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Všeobecná charakteristika školy 

 
Veľkosť školy 
Vyučovanie v budove Základnej školy v Novej Vsi nad Žitavou (ďalej ZŠ) sa začalo 
07.02.1965, telocvičňa je v prevádzke od 15.11.1966 a budova ŠKD a ZŠS              od 
01.12.1966, s účinnosťou od 01.05.2002 získala škola právnu subjektivitu        a od 
01.07.2002 je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Nová Ves nad Žitavou.  
ZŠ v Novej Vsi nad Žitavou má právnu subjektivitu. Súčasťou školy je ŠKD a ZŠS. Svoju 
činnosť finančne zabezpečuje samostatne na základe:  
-  príspevku schváleného MŠ SR, 
- doplnkových mimorozpočtových zdrojov (z rozpočtu obce, z projektov). 
Je to plno organizovaná škola  s 9 ročníkmi a jedným oddelením ŠKD. 
Škola je umiestnená v jednej budove, ŠKD a ZŠ tvoria samostatnú budovu a telocvičňa  
je umiestnená v samostatnej budove vedľa budovy ZŠ. Budovy školy sa nachádzajú 
v samostatnom areáli vedľa obecného parku na Partizánskej ulici. Škola má dve 
poschodia, je vlastníctvom obce Nová Ves nad Žitavou. V škole sa nachádza 9 tried - 
učební, 1 počítačová učebňa, 1 učebňa výtvarnej výchovy, 1 dielňa, 1 laboratórium, 
Školská knižnica v samostatných priestoroch, kabinety: pre 1. – 4. roč. (+ sklad učebníc), 
prírodovedných predmetov, humanitných predmetov, zborovňu, riaditeľňa, , kotolňa, 
miestnosť pre p. upratovačky, sociálne zariadenia, prezuváreň. 
Žiaci a zamestnanci školy sa stravujú v Zariadení školského stravovania (objekt je 
umiestnený v areáli školy). 
 

Charakteristika žiakov 
Úlohou školy bolo vždy učiť, vychovávať a pripraviť na život v spoločnosti. Ostrá kritika na 
adresu programov škôl v súčasnosti však poukazuje na preťaženosť žiakov učivom. Viac 
pozornosti sa venuje hlbšiemu poznávaniu biografie jednotlivých žiakov, preto učitelia 
môžu efektívnejšie a diferencovanejšie plniť svoje výchovno-vzdelávacie úlohy, 
orientovať pozornosť na taký prístup k žiakom, ktorý zabezpečí, aby sa žiak dokázal 
úspešne vyrovnať so súčasnou realitou a požiadavkami. Jednotlivé vyučovacie predmety 
poskytujú nielen poznatky, ktoré treba nadobudnúť, ale aj pravdy, ktoré treba objaviť. Vo 
výchovno-vzdelávacom procese školy sa neoddeľuje vzdelávanie od výchovy. 
Žiakmi našej školy sú deti obyvateľov Novej Vsi nad Žitavou a Slepčian. Vzdelávame aj 
integrovaných žiakov. Všetci žiaci dostávajú rovnakú ponuku vzdelávania, rovnakú 
možnosť rozvíjať svoj talent a nadanie. Schopnosti a talent žiakov sú podchytené 
individuálnym prístupom a reprezentáciou školy v predmetových olympiádach 
a súťažiach. Slabo prospievajúcim žiakom sa venujeme individuálnym doučovaním 
a prístupom.  

 

Charakteristika pedagogického zboru 
V škole pôsobí 12 kvalifikovaných pedagógov, z toho 1 vychovávateľka v školskom klube 
detí. Náboženskú výchovu vyučuje katechétka a kňaz. Pedagógovia zastávajú funkcie 
výchovného poradcu, koordinátora pre environmentálnu výchovu, koordinátora prevencie 
a koordinátora pre manželskú a rodinnú výchovu. Svoju kvalifikáciu a odbornosť si 
zvyšujú účasťou na odborných seminároch a štúdiom na vysokých školách. Vedúci 
pedagogickí zamestnanci vytvárajú svojimi manažérskymi spôsobilosťami podmienky na 
kvalitne fungujúce a motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole s klímou náročnej 
profesionality a s podporujúcim pracovným prostredím, vytvárajú podmienky na svoj 



odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých zamestnancov vzhľadom na ich osobný 
záujem a potreby školy. 
 

Projekty školy 
 Správaj sa normálne – spolupráca s Policajným zborom SR 

 Zdravá škola 

 Zber papiera a použitých batérií 

 Modernizácia vzdelávania 

 Aby deti nezomierali 

 Medzinárodný deň školských knižníc 

 Školské ovocie 

 Škola v prírode 
 

Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 
 zriaďovateľ Obec Nová Ves nad Žitavou – oblasť financovania, legislatívy, účasť 
na súťažiach a školeniach, údržba budovy a školských ihrísk, organizovanie osláv Dňa 
matiek, financovanie školského klubu detí 
 Krajský školský úrad Nitra – účasť na predmetových olympiádach a súťažiach, 
metodické usmernenia 
 Metodicko-pedagogické centrum, regionálne pracovisko v Nitre – odborné 
semináre 
 Centrum pedagogicko-psychologickej prevencie a poradenstva Nitra – 
poradenstvo v oblasti špecifických vývinových porúch učenia a správania žiakov 
 Policajný zbor – obvodné oddelenie Vráble – organizovanie prednášok  
a besied o kriminalite, projekt: Správaj sa normálne 
 Hasičský a záchranný zbor Vráble – exkurzia 
 Krajský dopravný inšpektorát Nitra – organizovanie prednášok a besied 
o pravidlách bezpečnosti v cestnej premávke 
 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – zabezpečenie legislatívy v oblasti 
poskytovania dotácií deťom z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia 
 Združenie pre demokraciu vo vzdelávaní Orava – realizácia projektu: Týždeň 
hlasného čítania 
 Slovenská ústredná hvezdáreň Nitra – účasť na súťažiach: Vesmír očami detí 
 Obecná knižnica Nová Ves nad Žitavou – exkurzia, účasť na besedách 
 Materské škola v Novej Vsi nad Žitavou – návštevy žiakov 
 Rodičia – organizovanie plenárnych a individuálnych stretnutí rodičov, akadémií, 
Dňa otvorených dverí, projektu Otvorená školy, upevňovanie vzťahu: „rodič – žiak – 
učiteľ“ formou vzájomnej úcty, dôvery, lásky a pravdovravnosti, analyzovanie výchovno-
vzdelávacích výsledkov žiakov, monitorovanie správania žiakov, modernizovanie 
materiálno-technických podmienok školy. 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 
Kapacita školy je 9 tried – 286 žiakov. Objekt školy tvorí hlavná budova s dvoma 
poschodiami a k nej priľahlé športové ihrisko, budova ŠKD a ZŠS. Základná škola má 9 
učební ( v každej sa nachádza 1 umývadlo), počítačovú učebňu, Školskú knižnicu, 
Výtvarnú dielňu, dielňu na výučbu technickej výchovy, laboratórium, zariadenia osobnej 
hygieny . Každá učebňa má rozmery: 840 x 650 cm. Priestorové usporiadanie a funkčné 
členenie zodpovedá veku, zdravotnému stavu, telesným rozmerom detí. Každá trieda je 
vybavená dostatočným množstvom rôznych veľkostných typov vhodného školského 
nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa telesnej výšky a druhu 



zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku školského roka. 
Vyššie deti sedia v zadných laviciach, deti s poruchami zraku v predných laviciach 
a ľaváci  - žiaci pri okne. Každý vyučujúci má povinnosť upozorňovať žiakov počas 
vyučovania na správne držanie tela pri sedení, podľa potreby zaraďovať do vyučovacej 
hodiny malé formy telesnej výchovy, dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania.  
V každej učebni je umiestnený nástenný teplomer.  

Žiaci majú k dispozícii knižnicu, dataprojektory, televízor, DVD a video prehrávač, 
14 počítačov s pripojením na internet, didaktickú učebňu. Kabinety jednotlivých 
vyučovacích predmetov sú vybavené modernými učebnými pomôckami, modelmi, 
pracovnými zošitmi, atlasmi a odbornou literatúrou.   

 

Škola ako životný priestor 
Priestory školy (triedy a chodby) sú esteticky upravené: postupne vymieňame školský 
nábytok, v triedach sú umiestnené motivačné nástenky, koberce, kvety, nástenné obrazy 
na spríjemnenie prostredia a názorné vyučovanie. Priestory nevyhnutne vyžadujú 
obnovenie maľovky a gumolitov pred tabuľami.  
Úspech a kvalita školy závisí od jej schopnosti prispôsobiť sa moderným spoločenským 
a miestnym požiadavkám. Svoj formačný program, jeho obsah a metódy nevyhnutne 
konfrontuje s reálnou skutočnosťou, z ktorej čerpá podnety a ktorej sa všetko v škole 
podriaďuje. Vývin spoločnosti, vedecký a technický pokrok, globalizácia zasahujú 
bezprostredne do života ľudí. To vplýva aj na vznik nových foriem a metód vyučovania. 
Do popredia sa dostáva tvorivosť učiteľa i žiaka. 
Cieľom nášho snaženia je v škole vytvárať ovzdušie preniknuté duchom slobody.   

 

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 
a vzdelávaní 
Rozvrh hodín a prestávok je v súlade so psychohygienickými zásadami výchovno-
vzdelávacieho procesu. Vyučovanie sa uskutočňuje v priestorovo dostatočne veľkých 
triedach a špecializovaných učebniach v súlade s platnými technickými a hygienickými 
normami svetelnosti, teploty, nehlučnosti, čistoty, vetrania, primeranou veľkosťou 
sedacieho a pracovného nábytku a s hygienickým vybavením priestorov. Bezpečnosť 
a ochranu zdravia zaručuje aktívna ochrana žiakov pred úrazmi, dostupnosť prvej pomoci 
(lekárničky v zborovni, telocvični, ŠKD), kontakty na lekára v riaditeľni školy. 
V priestoroch školy a jej okolí sa dodržiava zákaz fajčenia, pitia alkoholu a požívanie 
škodlivín. Politika bezpečnosti a ochrany zdravia sa realizuje prostredníctvom 
bezpečnostného a požiarneho technika Mgr. Ivana Mihalíka. 
 

 
Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 
Ciele výchovy a vzdelávania:  
Snažíme sa vytvoriť priaznivú klímu, prijať každé dieťa také, aké je a prejavovať mu 
priateľské city. Deti povzbudzujeme a na negatívne javy sa snažíme reagovať pokojne, 
no poukazujeme na dôsledky týchto javov. Cieľom výchovy je poskytnúť žiakovi možnosť 
čo najväčšieho osobnostného rozvoja – rozvoja seba samého prostredníctvom rozvoja 
reči a činnosti (hrou, učením, prácou, medziľudskými vzťahmi). 
Dieťa chápeme ako osobnosť, ktorá sa pod našimi rukami vyvíja, rastie a mení sa na 
individualitu, ako človiečika, ktorý je bažiaci po poznaní a vďačný za každý nový nápad či 
myšlienku. Dieťa veľa vie, lenže inak ako dospelí, veľa vecí sa dokáže naučiť aj urobiť 



samostatne. Má právo byť sám sebou. Zaslúži si lásku, úctu a toleranciu. „Children are 
born to be happy“ – deti majú prichádzať na svet, aby boli šťastné.  J. Marty 
Prichádzajú na svet bezmocné, ale svoje právo na život vyjadrujú prvým oslobodzujúcim 
krikom. Sú ľúbezné, ale dožadujú sa svojich potrieb dychtivo a dravo. Ako všetky mláďatá 
sú hravé, ale dokážu aj plakať. Aj keď sú malé a slabé, stávajú sa silným putom, ktoré 
zväzuje lásku matky na celý život. Prvými stopami nožičiek poznávajú svoj minisvet, 
krôčik za krôčikom objavujú svet, do ktorého sa narodili. Berú do ruky pastelku alebo 
detské kladivko, maznajú sa s bábikou a tešia sa s vláčikom, v škole napäto sledujú 
kaleidoskop čísel a písmen a postupne skladajú svoju vlastnú stavebnicu vedomostí 
preberajúc odkaz všetkých, ktorí sa narodili pred nimi. Vo všetkom potrebujú lásku, 
pochopenie, trpezlivú ruku, ktorá vedie, pohladí aj pohrozí, ale predovšetkým pomôže. 
A ako plynie čas, stávajú sa našimi priateľmi a pripravení vstupujú aj ony samy do brány 
dospelosti. 
Nik na svete nie je schopný ovplyvniť život a budúcnosť detí tak, ako ich rodičia. Oni sú 
najlepšími učiteľmi svojich detí. Spôsob, ako s nimi zaobchádzajú a príklady, ktoré im 
dávajú, ich učia o tom, aký je život. Bez ohľadu na to, aké staré sú deti, v rodičovstve je 
skutočná sila. Ak táto sila nie je využitá, alebo ak je zneužitá, deti sa môžu cítiť 
bezcenné, môže im chýbať istota a nemusia byť schopné učiť sa a dosahovať výsledky. 
Potom ich prístup a správanie budú nasmerované proti ich vzdelávaniu a úspešnému 
potýkaniu sa so životom. Deti sú sústavne aj pod inými vplyvmi, ktoré ich formujú. Rodičia 
však môžu vplývať na to, ako ostatné sily budú ovplyvňovať ich deti. Môžu im pomôcť 
chápať a posúdiť ľudí, ktorých stretávajú. Môžu ich viesť k tomu, aby analyzovali to, čo 
vidia v televízii a čítajú v časopisoch. No najviac zo všetkého im môžu pomôcť s druhým 
najdôležitejším vplyvom v ich živote – so školou. 

Prostredníctvom výchovno-vzdelávacieho procesu chceme: 

 rozvíjať pozitívny vzťah k aktívnej činnosti, 

 učiť žiakov schopnosti komunikovať, 

 budovať sebadôveru a zdravé sebavedomie, 

 dosiahnuť radosť z učenia a z vlastnej práce, 

 rozvinúť schopnosti a túžbu samostatne sa učiť, 

 zvládnuť základné techniky učenia a základné spôsoby získavania poznatkov, 

 rozvíjať tvorivé myslenie, 

 získať poznatky o človeku, prírode, vlastnej krajine a spoločnosti, 

 získať pozitívny vzťah k umeleckej, športovej a pracovnej činnosti a rozvinúť  
          zručnosti žiaka, 

 pestujeme pozitívny vzťah dieťaťa k tomu, čo sa v predmete učí   
          a k činnostiam, ktoré sa v ňom robia, 

 rozvíjať emocionálnu inteligenciu – formovanie ušľachtilých hodnôt: láska, úcta, 
rešpekt, rovnosť, bratstvo, sloboda (nie na úkor iných), dobrá vôľa, tolerancia, dôvera, 
poctivosť, čestnosť, vzájomná pomoc a spolupráca, nenásilné riešenie konfliktov. 
Aktívna účasť na verejnom živote školy i obce. 

Rozvoj počítačovej gramotnosti. 

Prezentácia výkonov a prác žiakov. 

Ovládanie anglického a nemeckého jazyka. 

Estetické cítenie: dbať na estetickú stránku výsledkov svojej práce a prostredia tried 
i školy. 

Život v zhode s prírodou. 



Maximálne využitie vyučovacieho času. 

Organizovanie mimo vyučovacích aktivít. 

Zvládanie ľudského spolunažívania: empatia, schopnosť uzatvárať kompromisy, 
tolerancia, dobré komunikačné vlastnosti. 

Zdravý spôsob života: starostlivosť o vlastné zdravie (zdravá výživa, udržanie si fyzickej 
kondície, neužívať drogy). 

Chceme, aby naši žiaci odchádzali zo školy ako slobodní, zodpovední, charakterní mladí 
ľudia, ochotní ďalej sa učiť a tvorivo žiť, aby v ďalšom štúdiu dokázali uplatniť svoje 
schopnosti a vedomosti získané v našej škole. 
Vytváranie vhodných podmienok na záujmové vzdelávanie žiakov. 
Spolupráca s rodičmi a verejnými inštitúciami. 
 
Ciele vzdelávania pre ISCED 1: 

 Rozvíjať možnosti základov vedného skúmania svojho najbližšieho kultúrneho  
            a prírodného prostredia tak, aby sa rozvíjala predstavivosť, tvorivosť  
           a záujem skúmať svoje okolie. 

 Spoznávať vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy  
           spôsobilosti učiť sa učiť sa a poznávať seba samého. 

 Rozvíjať si spôsobilosti dorozumievať sa a porozumieť. 

 Rozvíjať si komunikačné schopnosti s ohľadom na vek. 

 Získať základy jednotlivých druhov gramotnosti. 

 Podporovať rozvoj interpersonálnych spôsobilostí, najmä otvorene vstupovať    
          do sociálnych vzťahov. 

 Účinne spolupracovať, rozvíjať si sociálnu vnímavosť a citlivosť  
           k spolužiakom, k učiteľom, k ďalším ľuďom obce a svojmu širšiemu   
           kultúrnemu a prírodnému okoliu. 

 Rozvíjať toleranciu a akceptovanie iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych  
          hodnôt. 

 Naučiť sa uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti. 

 Niesť zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 
 
Ciele vzdelávania pre ISCED 2: 

 Rozvíjať kľúčové spôsobilosti (kompetencie), potrebné základné vedomosti 
           a zručnosti a vypestovať základ záujmu o celoživotné učenie sa. 

 Rozvíjať si povedomie národného a svetového kultúrneho dedičstva. 

 Osvojiť si základ všeobecného vzdelania poskytovaného školou. 

 Mať záujem a potrebu učiť sa aj mimo školy. 

 Osvojiť si a využívať efektívne stratégie učenia sa, riešiť problémové úlohy  
           primerane veku. 

 Nadobudnúť náležitú úroveň komunikačných spôsobilostí a spolupráce. 

 Mať rešpekt k druhým a zodpovedný vzťah k sebe a svojmu zdraviu. 

 Získať požadovanú úroveň funkčnej gramotnosti. 

 Naučiť sa hodnotiť svoju prácu, rozvíjať si spôsobilosti dorozumievať sa  
           a porozumieť si, hodnotiť (vyberať a rozhodovať) a iniciatívne konať aj  
           na základe sebariadenia a sebareflexie. 

 Rozvíjať toleranciu a akceptovanie iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych  
           hodnôt. 

 Naučiť sa uplatňovať si svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť  



           zodpovednosť za svoje zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 
 

Organizačné formy a metódy vyučovania 
Uplatňujeme tieto organizačné formy vyučovania: 

 podľa typu komunikácie – frontálne, skupinové, individuálne alebo ich  
           kombinácie, 

 podľa typov prostredia – vyučovanie v triede, v špecializovaných priestoroch  
          školy (počítačová učebňa, výtvarná dielňa, dielňa technickej výchovy, školská 
           knižnica, laboratórium) a vyučovanie v mimoškolských priestoroch (telocvičňa, 
          školský klub detí, exkurzie). 
Uplatňujeme tieto metódy vyučovania: verbálne – slovné, názorné – demonštračné 
a praktické. 
Učiteľ rešpektuje učebný štýl žiaka a sociálnu klímu triedy.  
 

 
 
 
 
 
 
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
Uskutočňuje sa v troch oblastiach: 
1. Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov, vyhodnotenie výsledkov ich  
           činnosti. 
2. Hodnotenie zamestnancov. 
3. Hodnotenie školy – externé alebo interné.  
 
Hodnotenie výchovno-vzdelávacej práce žiakov, vyhodnotenie výsledkov ich činnosti 
Cieľom hodnotenia práce žiakov a priebežného i záverečného vyhodnocovania 
vzdelávacích výsledkov žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu 
o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké 
sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako 
postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotí sa prepojenie vedomostí so 
zručnosťami a spôsobilosťami.  
Hodnotenie   žiaka   sa   uskutočňuje   podľa   Metodického  pokynu   č.  22/2011  
na hodnotenie žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, s účinnosťou od 1.mája 2011. 
 Hodnotenie je prostriedkom zhromažďovania informácií o celkovej vedomostnej úrovni 
a o osobnostných vlastnostiach žiaka. Hodnotenie je zároveň výsledkom, ktorý spätne 
informuje o obtiažnosti a primeranosti požiadaviek kladených na žiaka (častí obsahu 
učiva, jednotlivých úloh a pod.). výsledky hodnotenia aj pre samotného učiteľa znamenajú 
prehodnotenie vhodnosti podmienok a používaných metód. Hodnotenie však neslúži len 
na vyslovenie hodnotiaceho výroku učiteľa. Čoraz významnejší je prínos kritérií 
hodnotenia a samotného hodnotenia pre sebahodnotenie žiaka. Sebahodnotením sa 
u žiaka podporuje a rozvíja poznanie dôvodov, hodnoty toho, čo sa učí; potreba 
premýšľať o vlastnej práci a plánovať si ju; pocit istoty v učení, vedieť čo dokáže a ako 
získa pomoc; uvedomovanie si a vyrovnanie sa s požiadavkami; rozvíjanie schopnosti 
komunikácie a sebavyjadrenia; stanovenie si osobných a najmä reálnych cieľov; 
uvedomenie si, že sa môže meniť; získavanie spätnej väzby o vlastnom učení 
a uvedomenie si svojich úspechov. 



Informácie o skúsenostiach a pracovných výsledkoch žiaka a jeho osobnosti poskytuje 
súbor prác žiaka a ostatné relevantné dokumenty a materiály – zberné portfólio, ktoré 
zhromažďujú učitelia počas hodnotiaceho obdobia. 
Pri všetkých konkrétnych formách hodnotenia rešpektujeme pedagogické zásady: zásadu 
pozitívnosti, zásadu transparentnosti, zásadu individuálneho prístupu a zásadu novosti.  
Hodnotenie zamestnancov 
Cieľom hodnotenia zamestnancov je získať prehľad o odbornej a metodickej 
pripravenosti pedagogických zamestnancov školy, o úrovni výchovno-vzdelávacieho 
procesu, o objektívnosti hodnotenia prospechu a správania žiakov, zabezpečiť plynulý 
chod vyučovania, zabezpečiť dodržiavanie pracovnej disciplíny, zabezpečiť 
zjednocovanie kritérií pri hodnotení prospechu a správania žiakov. 
Formy, metódy a spôsob hodnotenia: 
- priama hospitačná činnosť riaditeľky školy, zástupkyne riaditeľky školy, vedúcich 
MZ a PK - cieľ: sledovanie odborných vedomostí a zručností, dodržiavania didaktických 
zásad, plnenia učebných osnov, vzdelávacích štandardov, časovo-tematických plánov, 
vzdelávacích programov, využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky, 
hodnotenia prospechu a správania žiakov, plnenia plánov MZ a PK, dodržiavania 
bezpečnostných predpisov na vyučovacích hodinách a psychohygienických zásad, 
- individuálne rozhovory so zamestnancami školy, 
- rozbor kontrolných prác, 
- spolupráca MZ a PK – vzájomná hospitačná činnosť, zovšeobecnenie dobrých  
          skúseností, 
- sledovanie plnenia prevádzkového poriadku školy a ŠKD, 
- sledovanie dodržiavania pravidiel školského poriadku pre žiakov školy, 
- sledovanie činnosti záujmových útvarov – uplatnenie vzdelávacích poukazov, 
- kontrola práce triednych učiteľov – plnenie úloh z plánu práce triedneho  
           učiteľa, 
- kontrola práce výchovného poradcu, 
- využívanie odborných učební a areálu ihriska na vyučovacích hodinách 
          a v ŠKD, 
- dodržiavanie rozvrhu hodín. 
 
 
 
 
 
 

Kompetencie učiteľa Charakteristika  
Odborné vedomosti a zručnosti Dokonale ovláda svoje predmety. 

Zameranie na žiaka Pozná žiakov, analyzuje ich potreby a záujmy, 
vie si pripraviť učebné stratégie na základe 
toho, aby motivoval žiakov, a tým dosiahol 
výborné výsledky, využíva spätnú väzbu          
na zlepšovanie procesu. 

Zameranie na výsledky Má jasne stanovené ciele, ako chce so žiakmi 
dosiahnuť čo najlepšie výsledky a kompetencie, 
v čom chce škole pomôcť. 

Strategické myslenie Uvedomuje si širší kontext svojej práce v triede 
so záležitosťami školy, regiónu ale aj 
celoslovenského vzdelávania (využívanie 
výsledkov medzinárodných meraní), prispieva 



novými nápadmi. 

Vedenie ľudí Buduje výkonné tímy nielen v triede, ale aj 
v škole so spolupracovníkmi, aktívne rozvíja 
schopnosť ľudí prostredníctvom náročných 
úloh, cieľov, spätnej väzby, vedie a motivuje aj 
menej výkonných ľudí. 

Osobnostné kvality Snaží sa rozvíjať v odborných a pedagogických 
záležitostiach, má dobré vzťahy s kolektívom, 
vie jasne a účinne komunikovať so žiakmi, je 
osobne bezúhonný.  

 
Hodnotenie školy – externé alebo interné 
Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, región, obec, pedagogická 
i nepedagogická verejnosť získali dostatočné a hodnoverné informácie o zvládaní 
požiadaviek a ako škola dosahuje ciele. 
Dôraz sa kladie na konštatovanie úrovne stavu, zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré 
výsledný stav ovplyvňujú, návrhy riešení. 
Hodnotenie školy sa uskutočňuje na konci každého školského roku prostredníctvom  
Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej  
školy, Partizánska 362, 951 51 Nová Ves nad Žitavou a Školského klubu detí pri ZŠ 
 v Novej Vsi nad Žitavou za uplynulý školský rok.  
 

Profil absolventa 
Absolvent školského vzdelávacieho programu základnej školy má rozvinuté čitateľské 
zručnosti, zručnosti v práci s textami a nadobudol vedomosti a zručnosti v oblasti 
matematiky, informačných technológií, prírodných a spoločenských vied do takej miery, 
aby bol schopný ďalej sa vzdelávať a získané vedomosti aplikovať v reálnom živote. 
Absolvent vie aplikovať vedomosti a zručnosti z kľúčových oblastí jednotlivých 
vyučovacích predmetov, efektívne prezentovať svoje názory a postoje, analyzovať, riešiť 
a interpretovať problémy v rozličných situáciách. Nevyhnutnou podmienkou ďalšieho 
vzdelávania je jeho schopnosť učiť sa. 
 
Absolvent vo vzdelávacej oblasti „Jazyk a komunikácia“ dokáže: 

 používať slová a vety v správnych tvaroch v písanom aj hovorenom prejave  
           v štátnom aj cudzom jazyku (ďalej v jazykoch), 

 komunikovať a reagovať v bežných životných situáciách v jazykoch, používať  
           odborný jazyk, 

 napísať základné dokumenty – žiadosť, životopis, súkromný a úradný list, 

 uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov, 

 získavať informácie z textu, interpretovať text a hodnotiť obsah a formu textu, 

 využívať rôzne stratégie učenia sa pri osvojovaní jazykov, 

 spolupracovať vo dvojiciach a v tímoch pri riešení úloh, komunikačných  
           cvičení a pod., 

 identifikovať tému v napísanom texte a rozhovore, vyhľadať informácie v texte, 

 vyjadriť a obhájiť svoj názor na prečítaný text (dielo) v jazykoch, 

 vnímať a precítiť krásu umeleckého diela, 

 vedieť vecne (nie emocionálne) argumentovať, 

 kriticky reagovať na prečítaný text, 

 uplatňovať ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so  
          spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do styku, 



 chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré  
           sú základom efektívnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní   
           práv a povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti. 
 
Absolvent v oblasti „Človek a príroda“ dokáže: 

 získať informácie z písaného textu, z grafov, tabuliek, schém, vývojových  
          diagramov a iných informačných zdrojov a kriticky ich posúdiť, 

 použiť prírodovedné vedomosti v danej situácii, 

 vysvetliť základné prírodné javy z fyzikálneho, chemického aj biologického,  
           príp. ekologického hľadiska, 

 uskutočniť pozorovanie alebo jednoduchý experiment v laboratóriu,  
          resp.  v teréne, 

 kriticky uvažovať nad vysvetleniami a zdôvodneniami (novými poznatkami)  
           a integrovať ich do štruktúry poznatkov, 

 urobiť závery – spracovať správu z experimentu,, laboratórnej  
           práce, informácie a výsledky pozorovania prostredníctvom PC-aplikácií, 

 prezentovať závery experimentu s využitím základných pravidiel  
           tvorby   prezentácie a pravidiel prezentovania, 

 obhájiť vlastné rozhodnutia a závery vecnou argumentáciou, 

 reflektovať vlastné správanie, resp. správanie najbližšieho okolia  
           na spoločnosť, 

 diskutovať v malých skupinách pri riešení úloh, 

 reflektovať vlastné aktivity pri riešení úloh, pozorovaní, príp. experimentovaní, 

 niesť zodpovednosť za priebeh aktivity, za všetky deje, ktoré v nej prebiehajú. 
 
Absolvent v oblasti „Matematika a práca s informáciami“ dokáže: 

 používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov 
           v každodenných situáciách, 

 používať matematické modely logického a priestorového myslenia  
           a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

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

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

 primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 aktívne vyhľadávať informácie v internete, 

 používať výukové programy, 

 uvedomiť si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 rozlíšiť riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

 používať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

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

 nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 využívať IKT vo vzdelávaní. 
 
Absolvent v oblastiach „Človek a spoločnosť“, „Človek a hodnoty“ a „Zdravie a pohyb“ 
dokáže: 

 uvedomovať si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho  
           dedičstva, 

 uplatňovať a ochraňovať princípy demokracie, 



 uvedomiť si, že má svoje práva a povinnosti, 

 smerovať k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomiť si svoje vlastné potreby a tvorivo využívať svoje možnosti, 

 odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

 uvedomiť si ochranu svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym  
           trávením voľného času, 

 primerane veku odhadnúť dôsledky svojich činov a rozhodnutí, 

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

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

 prispievať k naplneniu práv iných, je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 ovládať pravidlá spoločenského styku (etiketu), správať sa kultivovane,  
           primerane okolnostiam a situáciám,  

 zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života 
           a zaujať k nim stanoviská, 

 aktívne podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia. 
 
Absolvent v oblasti: „Umenie a kultúra“ dokáže: 

 vyjadrovať sa na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom  
           vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

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

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

 oceniť a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 

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

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

 osvojiť si základy pre tolerantné a empatické vnímanie iných kultúr, 

 byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 
 
 
 
 
Profil absolventa ďalej dopĺňajú: 
Kompetencia učiť sa učiť sa - Absolvent: 

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

 uplatňuje rôzne techniky učenia sa a osvojovania poznatkov, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní  
           a spracovávaní nových poznatkov a informácií, uplatňuje rôzne stratégie 
           učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať 
           a prakticky používať. 
 
Kompetencia riešiť problémy - Absolvent: 



 uplatňuje vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom myslení, 

 je otvorený získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 

 adekvátne svojej úrovni navrhuje riešenia zo získaných vedomostí  
           a skúseností z danej oblasti, 

 formuje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 dokáže spoznávať v jednotlivých riešeniach ich klady a zápory, uvedomuje si  
           aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 
Kompetencie sociálne a personálne - Absolvent: 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

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

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 
           samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojím  
           konaním prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

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

 osvojuje si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine, 

 uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, dokáže tvorivo prispievať  
           pri dosahovaní spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania sa  
           a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch. 
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti - Absolvent: 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, 

 kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich  
          cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích príležitostiach, 

 dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové 
           projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj 
           v každodennom živote. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školský učebný plán 
 
1. ročník 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
7 10 (+ 3) 

Mgr. Martina 
Vinceová 

    

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika  

4 
 

5 (+ 1) 

 
Mgr. Martina 

Vinceová 

Príroda a 
spoločnosť 

Prírodoveda  1 (+ 1) 
Mgr. Martina 

Vinceová 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel 

Vaňo 

Etická  
výchova 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 
Mgr. Martina 

Vinceová 

Výtvarná 
výchova 

1 2 (+ 1) 
Mgr. Martina 

Vinceová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr. Martina 

Vinceová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2. ročník 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
7 9 (+2) 

 
  Mgr.Lenka 
  Kečkéšová 

Anglický jazyk 
1 1 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika 

 
4 

 
5 (+ 1) 

 
  Mgr.Lenka 

  Kečkéšová 

Informatická 
výchova 

1 1 
Mgr. Helena 

Orlíková 

 
Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 1 1  
  Mgr.Lenka 

  Kečkéšová 

Vlastiveda 1 1 
  Mgr.Lenka 

  Kečkéšová 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Mgr. Mária 
Vagašová  

Etická  
výchova 

1 1 
Mgr. Klára 
Furková 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 
  Mgr.Lenka 

  Kečkéšová 

Výtvarná 
výchova 

1 1 
  Mgr.Lenka 

  Kečkéšová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
  Mgr.Lenka 

  Kečkéšová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3. ročník 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
6 8 (+2) 

 
  Mgr.Petra 
Petrovičová 
 

Anglický jazyk 
2 2 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika  

3 
 

5 (+ 2) 

 
    Mgr.Petra 
Petrovičová 

 

Informatická 
výchova 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Príroda a 

spoločnosť 
Prírodoveda 1 2 (+1)  

    Mgr.Petra 
Petrovičová 

 

Vlastiveda 1 2 (+1) 
    Mgr.Petra 
Petrovičová 

 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel 

Vaňo  

Etická  
výchova 

1 1 
Mgr.Michal 

Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 1 1 

  Mgr.Petra 
Petrovičová 

 

Výtvarná 
výchova 1 2 (+1) 

    Mgr.Petra 
Petrovičová 

 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
  Mgr.Petra 
Petrovičová 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. ročník 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
6 8 (+2) 

 
Mgr.Ivana 
Juríková 
 

Anglický jazyk 
3 3 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika 

 
3 

 
5 (+ 2) 

 
Mgr.Ivana 
Juríková  

Informatická 
výchova 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 1 1  
Mgr.Ivana 
Juríková  

Vlastiveda 1 1 
Mgr.Ivana 
Juríková  

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel 

Vaňo  

Etická  
výchova 

1 1 
Mgr.Michal 

Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 
Mgr.Ivana 
Juríková  

Výtvarná 
výchova 

1 1 
Mgr.Ivana 
Juríková  

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr.Michal 

Mesko  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. ročník 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
4 5 (+1) 

 
Mgr. Adriana 
Kramárová 

Anglický jazyk 
3 4 (+1) 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Nemecký jazyk 
1 1 (+1) 

Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

Matematika 
a práca  

s informáciami 

Matematika 
3 5 (+2) 

Mgr. Eva 
Grunnerová 

Informatika 
1 1 

Mgr. Michal 
Mesko 

Človek  
a príroda 

Biológia 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 1 
PaedDr.Ján 

Kovalčík 

Geografia 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel Vaňo 

Etická výchova 
1 1 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Umenie  
a kultúra 

Hudobná 
výchova 1 1 

Mgr. Petra 
Petrovičová 

 

Výtvarná 
výchova 

1 2 (+ 1) 
Mgr. Martina  
     Vinceová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr. Lenka 
Kečkéšová 

 

 
 

    Mladý   
  záchranár 

 

 
0 

 

 
1 

 

  Mgr. Martina  
     Vinceová 

 

 
 
 
 
 
 
 



6. ročník 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
4 4 

Mgr. Adriana 
Kramárová 

Anglický jazyk 
3 3 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Nemecký jazyk 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinov 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 
4 5 (+ 1) 

Mgr. Eva 
Grunnerová 

Informatika 
1 1  

Mgr. Michal 
Mesko 

Človek 
a svet práce 

 

    Svet práce 
 
 

          0 

 
          1 

 
  PaedDr. Ján   
    Kovalčík 

 

 
 
 
Človek  
a príroda 

Fyzika 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

     Biológia 
 

           1 
        

           1 
 

  Mgr. Anita     
  Juhásová 

 

    Chémia 
 

          0,5 1 (+0,5) 

  Mgr. Anita   
  Juhásová 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 1 
Mgr. Ivana 
Juríková 

Geografia 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

Občianska 
náuka 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp. Pavel 

Vaňo 

Etická výchova 
1 1 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 
Mgr. Eva 

Grunnerová 

Výtvarná 
výchova 

1 1 
Mgr. Petra 

Petrovičová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
 
 

    Mladý   
  záchranár 

 

 
0 
 

 
1 
 

  Mgr. Martina  
     Vinceová 

 



 
7. ročník 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Mgr. Adriana 
Kramárová 

Anglický jazyk 
3 3 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Nemecký jazyk 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinov 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 
4 5 (+1) 

Mgr. Eva 
Grunnerová 

Informatika 
0 1 (+1) 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

Fyzika 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

Chémia 0,5 1 (+0,5) 
Mgr. Anita 
Juhásová 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 2(+1) 
Mgr. Ivana 
Juríková 

Geografia 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

Občianska 
náuka 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel 

Vaňo 

Etická výchova 
1 1 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 
Mgr. Eva 

Grunnerová 

Výtvarná 
výchova 

1 2 (+1) 
Mgr. Petra 

Petrovičová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr. Michal 

Mesko 

Človek a svet 
práce 

 

    Svet práce 
 
 

          0 
 

          1 
 

  PaedDr. Ivana 
Juríková 

 

 

 
 
 

Regionálna 
výchova 

 

 
0 
 

 
1 
 

  Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

 



 
8. ročník 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Mgr. Adriana 
Kramárová 

Anglický jazyk 
3 3 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Nemecký jazyk 
1 2(+1) 

Mgr. Miroslava 
Kurkinov 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 
4 5 (+1) 

Mgr. Eva 
Grunnerová 

Informatika 
0 1 (+1) 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

Fyzika 1 1 
Mgr. Eva 

Grunnerová 

Chémia 0,5 1 (+0,5) 
Mgr. Anita 
Juhásová 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

2 2 
Mgr. Ivana 
Juríková 

Geografia 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

Občianska 
náuka 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel 

Vaňo 

Etická výchova 
1 1 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

    

Výtvarná 
výchova 

1 2 (+1) 
Mgr. Miroslava 

Kurkinová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr. Michal 

Mesko 

 

 
 
 

Regionálna 
výchova 

 

 
0 
 

 
1 
 

  Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

 

 
 
 



 
9. ročník- 
 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

Meno 
vyučujúceho 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Mgr. Adriana 
Kramárová 

Anglický jazyk 
3 4(+1) 

Mgr. Ivona 
Imreová 

Nemecký jazyk 
1 3(+2) 

Mgr. Miroslava 
Kurkinov 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 
4 5 (+1) 

Mgr. Eva 
Grunnerová 

Informatika 
0 1 (+1) 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

Fyzika 1 1 
Mgr. Anita 
Juhásová 

Chémia 1 2 (+1) 
Mgr. Anita 
Juhásová 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 1 
Mgr. Miroslava 

Kurkinová 

Geografia 
1 1 

Mgr. Miroslava 
Kurkinová 

Občianska 
náuka 

1 1 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 
Vdp.Pavel 

Vaňo 

Etická výchova 
1 1 

Mgr. Michal 
Mesko 

 
Umenie  

a kultúra 

    

Výchova 
umením 

1 1 
Mgr. Miroslava 

Kurkinová 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 
Mgr. Michal 

Mesko 

 
 
 
 
 
 
 



9.ročník- RUP-2018/2019 

Vzdelávacia 
oblasť 

Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Anglický jazyk 3 3 

Nemecký jazyk 1 1(+1) 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 4 5 (+1) 

Informatika 
0 0 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 1 

Fyzika 1 1 

Chémia 1 1 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 1(+2) 

Geografia 1 1 

Občianska 
náuka 

1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 

Etická výchova 1 1 

 
Umenie  

a kultúra 

   

Hudobná 
výchova 

0 +1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 
 
Prierezové témy 
 

ISCED 1 ISCED 2 

Environmentálna výchova Environmentálna výchova 

Multikultúrna výchova Multikultúrna výchova 

Osobný a sociálny rozvoj Osobný a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

Tvorba projektu a prezentačné 
zručnosti 

Dopravná výchova Dopravná výchova 

Mediálna výchova Mediálna výchova 
Prierezové témy sú zakomponované v učebných plánoch. 

 
 



Ochrana života a zdravia 
Povinné učivo tejto prierezovej témy realizujeme prostredníctvom samostatných 
organizačných foriem vyučovania – didaktických hier v 1. – 4. roč. a účelových cvičení 
v 5. – 9. roč. učivo poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky 
a formuje ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života 
iných ľudí.  
Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov tak, a to: 

 morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia, 

 odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane 
a poskytovanie pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, 

 psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových 
situácií, 

 fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej 
telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž 
v náročných životných situáciách. 
Kľúčové kompetencie zahŕňajú    individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy 
správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom 
živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti zahŕňajú teda schopnosť 
účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách ohrozujúcich život a zdravie 
človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov 
zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov 
širšej komunity ľudí.  
Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné 
na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. 
Učivo obsahuje opatrenia a opis činností pri záchrane života, zdravia a majetku 
obyvateľov, pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Svojou humánnou 
podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. 
Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa 
nachádza. Nevyhnutným predpokladom na to je aj poznávanie prírodného prostredia. 
Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 
priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami 
a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky 
v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. 
Absolvent základnej školy teoreticky a prakticky zvláda: 

 základné činnosti pri riešení mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

 zdravotnú prípravu – poskytnutie predlekárskej prvej pomoci, 

 základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode, 

 vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovanie psychickej, fyzickej 
pripravenosti a odolnosti pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 
Obsah a realizácia učiva 
Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom: 

 riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

 zdravotná príprava, 

 pohyb a pobyt v prírode. 
Obsahové zameranie v 1. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – naša obec – všeobecná 
charakteristika, evakuácia školy v prípade ohrozenia – postup opustenia školy, miesto 
zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru, signály civilnej ochrany a činnosť žiakov 
po ich vyhlásení, horľaviny a ich následky. 



Zdravotná príprava – vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej 
pomoci, nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov, ošetrenie odrenín ruky, nohy, 
prstov a hlavy, privolanie pomoci k zranenému, význam symbolu „červený kríž“. 
Pohyb a pobyt v prírode – orientácia v mieste školy a jej okolí, určenie svetových strán 
podľa Slnka, významné budovy a ich účel – pošta, telefón, železničná stanica, 
autobusové zastávky, obecný úrad, historické objekty našej obce, poznávanie zelene 
v okolí obce, správanie sa k osamelým zvieratkám. 
Obsahové zameranie v 2. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – možnosti vzniku mimoriadnych 
udalostí v prírode a na objektoch, zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou, určenie 
veľkosti, druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného 
signálu „Všeobecné ohrozenie“, evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom, 
protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho 
privolania, nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením, 
zápalky, zapaľovače a horľaviny. 
Zdravotná príprava – kedy a kadiaľ do zdravotného strediska, správanie sa v čakárni, 
u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach, pomoc lekárov chorým a zraneným, 
ochrana pred chorobami, účelné obliekanie, ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, 
uštipnutí zmijou, osou a včelou. 
Pohyb a pobyt v prírode – význam vody v prírode, pitie povrchovej vody, jedovaté 
rastliny, jedovaté huby, zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode, zvieratá 
vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty, značenie turistických chodníkov. 
Obsahové zameranie v 3. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – evakuácia žiakov pri ohrození školy a 
jej okolia – prírodné katastrofy, živelné pohromy a výhražné správy, varovné signály CO 
a činnosť žiakov pri ich vyhlásení, druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich 
vyhlasovania, poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia. 
Zdravotná príprava – všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského 
tela a časti tváre, starostlivosť o chrup, hygiena tela, bielizne, šiat, správna životospráva – 
jedlo, spánok, oddych, učenie, ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy. 
Pohyb a pobyt v prírode – okolie našej obce, stanovište našej školy, orientácia podľa 
poludňajšieho tieňa, približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí 
podľa svetových strán, tvary zemského povrchu – rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, 
hora, úbočie, svah, úpätie, chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí. 
Obsahové zameranie vo 4. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – nebezpečné látky v okolí školy 
(amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc pri zasiahnutí organizmu, použitie 
detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi, význam a použitie 
improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany – protichemickej a protiradiačnej, 
ukážka detského ochranného vaku a detskej kazajky, činnosť pri varovných signáloch 
CO, zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty. 
Zdravotná príprava – starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu, zdravie 
a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi, obväzovanie nohy, kolena, lýtka, 
stehna, jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, 
nôh, prstov. 
Pohyb a pobyt v prírode – určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape, určovanie 
nadmorských výšok na mape okolia, jednoduchý odhad krátkych vzdialeností, 
jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa – panoráma, čítanie z mapy – podľa 
farieb a topografických značiek, starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo, význam čistého 
ovzdušia pre človeka a prírodu, zásady uhasenia ohniska. 
Obsahové zameranie v 5. ročníku 



Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – varovné signály CO – činnosť na 
varovný signál „Všeobecné ohrozenie“, „Ohrozenie vodou“, „Koniec ohrozenia“, ochranná 
poloha ochranných prostriedkov, ukážka prechodu priestoru kontaminovaného 
nebezpečnými látkami, kolektívna ochrana, evakuácia – vyhlasovanie evakuácie, 
evakuačné zariadenia, spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina, kolektívna 
ochrana – ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej situácii. 
Zdravotná príprava – imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných 
dláh, znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami, uloženie 
postihnutého do stabilizovanej polohy – privolanie lekára, ošetrenie a znehybnenie 
zlomenín dolných končatín, spôsoby odsunu poraneného – podľa druhu a závažnosti 
poranenia. 
Pohyb a pobyt v prírode – zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, 
kompasu, buzoly, mapy, odhad vzdialenosti do 3éé m a výšky 10 m, pochod na neznáme 
miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy, správne 
zakladanie ohňa. 
Obsahové zameranie v 6. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – charakteristika nebezpečných látok 
ohrozujúcich školu a jej okolie, vyhlásenie varovných signálov CO – činnosť 
v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po ich vyhlásení, lokalizácia a likvidácia požiaru 
ručnými hasiacimi prostriedkami, vyrozumenie a privolanie hasičov – údaje, 
dekontaminácia – hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu, evakuácia 
z ohrozeného priestoru, pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku 
mimoriadnej udalosti. 
Zdravotná príprava – zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu 
a brucha – obväzová technika, prakové obväzy brady a nosa, šatkové obväzy hlavy, ruky, 
nohy, náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách, ošetrenie 
poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín – vyvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny. 
Pohyb a pobyt v prírode – mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape 
a v teréne, pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti, zhotovenie jednoduchej 
pomôcky na odhad výšky a šírky, zemepisný azimut, určenie vlastného stanovišťa podľa 
mapy, určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov, prenášanie 
azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy, preventívna ochrana pred bleskom. 
Obsahové zameranie v 7. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – činnosť na varovné signály CO, 
ukladanie a skladovanie ochrannej masky, kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, 
obsah evakuačnej batožiny, ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť 
po opustení úkrytov, dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia, postup pri 
vzniku požiaru v osobnom automobile, zbrane hromadného ničenia – ničivé účinky, 
škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana pred nimi, ochrana potravín a vody pred 
škodlivinami a zamorením. 
Zdravotná príprava – poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom 
automobile, prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami, prvá pomoc pri šoku, 
protišokové opatrenia, vytiahnutie poraneného z rokliny, znehybnenie pri poranení panvy, 
krčnej chrbtice, hrudníka, ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny, umelé dýchanie 
z pľúc do pľúc (ústami, nosom), masáž srdca, zastavenie tepnového, žilového 
a vlásočnicového krvácania. 
Pohyb a pobyt v prírode – príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu 
pochodu, výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu, meranie 
rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku, prekonávanie vodnej prekážky, správanie sa pri 
prietrži mračien a prívaloch vody, značenie mostov a prechodov cez vodné toky. 
Obsahové zameranie v 8. ročníku 



Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – jadrové zbrane a ich ničivé účinky, 
ochrana pred svetelným žiarením, ochrana pred tlakovou vlnou (tlakovým nárazom), 
ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou, hygienická očista 
a čiastočná špeciálna očista materiálu, lokalizácia a likvidácia požiaru s jedovatými 
splodinami horenia, nebezpečné látky v okolí školy – zásady ochrany pri ich úniku, 
evakuácia z ohrozeného územia, kolektívna ochrana – druhy úkrytov, pravidlá správania 
sa v úkrytoch, odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu. 
Zdravotná príprava – hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených, postup pri 
poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia, praktické riešenie prvej 
pomoci topiacej sa osobe, technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom, 
prvá pomoc pri popáleninách, poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia, 
poskytnutie pri úpaloch, sterilizácia prostriedkov, nebezpečenstvo pohlavných chorôb, 
zásady prevencie, alkoholizmus, drogy, toxikománia – škodlivé účinky, prevencia. 
Pohyb a pobyt v prírode – pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu, 
vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, bicyklom), 
značkovanie turistických ciest a chodníkov, príprava jednoduchej teplej stravy s použitím 
ohňa, zásady bezpečnosti, odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi 
v prírode. 
Obsahové zameranie v 9. ročníku 
Riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana – úlohy CO vyplývajúce zo Ženevských 
dohovorov a dodatkových protokolov, civilná ochrana v SR, jej miesto, úlohy a poslanie, 
analýza územia obce, okresu, organizovanie jednotiek civilnej ochrany – štáby a odborné 
jednotky, varovné signály CO – činnosť po ich vyhlásení, činnosť pri záchrane ľudí zo 
závalov a poškodených krytov, jódová profylaxia. 
Zdravotná príprava – preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností 
z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, 
znehybňovanie častí tela, darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela, 
správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru, prevencia proti kliešťovej 
encefalitíde. 
Pohyb a pobyt v prírode – základný turistický výstroj, absolvovanie trasy primeranej veku, 
povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Program prevencie obezity na škole  
  

                     Prevencia obezity je jednou z najväčších výziev verejného zdravotníctva v 21. 

storočí. V posledných dvadsiatich rokoch sa rozšírenie obezity strojnásobilo a počet tých, ktorí sú 

postihnutí, kontinuálne narastá do alarmujúcich rozmerov, najmä u detí. Obezitou (BMI viac ako 

30) je postihnutých viac ako tretina dospelej populácie. Takmer 400 miliónov dospelých trpí 

nadhmotnosťou a 130 miliónov je obéznych. Detská obezita predstavuje akútnu zdravotnú krízu. 

Nárast obezity spôsobuje narastanie všetkých výdavkov na zdravotníctvo a čo je horšie, podieľa sa 

na predčasnom úmrtí. Z tohto dôvodu je veľmi potrebné uskutočňovať také činnosti, ktoré povedú 

ku kontrole epidémie obezity.  

                    Národné stratégie a programy zabezpečujú a vytvárajú príležitosti pre zlepšenie 

fyzickej aktivity a podporujú dostupnosť a prístup k zdraviu prospešným potravinám. 

Slovenská republika sa snaží znížiť negatívne vplyvy životného štýlu a najmä výživy 

prostredníctvom  „Programu  ozdravenia  výživy  obyvateľov  Slovenskej 

 republiky“. Najvýznamnejším dôvodom pre prípravu a aplikáciu tohto programu je 

skutočnosť, že existuje dlhodobá energetická nadmernosť vo výžive a jej nevyváženosť v 

zastúpení živín a ochranných faktorov u nášho obyvateľstva, ktorá vytvára rizikové podmienky 

z hľadiska výskytu chorôb neinfekčnej povahy, najmä kardiovaskulárnych a onkologických 

ochorení, obezity a cukrovky.   

                    Správna výživa je základným predpokladom zdravého vývoja človeka a hlavnou 

podmienkou prevencie a liečby týchto tzv. civilizačných ochorení, ktoré postihujú veľké skupiny 

obyvateľstva. Bez zlepšenia výživovej politiky nemožno perspektívne zlepšiť zdravotný stav 

nášho obyvateľstva. Zlepšenie súčasnej nepriaznivej spotreby potravín je možné zabezpečiť 

právnym usmerňovaním potravinárskej výroby v množstve a kvalite výrobkov, distribúciou 

vhodných potravín vrátane potravín z dovozu, informovanosťou a usmerňovaním obyvateľov o 

zásadách správnej výživy, cenovou politikou príslušných orgánov štátnej správy, zmenou postoja 

nášho obyvateľstva k vlastnému zdraviu. Hlavným cieľom programu je zlepšiť zdravotný stav 

obyvateľstva a dosiahnuť prevenciu rozšírenosti tzv. civilizačných ochorení, medzi ktoré obezita 

bezpochyby patrí.   

                      

                  Je potrebné už v školách a v školských zariadeniach dôsledne uplatňovať novú 

koncepciu programu prevencie obezity:   

   

 uplatnenie zásad zdravej výživy,   

 výchova k správnej orientovanej výžive,   

 zmena stravovacích návykov,   

 rozvoj spoločného stravovania školskej mládeže,   zmena postoja k vlastnému zdraviu,   

 rozvoj pohybových aktivít atď.  

  

Zdravotné dopady obezity  

   

                Obezita je spolu s fajčením jedným z najrizikovejších faktorov ohrozujúcich zdravie, 

ktorým sa dá predchádzať. Obezita je spojená so zvýšenou mortalitou, so zníženým pocitom 

telesnej a duševnej pohody a so sociálnou izoláciou. Najčastejšie ochorenia sú kardiovaskulárne 

ochorenia, metabolické ochorenia, niektoré onkologické ochorenia, niektoré gynekologické 

ochorenia niektoré choroby kĺbov, kostrového a svalového systému (degeneratívne ochorenia 

kĺbov a chrbtice, hlavne gonartróza a coxartróza), niektoré koţné ochorenia (exémy, mykózy, 



celulitída), niektoré psychosociálne poruchy (nízke sebavedomie, sebaobviňovanie, poruchy 

motivácie, depresia, úzkosť, poruchy príjmu potravy ako kompulzívne prejedanie, bulímia, 

anorexia).   

  

Cieľové skupiny   

  

                   Problém obezity je rovnako ako väčšina ochorení či porúch zdravia, ktoré sa vyskytujú 

hromadne, celospoločenským problémom najmä vtedy, ak príčiny týchto stavov priamo či 

nepriamo súvisia so sociálnym statusom a ekonomickou výkonnosťou danej spoločnosti.   

                   Cieľovú skupinu tvorí veľmi významná časť populácie, ktorou sú deti a mládež.  U 

tejto cieľovej skupiny je možné dosiahnuť želanú zmenu spôsobu života a eliminovať tak  

vznik ochorení súvisiacich s obezitou v budúcnosti. Cieľovou skupinou tohto programu sú  deti 

a mládež do 18 rokov s nadhmotnosťou alebo s vysokým rizikom rozvoja nadhmotnosti  a jej 

komplikácií, so zámerom zníženia telesnej hmotnosti a jej stabilizácie, deti a mládeţ do  18 

rokov s normálnou hmotnosťou, so zámerom podpory zdravia a prevencie rozvoja  

nadhmotnosti/obezity, dospelí od 18 rokov s normálnou hmotnosťou, so zámerom podpory  

zdravia a prevencie rozvoja nadhmotnosti a obezity.   

  

Ciele školského programu prevencie obezity   

  

                  Národný program prevencie obezity Kampaň  2013  -  „Odstráň obezitu!“ je 

celospoločenskou iniciatívou, preto i jeho aktivity budú mať prierezový charakter, ako 

horizontálny,  tak  vertikálny.  Úspešné  dosiahnutie  cieľov  programu  si 

 vyžaduje celospoločenskú aktivitu, teda spoluprácu a zodpovednosť všetkých 

zainteresovaných.   

Cieľom programu prevencie obezity na našej škole je vytvoriť prospešný systém, ktorý povedie k 

zníženiu nadhmotnosti a obezity našich žiakov, bude eliminovať súčasný výskyt nadhmotnosti a 

obezity a bude sa podieľať na znížení nových prípadov ochorenia súvisiacich  s obezitou. Pre 

dosiahnutie stanovených cieľov, boli stanovené štyri základné oblasti, v ktorých budú vykonávané 

aktivity školy. Týmito oblasťami sú výživa, pohybová aktivita, informatívne a poradenské 

programy, prezentácie a aktivity.   

  

1. Výživa   

  

                Opatrenia pre oblasť výživy vychádzajú z programu ozdravenia výživy a sú zamerané 

na:   

  

 zníženie príjmu energie zo všetkých tukov,   

 obmedzenie spotreby živočíšnych tukov, najmä mäsa a mäsových výrobkov,   

 obmedzenie spotreby tučných mliečnych výrobkov,   

 zvýšenie spotreby rýb, kyslomliečnych výrobkov s nízkym obsahom tuku,   

 zníženie príjmu energie z voľných cukrov   

 zvýšenie spotreby zeleniny a ovocia v čerstvom prírodnom stave,   zvýšenie spotreby 

strukovín, celozrnných výrobkov a orechov,   dodržiavanie pitného režimu.   

2. Pohybová aktivita   

  



                Úroveň pohybovej aktivity žiakov nedosahuje potrebnú úroveň a zdraviu prospešná, 

kondičná pohybová aktivita nie je súčasťou ich bežného denného programu. Príčiny tohto stavu sú 

rôzne, no hlavnou príčinou tohto stavu je určite nedostupnosť športovísk pre všetkých žiakov a 

nedostatočná úroveň ich zdravotného povedomia. Každá metóda, ktorá bude orientovaná do 

oblasti výchovy ku zdraviu bez vytvorenia možností na vykonávanie pohybovej aktivity sa stáva 

kontraproduktívnou. Preto je potrebné aplikovať simultánne oba prístupy, vykonávať dôslednú 

výchovu žiakov všetkých vekových kategórií, ale i vytvárať možnosti, príležitosti na splnenie 

svojich potrieb, očakávaní v oblasti pohybovej aktivity. V oblasti pohybovej aktivity sú opatrenia 

zamerané na:   

  

 zníženie počtu žiakov, ktorí nevykonávajú žiadnu pohybovú aktivitu,   

 zvýšenie počtu žiakov, ktorí vykonávajú aspoň 30 minút zdraviu prospešnej pohybovej aktivity 

denne,   

 využívanie všetkých dostupných možností na vykonávanie pohybovej aktivity,   

 umožniť a žiakom voľné využívanie všetkých dostupných športovísk,   

 umožniť žiakom rozvíjať pohybovú aktivitu formou záujmovej činnosti žiakov,   

 voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať športové aktivity a  

vzdelávanie v oblasti zdravej výživy.     

  

3. Informatívne a poradenské programy   

  

                   Cieľom aktivít a úloh je výchova k zdravému spôsobu života, formovanie zdravého 

životného štýlu, dosiahnutie trvalej zmeny prístupu ku zdraviu. Za týmto účelom každoročne 

organizujeme na škole niekoľko podujatí a aktivít, ktorých cieľom je:   

  

 zvyšovať zdravotné povedomie študentov,   

 voľnočasové aktivity zamerať na zmenu životného štýlu, organizovať vzdelávanie v oblasti  

zdravej výživy,   

 propagovať zdravý životný štýl,   

 realizovať pravidelné a kontinuálne mediálne kampane,   

 zamedziť vznik diskriminácie na škole v dôsledku nadhmotnosti alebo obezity,   

 vytvoriť zdravie podporujúcich podmienok pre zamestnancov.   

  

4. Prezentácie a aktivity   

  

             V rámci plnenia Národného programu prevencie obezity sa naša škola podieľa na 

realizácii projektov a programov:   

 lyžiarske výcviky pre študentov,  

 kurzy ochrany života a zdravia,   

 účelové cvičenia,  

 športové krúžky, rôzne športové súťaže ( súčasť plánu predmetovej komisie TEV)    

  

- prezentácia tried na tému - Podvýživa a obezita  

- prezentácia tried na tému - Poruchy výživy a stravovania,  Bulímia a mentálna 

anorexia                   



                                 

                 Za najdôležitejšie považujeme motivovať a vyzývať mladú populáciu všetkých 

vekových kategórií, aby sa zapájala a plnila doterajšie i pripravované aktivity. Preventívne 

opatrenia v boji proti nadváhe a obezite majú svoj význam. Nevyhnutné je však začínať s osvetou 

uţ u detí, u ktorých je možné najľahšie dosiahnuť zmenu spôsobu života. Národný program je 

celospoločenskou iniciatívou. Pozitívne výsledky si vyžadujú spoluprácu a zodpovednosť 

všetkých zainteresovaných sektorov. Zapojením sa prispejeme k zmene súčasnej situácie.   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Učebné plány 
 

SLOVENSKÝ JAZYK 

1. STUPEŇ ZŠ 

Charakteristika 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme vzdelávania centrálne 

postavenie, nakoľko vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 

predmetov.  Má charakter elementárneho vzdelania. Na prvom stupni sa žiakom 

nepodáva ucelený systém jazyka, pretože žiaci v tomto veku nie sú schopní vnímať ho 

takto a naučiť sa ho. Osvojujú si vybrané jazykové javy, ktoré sa nepreberajú izolovanie, 

ale vo vzájomných súvislostiach.  

Predmet slovenský jazyk a literatúra na 1. stupni ZŠ má komplexnú povahu a zároveň 

vytvára predpoklady na pochopenie jazykového systému. Tvoria ho štyri základné zložky:  

 jazyková zložka, 

 čítanie a literárna výchova, 

 sloh, 

 písanie. 

V roku 2008 bol zverejnený návrh štátneho vzdelávacieho programu pre všetky školy 

v Slovenskej republike. Obsahuje vzdelávací štandard, ktorý sa člení podľa ročníkov na 

štandard pre 1. a 2. ročník a štandard pre 3. a 4. ročník. Toto členenie vychádza 

z individuálnych potrieb danej školy. Záväzné j iba to, aby žiak na konci 2. a 4. ročníka 

splnil požadovaný štandard. Učivo v štandardoch nie je osnované podľa tematických 

celkov, ale na základe systému jednotlivých rovín jazyka. V 1. a 2. ročníku sa vychádza 

zo zložiek písania, zvukovej roviny jazyka a pravopisu. Pokračuje lexikálnou rovinou, 

tvarovou (morfologickou), skladobnou (syntaktickou) rovinou. 

K základným funkciám slovenského jazyka patrí funkcia komunikatívna, kognitívna, 

reprezentatívna a estetická. V súčasnosti v jazyku zaberá popredné miesto funkcia 

komunikatívna (písomná a ústna). Vyučuje sa vo všetkých zložkách jazyka, a to najviac 

počas hodín čítania, literatúry a slohu. Pomáha deťom objavovať určité hodnotové 

postoje k ľuďom a svetu, formuje literárne povedomie, vytvára kladný vzťah k literatúre, 

vzbudzuje estetické a etické cítenie. 

 

 

 



 

Ciele vyučovania 

Ciele vyučovania sú v zhode so 4 hlavnými cieľmi: poznávanie, konanie, hodnotenie, 

porozumieť si a dorozumieť sa. 

1.  - Osvojiť si elementárne poznatky o hláskovej, o tvarovej a vetnej stavbe 

jazyka a o význame slov a ich stavbe. 

2.  - Osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma. 

- Získavať základy z náuky o zvukovej stránke jazyka. 

3.  - Osvojiť si návyky správnej výslovnosti, pričom sa dbá na zásady hlasovej 

a sluchovej hygieny. 

4.  - Naučiť žiakov vyjadrovať sa jednoducho, ale súvislo. Pri oboznamovaní sa 

s jazykovými prostriedkami prihliadať na ich štýlové využitie. 

5.  - Poznávať jazykové prostriedky a ich vzájomné prepojenie v jazykovom 

systéme. 

- Viesť žiakov k presnému mysleniu a poznávaniu javov objektívnej 

skutočnosti. 

Kľúčové kompetencie 

1. Percepčno-motorické kompetencie: 

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

v matematike, 

- vedieť odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské 

číslice. 

2. Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti: 

- zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi, 

- v písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ. 

3. Analytické zručnosti: 

- fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, 

slova, slabiky, identifikácie rýmu a aliterácií, 

- v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami 

a využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova, ovládať 

detailnú analýzu slova, podriadiť sa postupne rozširujúcim čitateľským 

schopnostiam žiakov v šlabikárovom  a to v stúpajúcej náročnosti na čítanie 

od slabík po jednoduché slová. 



4. Tvorivé zručnosti: 

- porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh), 

- porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu), 

- dokončiť rozprávanie, neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner, 

- zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text – žiaci si rozdelia úlohy 

z textu a snažia sa zahrať podľa neho krátky príbeh+ dbať na správny 

prednes,  na artikuláciu, na gestikuláciu, na pohyb. 

5. Verejná prezentácia textu: 

- pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú 

výslovnosť na primeranej úrovni, 

- osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálných javov, 

- reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne) 

6. Informačné zručnosti: 

- naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky na primeranej 

úrovni (platí od 2. ročníka) 

7. Komunikačné zručnosti: 

- adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, 

- vyjadriť sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu, 

- verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor. 

 

Matematika 
 

1.-4. ročník ZŠ ( ISCED 1 ) 

Charakteristika predmetu 
Učebný predmet matematika na 1.stupni základnej školy je založený na realistickom 
prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových 
činností žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických 
vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické 
vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala 
prelínať celým základným matematickým vzdelaním              a vytvárať predpoklady pre 
ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 
Učebný predmet zahŕňa: 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými 
objektmirozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, 
pracovnom a pod.), 

 vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, 
presnéhomyslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj 
algoritmického myslenia, 

 súhrn vekuprimeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 
východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka informácie dokumentujúce 
potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 



Ciele predmetu 
Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni základnej školy je rozvoj tých 
schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie poznatkov. 
Na dosiahnutie tohto cieľa, majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia      do poznávacích 
metódzodpovedajúcich veku žiakov. 
Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä 
tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 Vekuprimerane presné použitie materinského a odborného jazyka a správna 
aplikácia postupne sa rozširujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, 
grafov a diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postupov a 
algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh. 

 V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 
výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov. 

 Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine              a v 
priestore. 

 Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou      a 
realitou. Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosti 
a postojov rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 

 Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie 
reálnej situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia 
ako jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi. 

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 
schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, 
spracovaniu a uloženiu informácií. 

 Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k 
aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu 
relevantných zdrojov informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na učenie sa. 

 Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 
upevňovať kladné morálne a vôľové vlastností žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, 
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a 
sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti              a možnosti, systematickosť pri 
riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. 

 Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný 
vzťah ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym 
hodnotám, permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi 
štátmi, medzi inými aj našim Slovenskom.  

Kľúčové kompetencie 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich  
využiť na popis a riešenie problémov z reálnej situácie 

 vykonáva z pamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva 
komutatívnosť a asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov 
zaokrúhľuje čísla na desiatky, vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov 
počtových výkonov 

 rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie 
a udaní číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach 
a počtových výkonoch 



 vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sa 
vytvára stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a 
pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov 

 usporiada údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe objavenia súvislostí medzi 
týmito údajmi 

 interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje 

 schopnosti a kreativitu, kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej 
práce 

 rozozná, pomenuje, vymodeluje a popíše jednotlivé základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza v realite ich reprezentáciu 

 pozná, vie popísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary 

 rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovín 

  pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich samostatne používať aj pri 
praktických meraniach. 

  prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti                    
s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa 
vopred daného určitého kritéria 

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

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

 v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia             a z 
matematiky správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé 
(nepravdivé) tvrdenia. 
 

Prírodoveda 
Charakteristika predmetu    
Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas 
vyučovania žiaci sledujú prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať 
odpovede na otázky týkajúce sa ročných období, rastlín a stromov v okolí školy, 
pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou prírodovedy je aj človek, 
starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života.   

Cieľ vyučovania:   
podporovať chuť učiť sa, rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si 
priestor, v ktorom žijeme a jeho zmeny,  vnímať jedinečnosť prvkov prírody            a 
prírodných výtvorov v okolí,  rozumieť znakom, ikonám, hľadať riešenia na otázky, hľadať 
informácie, svoje návrhy interpretovať, diskutovať o návrhoch, vedieť robiť jednoduché 
pokusy, sledovať a výsledky sledovania zaznamenávať.  

Obsahový štandard  Výkonový štandard  

Ročné obdobie, zmeny ročných 
období, kalendár, vietor, padanie 
lístia, zmeny teploty    

Opísať zmeny v priebehu roka, ročné obdobie, 
Vedieť sa orientovať v kalendári. Porovnať ročné 
obdobia podľa teploty vzduchu, spôsobu 
obliekania, činnosti žiakov       

Vzduch, vlastnosti vzduchu  hmota, 
teplota,  

Pripraviť experiment, ktorým dokáže, že vzduch 
je hmota, zaznamenávať teplotu vzduchu  

Obloha, počasie, oblaky, pranostika, 
prvky počasia, predpoveď počasia  
Slnko, mesiac, hviezdy,  

Na základe záznamov zo sledovania počasia 
v priebehu jedného týždňa vyhodnotiť zmeny 
počasia, zaznačiť do merania zvolenými znakmi  
zmeny oblakov, zmeny oblohy,   

príroda, stromy v prírode, druhy 
stromov listnaté, ihličnaté,  

Rozoznať stromy listnaté a ihličnaté podľa 
základných charakteristík  



Rastliny, kvety, koreň, stonka, kvet, 
list, druhy kvetov v okolí školy a obce 
pestovanie kvetu v škole, správne 
polievanie a staranie sa o kvet  
   

Poznať základné kvety, rastúce v okolí školy 
a v obci, v parku , na lúle    
Opísať podľa vlastných záznamov z prieskumu, 
čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny stromy, 
vedieť ich porovnať, v čom sa líšia 
podľa obrázkov popísať rastliny  
Urobiť si atlas z fotografií alebo kresieb alebo 
listov stromov. Tvoriť zbierku, analyzovať, triediť   
Vedieť polievať kvety voľne rastúce aj 
v kvetináčoch,, mať svoj kvet – triedny   

Ovocné stromy – ovocie, druhy 
ovocia  

Rozlíšiť ovocné stromy od iných stromov. Poznať 
základné druhy plodov a čím sa líšia  

Zelenina, semená, druhy zeleniny, 
pestovanie zeleniny     

Navrhnúť možnosti druhov zeleniny, ktoré je 
možné pestovať v danej oblasti, vypestovať 
zeleninu   

Rastliny v lese, v parku, v okolí školy 
starostlivosť o rastliny  

Navrhnúť možnosti ochrany lesov v parku, na 
školskom dvore, kvety a zvieratá v parku, 
spolužitie   
Vytvoriť harmonogram ochrany, zapisovanie si 
údajov o stave počas roka.  

Voda v prírode 
Voda na zemskom povrchu, voda 
v ovzduší, rieky, jazerá, oblaky, dážď, 
rosa, sneh, pozorovanie oblakov, 
druhy oblakov   

Opísať v akých formách sa môže voda 
nachádzať v prírode 
vysvetliť rozdiel medzi riekou a jazerom,  
poznať aká rieka tečie v okolí obce 
pozorovanie oblakov, nakresliť rôzne druhy 
oblakov a akým počasím sa spájajú jednotlivé 
druhy oblakov 

Význam vody pre človeka, 
znečistenie vody, rozpustné 
a nerozpustné látky vo vode. 

Vysvetliť význam vody pre človeka, navrhnúť 
spôsoby ako chrániť vodu 
Pripraviť experiment,  čo sa vo vode rozpustí, čo 
sa nerozpustí  

Vlastnosti vody – chuť, farba Pripraviť návrhy ako chrániť vodu 

Život v prírode  
Zvieratá v prírode Zvieratá v lese, 
v prostredí okolo školy 

Pozorovať živočíchov v okolí školy, nakresliť ich, 
vedieť ich názvy, zistiť ako žijú , získať informácie 
z encyklopédie alebo internetu  

Človek v prírode  
Život človeka v prírode Prispôsobenie 
sa človeka životu v prírode. 

Uviesť príklady ako využíva človek prírodu. 

Ochrana prírody. Nevhodné 
zasahovanie človeka do prírody  

Vysvetliť,  kedy už človek nevhodne využíva 
prírodu a začne ju ničiť.  

Zdravá príroda, zdravý človek 
 

Navrhnúť spôsoby, ako  viesť zdravý spôsob 
života, starať sa o seba,  

Správna životospráva Poznať návyky správnej životosprávy, vedieť sa 
správne obliecť podľa počasia, dávať si pozor na 
ceste, osvojiť si správne hygienické návyky.. 

Úrazy – v prírode, v škole, doma, 
nebezpečné miesta.  

Opísať nebezpečné miesta, poznať v ktorých 
častiach školy, resp. cesty do školy alebo v obci 
sú nebezpečné miesta.  

 

 
 



Vlastiveda 
1. stupeň ZŠ 

Charakteristika 
Predmet vlastiveda sa zaoberá poznávaním svojej vlasti, kraja, obce a okolia .Žiaci sa 
učia spôsobom, ktorý je primeraný veku, spoznávať Slovensko, jeho históriu, kultúru, 
spôsob života ľudí, súčasnosť, a zorientovať sa vo svojom bezprostrednom okolí. Žiaci 
majú vedieť, kde sa nachádzajú významné objekty, inštitúcie, poznať významné 
osobnosti obce. Rozširujú si svoj rozhľad z obce      na okolie a celé Slovensko. Naučia 
sa pracovať s plánom, s mapou a s atlasom. 
Vyučovanie je zamerané na zážitkové objavovanie, na spoznávanie a sledovanie 
najbližšieho okolia i celého Slovenska. 
S históriou sa deti zoznamujú hlavne prostredníctvom literatúry, povestí, rozprávok, 
príbehov, piesní, pranostík a pomocou ľudovej slovesnosti. 

Ciele 
Získavať vzťah k rodnému kraju. 
Zoznámiť sa pomocou príbehov, rozprávok, piesní s históriou našej vlasti, stručne 
prerozprávať dej týchto príbehov a rozprávok. 
Rozprávať o svojom rodnom kraji, o obci, o ľuďoch, ktorí tu žili a žijú. O tom, čo vytvorili, 
čím sú známi. 
Primerane veku odlíšiť vzťahy prírodného a spoločenského rázu vo  svojej obci, doma 
a v škole. 
Využívať poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností v ďalšom vzdelávaní 
a vyhľadávaní informácií. 
Vyhľadávať v kalendári významné dni. 
Orientovať sa v rodnom kraji pomocou svetových strán, významných objektov, 
orientačného plánu obce a mapy. 
Pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, pohoria, jaskyne, rieky, mestá. 

Kľúčové  kompetencie 
Rozvíjať schopnosť učiť sa. Osvojiť si primerané spôsoby práce. Pri osvojovaní 
poznatkov uplatňovať rôzne techniky učenia. 
Uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre vlastný pokrok a pri systematizácii 
poznatkov. 
Interpretovať prečítaný text. 
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť reprodukovaním povestí a rozprávok, ich prezentáciou 
pred spolužiakmi a opisom obrázkov. 
Rozvíjať kultúrne kompetencie v súvislosti s čítaním umeleckých textov. 
Ceniť si kultúrne a historické a historické dedičstvo a ľudové tradície. 
Učením rozvíjať podmienky pre celoživotné učenie. využívať získané poznatky, čítanie 
plánov a máp pri orientácii v neznámom kraji.  
Témy vlastivedy využiť na celoškolské projekty. Týmto spôsobom aplikovať poznatky 
z viacerých predmetov. 
Získavať informácie z rôznych zdrojov, pracovať s nimi, triediť ich, spracovávať ich 
a prezentovať pred spolužiakmi.  
Kreatívne používať vybrané média, nástroje, materiály, vyjadrovacie prostriedky 
a technické postupy za účelom znázornenia zážitku, fantázie, predstavy alebo myšlienky. 
 

 

 

 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

1. STUPEŇ ZŠ 

Charakteristika 

Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných 

výtvarnou činnosťou, intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania 

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

myslenia. Týmto výtvarná výchova napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom 

procese. 

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

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

predstavy a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem, ktorú ponúkajú rôzne druhy 

vizuálnych umení súčasnosti.  Zahŕňa okrem tradičných (kresba, maľba, modelovanie, 

grafika) a nových výtvarných disciplín (fotografia, objekt, inštalácia, akčné a konceptuálne 

umenie) aj ďalšie druhy vizuálnych umení ako je dizajn v rôznych polohách (výrobkový, 

komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, film, video, 

architektúru a elektronickú tvorbu obrazu. 

Výtvarná výchova aplikuje do edukačného procesu aj tvorivé experimentovanie umenia 

a týmto u žiaka rozvíja: 

- súčasné myslenie o svete a jeho vyjadrovanie, 

-  poznávanie tradície z hľadiska súčasnosti. 

Dôležitosť zaradenia výtvarnej výchovy do výučby je odôvodnená jej kultúrnym 

a kurikulárnym potenciálom. Výtvarná výchova je jediný predmet, ktorý vychádza 

z bezprostrednej reflexie vizuálnej skutočnosti, kde rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 

cítenia, vnímania, intuície, fantázie a analytického myslenia.  

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém, pričom každá z tém zodpovedá riešenie 

určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodiský rad 

predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov vždy na úrovni 

zodpovedajúcej veku. Zoradenie tém v rámci jedného ročníka umožňuje učiteľovi 

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

projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže 

učiteľ dynamicky pracovať. 



Obsah výtvarnej výchovy podporuje aj medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť 

vyučovania, integruje poznávanie v oblasti prírodovedných aj humanitných predmetov, 

jazykov i matematiky. 

Ciele vyučovania 

6.  Kognitívne ciele: 

- poznávať jazyk vizuálnych médií, 

- učiť žiaka poznať a používať jazykové prostriedky, základné kompozičné 

princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií, 

- rozumieť im, a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry, 

- poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok 

z nich, 

- poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry reprezentujúce žánre 

a niektoré štýlové obdobia. 

7.  Senzomotorické ciele: 

- rozvíja tvorivosť, 

- umožňuje žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivé sebavyjadrovanie 

a sebarealizáciu, prekonávanie konvečných schém a inovovanie naučených 

myšlienkových a zobrazovacích vzorcov, 

- prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, 

všeobecne uplatniteľných princípoch, 

- formovať a rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 

prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

8.  Socioafektívne ciele: 

- formovať kultúrne postoje, 

- vychovávať žiaka smerom k vytváraniu primeraných kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania 

umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry vo vzťahu 

k tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta 

umením, 

- formovať celistvú osobnosť, 

- pristupovať k osobnosti žiaka k jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie 

intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a i. 

 



Kľúčové kompetencie 

1. Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických činností žiaka. 

Žiak primárneho stupňa vzdelania sa naučí: 

- základné vedomosti o farbách, o charakteroch tvarov, textúr, o základných 

priestorových vzťahoch, 

- vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov 

a materiálov (ceruzky, fixky, nožnice, pastózne farby, suché a voskové / 

olejové pastely, ...), 

- základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, 

umenia starovekých kultúr, antického umenia, 

- základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, 

- základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej 

maľby, paketáže, land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce 

z výtvarnej skúsenosti, 

- znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, 

portrétu, sochy, reliéfu, 

- prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, o akcii, o filmovej postave, 

- prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

- vedomosti o krajine svojho okolia, o obci, o regióne a ich vizuálnych 

a estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, ... ). 

2. Zručnosti a spôsobilosti 

Vyjadrovanie zručnosti, ktoré predstavujú základné znalostí vyjadrovacích 

prostriedkov (jazyka) vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej 

kultúry). 

Žiak dokáže: 

- tvoriť spontánne i cielene vedené stopy na ploche i v modelovacej hmote 

v závislosti od rôznych nástrojov, od spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť 

a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna 

farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál a pod.), 

- vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i podľa 

vedenej skutočnosti, 

- operovať s tvarmi – dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať kreslením voľnou 



rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, priraďovať príbuzné tvary, 

konštruovať novotvar a iné, 

- vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej 

skutočnosti aj podá predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné 

tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať farebné postupnosti, používať 

základné farebné kontrasty, materiálové kontrasty, kontrasty textúry povrchov, 

- komponovať – vedome umiestňovať tvar v rôznych častiach plôch formátu, 

- vyjadriť rytmus a a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky priestorového 

vytvárania, 

-  vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

- zvládnuť základné operácie s mierkou/veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah 

väčšie, menšie, vedľa seba, za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom 

mierky zobrazovaných prvkov, 

-pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 

Technické zručnosti 

- zvládnuť základné motorické úkony s rôznymi nástrojmi (ceruzka, štetec, 

pero, fixky, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna a pod.) 

- vytvára stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami), 

- kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete 

i obraze; vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom 

štetcového rukopisu (napr. šrafúra, ointilizmus, roztieranie, zapúšťanie), 

- zvládnuť jednoduché konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, 

zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov 

v koláži a asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie 

a pod.), 

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, 

papierorez a pod.), 

- zvládnuť základné modelovania predmetných tvarov, otláčania do 

modelovacej hmoty a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry, 

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov z modulov 

a improvizovaných materiálov, 

- zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko-textové, s kresliacimi 

a maliarskymi nástrojmi (ceruzka, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, 



základné filtre). 

3. Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – žiak je vedený 

k tomu, aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda 

autentické riešenie. 

U žiaka sa sformujú tieto postoje: 

- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, s hmotou, s tvarom, s technikou, 

s postupom, s motívom a témou, 

- otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

- náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od 

vyjadrovací schém, 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu a iných ľudí, 

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho 

poznávanie a pretváranie. 

 

Telesná  a športová výchova  

Charakteristika predmetu 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné funkčné 
a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne 
orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. 

Využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu 
osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. 

Ciele predmetu  

Ciele vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ vedie 
žiaka k stimulovaniu reči a myslenia počas telovýchovných činností, podporovaniu 
procesov sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, podporovaniu 
aktivity, fantázie a kreativity, formovaniu pozitívneho vzťahu k TSV, športu, kultivovanému 
pohybovému prejavu podporovaniu získavania poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na 
zdravie, uplatňovaniu zásah hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti, vytvoreniu 
primeranej predstavy o vlastných pohybových možnostiach, rozvoju osobnosti ako celku 
po stránke kognitívnej, morálnej, sociálnej emocionálnej, vnímaniu zdravia a pohybovej 
aktivity ako nevyhnutnej súčasti pri formovaní zdravého životného štýlu, prejavovaniu 
záujmu o pohybové činnosti v každodennom živote. 

Obsah 



Predmet veku primerane oboznamuje žiakov o vlastných pohybových možnostiach, 
vnímaniu zdravia a pohybovej aktivity a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Podieľa 
sa na osvojovaní elementárnych pohybových zručností a návykov,                o 
prezentovaní pozitívneho vzťahu k ich realizácii a aplikovaní v každodennom živote. 

Stratégie vyučovania - metódy a formy práce 

Skupinová práca, vytvorenie návyku vyjadrovať sa primeranou športovou terminológiou, 
Dohovor o právach dieťaťa, motivácia, vytvorenie pozitívneho vzťahu k športovému 
dianiu, vychádzky, turistika, vyhľadávanie materiálov a poznatkov, OH, MS, ME a pod. 

Učebné zdroje 

Internet, tlač, časopisy, odborná literatúra, náčinie, náradie, iné didaktické prostriedky. 

Požiadavky na výstup 

Žiak: vie  pravidlá hier, spolupráce, technicky správne manipuluje s náčiním a uplatňuje 
zásady kultúrneho správania sa na šp. podujatiach. Má primerané vekurozvinuté 
základné senzorické a motorické, intelektuálne, kultúrno-umelecké a tvorivé schopnosti, 
vie ich aplikovať v živote i športe. Má primerané veku osvojené držanie tela, jeho 
vnímanie pri pohybových činnostiach. Aplikuje širokú škálu cvičení na vnímanie 
vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, dýchanie, flexibilitu ako základ 
sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily, Má primerane veku osvojené 
základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania, bicyklovania. Vie ich 
primerane aplikovať v živote a športe. 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci sú na vysvedčení hodnotení slovne. Vychádzame z Metodického pokynu č. 7/ 2009-
R z 28. apríla 2009 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 
 
 
 

Hudobná výchova - 1. stupeň ZŠ 
Charakteristika 
Hudobná výchova je predmetom, kde sa žiaci učia hravými činnosťami orientovať   vo 
svete hudby, prebúdzať záujem o jednoduché muzicírovanie a prehlbovať záujem o 
hlbšie vzdelávanie v oblasti hudby a umenia. 
Hudobné aktivity žiakov sa stali hrou a detským experimentovaním, zdrojom 
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu. Hudobné činnosti sa realizujú    so 
zámerom zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu na základe zážitkového 
učenia. Učiteľ ich usmerňuje tak, aby prinášali radosť a pomocou individuálneho prístupu 
zapojí do hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. 

Ciele 
Kognitívne ciele 



Prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 
vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, estetického vedomia 
a vkusových  postojov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako komunikačný 
prostriedok. 
Socioafektívne ciele 
Uvedomovať si mravné a estetické hodnoty, tvorivosť, národnú identitu. 
Získať schopnosti pracovať v tíme, realizovať a prezentovať vlastnú prácu. 
Psychomotorické ciele 
Na základe získaných zručností dokázať na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, s pohybovými a literárnymi, integrovať ich 
v projektoch. 

Kľúčové kompetencie 
Rozvíjať citový svet žiakov, vychovávať vnímavých, aktívnych poslucháčov. 
Formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a rodine, pozitívne vzťahy k prírode, 
ku všetkým prejavom života. 
Vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu s kladným 
vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti, byť tolerantný k iným kultúram a názorom. 

 
INFORMATICKÁ  VÝCHOVA 

Charakteristika predmetu   
Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 
rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, 
hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. V primárnom 
vzdelávaní sa  budujú základy tohto predmetu. 
Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných 
pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií               v 
počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva                  k 
efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a 
etických zásad používania informačných technológií a produktov. 

Ciele predmetu                                                                                                                                         
Cieľom vyučovania informatickej výchovy  na 1. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy 
a techniky. 

 Naučiť sa využívať efektívne počítač pri svojom vzdelávaní. 

 Osvojiť si schopnosť získavať a spracovávať informácie v textovej a grafickej 
podobe. 

 Naučiť sa samostatnému a logickému mysleniu. 

 Naučiť sa algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote. 

 Prostredníctvom práce s myšou zlepšovať jemnú motoriku žiakov, ich koordináciu 
a priestorovú orientáciu. 

 Rozvíjať estetické cítenie. 

 Naučiť sa spolupracovať na malých projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné 
a kooperatívne schopnosti. 

 Rozvíjať právne vedomie a etiku. 

 Naučiť sa pracovať samostatne. 

 Osvojiť si schopnosti komunikácie prostredníctvom mailovej pošty.  

Obsahový štandard 



Typy informácií, reprezentácia, bit, bajt. Formátovanie textu, nadpisy, odrážky, obrázky 
v texte. Grafická informácia, fotografia, animácia. Informácie v tabuľkách, bunka, vzťahy 
medzi bunkami, grafy. Úprava zvukov, hudobný formát, prehrávanie a vytváranie videa. 
Prezentácia, snímka, prezentačný program, prezentácia na webe. Encyklopédia. 

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. Adresár príjemcov, príloha správy. Webová 
adresa, katalógy, portály, vyhľadávače. 

Postup riešenia, formálny zápis riešenia, etapy riešenia problémov. Programovací jazyk, 
elementárny príkaz, postupnosť, cyklus, procedúra, parametre, premenná, hodnota, 
priradenie. Zložitosť riešenia problému. 

Hardvér, softvér. Oblasti aplikácií softvéru. Formáty súborov. Operačný systém, 
používateľ, prihlasovanie do systému, správca úloh. Priečinok, disk, CD, usb-pamäťový 
kľúč, archív. Lokálna sieť, zdieľanie súborov v triede. Princípy fungovania internetu, 
adresa, doména, IP, http, ftp, smtp. 

Informačné technológie v znalostnej spoločnosti. Riziká technológií, vírusy, antivírusové 
programy. Zásady bezpečnosti. Platnosť, správnosť informácií, nebezpečný obsah. 
Licencie programov, legálnosť používania, freeware, shareware. Legálnosť použitia 
obrázkov a textov z internetu. 

Výkonový štandard 

Žiak 

 Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku. 
 Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v obrázkoch. 
 Dokáže graficky prezentovať výsledky prieskumu 
 Dokáže vytvoriť prezentáciu a pozná zásady správneho prezentovania. 
 Dokáže hľadať slovo, pojem v tabuľke, v dokumente, v encyklopédii. 
 Dokáže hľadať titul v elektronickej knižnici. 
 Pozná edukačné prostredia pre iné predmety (napr. dynamická geometria, 
fyzikálne experimenty, práca s mapami, trenažéry pre cudzí jazyk) 
 Dokáže poslať emailovú správu s prílohou, plnohodnotne využíva  možnosti 
poštového klienta, pozná správnu formu správy. 
 Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích 
strojov a katalógov. 
 Vie používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje 
etikety.  
 Pozná online služby e-spoločnosti   
 Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napríklad zápis 
matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu) 
 Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním 
nejakých činností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí riešenia 
do procedúr  
 Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému  
 Pozná určenie, parametre periférií, 
 Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií 
 Pozná ukladanie informácií na rôzne média, vie porovnať kapacitu  
 Dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov. 
 Dokáže vykonať zálohovanie údajov. 
 Dokáže pracovať v lokálnej sieti. 
 Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť IP číslo počítača. 
 Pozná formát a typy súborov. 



 Pozná využitie informačných a komunikačných technológií v znalostnej spoločnosti 
(bankovníctvo, zdravotníctvo, doprava, umenie... ). 
 Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa odhaľujú a odstraňujú, pozná 
spôsoby bezpečnosti na internete a ochrany počítača.  
 Pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady. 
 Dokáže posúdiť spoľahlivosť získaných informácií. 
 Vie čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel                 v 
používaní a šírení programov s rôznymi stupňami licencií.  
 

S L O V E N S K Ý   J A Z Y K   A   L I T E R A T Ú R A 

2. stupeň ZŠ – ISCED 2 

Charakteristika 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady                          na zvládnutie 

ostatných vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom a jej ovládanie 

zabezpečuje nielen úspešné zvládnutie školského vzdelávania, ale aj uplatnenie 

v pracovnom zaradení. 

Jazyk sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. Tvorí 

integrálne zložku myslenia, je prostriedkom na poznávanie sveta, na vyjadrovanie 

myšlienok, pocitov a nálad, slúži na dorozumievanie. 

Žiaci nadobúdajú také schopnosti  a zručnosti, aby sa dokázali orientovať 

v akejkoľvek komunikatívnej situácii.  

Vzdelávací obsah slovenského jazyka literatúry je začlenený do troch oblastí: 

1. jazyková komunikácia, 

2. komunikácia a sloh, 

3. čítanie a literatúra. 

V oblasti jazyková komunikácia žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti 

a kompetencie potrebné na osvojovanie si spisovnej podoby slovenského jazyka. 

Výučbou žiaci nadobúdajú presné a logické myslenie ako základný predpoklad pre jasné, 

presné a zrozumiteľné vyjadrovanie. 

V oblasti komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové 

informácie, čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného 

alebo počutého textu samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text 

analyzovať a kriticky hodnotiť. 

V tretej oblasti čítanie a literatúra žiaci nadobúdajú čitateľské zručnosti, prostredníctvom 

literárnych ukážok sa zoznamujú s literárnymi druhmi, s literárnymi žánrami, 

s kompozíciou literárnych diel, so štylistikou literárneho textu. Postupne nadobúdajú 



čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text a samostatne tvoriť 

nový umelecký text.  

Ciele vyučovania 

1. Všeobecné ciele 

- viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného 

systému, 

- zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov 

písaných a ústnych prejavov, aby pochopili zložitosť a vzájomnú súvislosť javov okolitého 

sveta, 

- rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, aby nadobudli kvalitnú jazykovú 

kompetenciu, 

- viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských kompetencií 

s orientovaním sa na knihu, so vzbudením záujmu o čítanie, 

- pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti 

k istému etniku, pocti jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, 

- viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa a vážiť si ľudí, 

- prehlbovať estetické cítenie žiakov, umožniť im vnímať a precítiť krásu 

umeleckého slova  a diela, 

- rozvíjať etické cítenie žiakov založené na empatii a asertivite, viesť ich 

k prosociálnemu správaniu, 

- zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a významnej svetovej literatúry, 

- pochopiť umeleckú literatúru ako nejednoznačný, otvorený pohľad na svet a jeho 

zobrazenie. 

2. Čiastkové ciele 

- žiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov a ich 

triedenie, 

- získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, 

- cvičia sa v pravopisnej norme, 

- spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy, 

- učia sa orientovať v základných jazykových príručkách, 

- odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov, 

- poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov, 

- učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov, 

- osvojujú si primerané používanie jazykových javov, 



- získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových postupoch, v žánroch 

a útvaroch, 

- vnímajú a prijímajú literárny text, prostredníctvom ktorého nadobúdajú čitateľské 

zručnosti, 

- získavajú systém vedomostí o literatúre. 

Kľúčové kompetencie 

Komunikácia v materinskom jazyku 

Vedieť: 

- sa vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky ústnou a písomnou formou, 

- interaktívne a kreatívne reagovať primeraným spôsobom v rôznych situáciách, 

- klásť otázky a dokázať správne odpovedať, 

- rozvíjať si slovnú zásobu, 

- rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty, 

- správne používať rôzne jazykové štýly, 

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a vedieť presvedčivým 

spôsobom argumentovať, 

- viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty, 

- sa správať empaticky a používať jazyk pozitívnym a zodpovedným spôsobom. 

 

 má viesť k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou. 

 Matematika sa má podieľať na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky 

IKT. 

 Matematika vedie žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich              s 

procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní, racionálnemu a samostatnému učeniu sa. 

Kľúčové kompetencie: 

 Matematika sa podieľa na rozvíjaní žiackych kompetencií v oblasti prírodovedného 

vzdelávania. Poskytuje základy učebným predmetom fyzike, chémii, čiastočne aj 

geografii. 

 Žiak získava základy algoritmického myslenia a elementárne zročnosti v práci na 

počítači a kalkulačke a tým rozvíja svoj vzťah k informačným a komunikačným 

technológiám. 



 Matematika vyžaduje od žiaka iný spôsob myslenia. Žiak musí myslieť aspoň o 

jeden krok dopredu od kroku, ktorý vykonáva. 

 Vo vyučovaní matematiky žiak rozvíja osobné, sociálne a občianske kompetencie 

a to jednak atmosférou v triede, ako aj riešením rôznych úloh                z reálneho 

prostredia. 

 Žiak rozvíja komunikačnú kompetenciu komunikáciou medzi žiakmi, postupným 

navykaním si na pozorné čítanie matematického textu, správnym používaním 

matematickej terminológie a symboliky. 

Anglický jazyk, Nemecký jazyk 
Charakteristika predmetu: 
- jazyk je nástrojom myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, zdroj osobného 
a kultúrneho obohatenia a predpokladom pre ďalšie vzdelávanie a profesionálnu 
realizáciu. Je tiež prostriedkom na vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzí jazyk prispieva 
k rozvoju kľúčových kompetencií tak, aby jazyková príprava žiakov zodpovedala 
požiadavkám moderného európskeho občana. 
- cieľom predmetu je osvojovanie si jazykových znalostí a rečových schopností 
vedúcich k účinnej komunikácii v cudzom jazyku. Predmet smeruje k tomu, aby boli žiaci 
schopní čítať s porozumením primerané texty, porozumieť ústnemu podaniu    na úrovni 
osvojených znalostí, dorozumieť sa v bežných životných situáciách a hovoriť 
o jednotlivých témach. 
- Má prispieť k poznaniu kultúry iných krajín, viesť k tolerancii a pochopeniu kultúr 
iných národov. 

Ciele predmetu: 
- primárnym cieľom vyučovania cudzích jazykov je podpora vzájomného 
porozumenia medzi ľuďmi rôznych krajín a umožnenie komunikácie s nimi. Vyučovanie 
jazykov má poskytnúť základ na úspešné uplatnenie sa žiakov v osobnom živote 
a v profesii. 
- naučiť žiakov vytvoriť si pozitívny vzťah k učeniu cudzieho jazyka. Naučiť žiakov 
komunikovať na základnej úrovni. 
- Vytvoriť žiakom pevný základ, potrebný na splnenie náročnejších úloh v ďalšej 
časti vzdelávacieho procesu. 
- rozvoj posluchových zručností, porozumieť inštrukcie v cudzom jazyku, porozumieť 
hovoriacemu v miestnosti, rozoznať základné slová a frázy.. 
- vedieť v ústnom prejave spýtať sa na osobné údaje, diskutovať o záujmoch, vedia 
opísať známe aktivity, odpovedať a klásť jednoduché otázky, jednoduché zdvorilostné 
formulácie, majú byť schopní komunikovať o bežných témach života –priatelia, voľný 
čas.. 
- žiaci majú byť vedení k nácviku čítania, zisťujúceho hlavnú myšlienku. Mali by sa 
stretnúť s rôznymi druhmi textov./ časopis, kniha../, rozumejú jednoduchým vetám, 
krátkemu popisu cesty. 
- V písomnom prejave sú vedení k tvorbe súvislých textov, schopní vyjadriť svoje 
myšlienky, napísať krátky list, pohľadnicu, vyplniť jednoduché formuláre. 

Kľúčové kompetencie: 
- vedomosti: slovná zásoba a používaná gramatika 



- spoločenské zvyklosti, kultúrne aspekty 
- zručnosti: porozumieť hovorenému slovu, začať, udržať a dokončiť rozhovor. 
/rodina, osobné záujmy,../ 
- načúvať a rozumieť v jednoduchých situáciách 
- čítať bežné texty 
- tvoriť text v danom jazyku 
- používať príručky, slovníky 

Komunikačné kompetencie absolventa základnej školy: 
Predpokladá sa, že žiak na konci základného vzdelávania: 
- rozvíja čitateľskú gramotnosť/ formuluje svoje myšlienky, vyjadruje sa výstižne/ 
- zapája sa do komunikácie v rôznych súvislostiach/ porozumie prejavu iných ľudí, 
vhodne reaguje/ 
- rozumie informáciám rôzneho typu/ číta s porozumením, rozumie rôznym typom 
textov, obrazovým materiálom, zvukom, reaguje na ne/ 
- využíva informačno-komunikačné technológie 
- využíva komunikačné zručnosti na vytváranie vzťahov 

 
 

D E J E P I S 

2. stupeň ZŠ – ISCED 2 

Charakteristika 

Povinný učebný predmet dejepis sa žiaci vyučujú v 5.,6.,7. a 8. ročníku po jednej hodine 

a v 9. ročníku po dve hodiny týždenne. Spolu s občianskou výchovou a humánnou 

zložkou geografie predstavuje jeden z najvýznamnejších prostriedkov procesu 

humanizácie žiakov. Žiak sa prostredníctvom predmetu zoznamuje s minulosťou 

a zároveň si pestuje vzťah k súčasnosti. 

Predmet má zaujať žiakov, poskytnúť im základné poznatky o dejinnom vývoji ľudstva 

i vlastného národa, poskytuje informácie o udalostiach a osobnostiach, ktoré ovplyvnili 

smerovanie ľudstva, ale aj vlastného národa. Žiaci sa oboznámia s historickými 

faktami, s javmi a procesmi, ktoré sa odohrali v minulosti a ovplyvnili vývoj ľudskej 

spoločnosti. Dôraz sa kladie na historické procesy, ktoré európske národy zbližovali 

a kultúrne pozdvihovali.  

Cieľom predmetu je rozvíjať u žiakov úctu k vlastnému národu, rozvíjať vlastenectvo ako 

súčasť kultivovania ich historického vedomia. Pritom ale rezonuje úcta k iným národom 

a etnikám. Žiaci sa učia orientovať v čase a priestore, kriticky používať a analyzovať 

historické pramene. 

Počet hodín v ŠVP 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet hodín 1 1 1 1 2 6 



Ciele vyučovania 

Všeobecným cieľom je vytvárať a formovať historické vedomie žiakov, na základe 

ktorého by boli žiaci schopní pochopiť minulosť. Účelom vyučovania dejepisu je umožniť 

žiakom, aby na vybraných témach získali vedomosti a spôsobilosti, ktoré im pomôžu 

pochopiť súčasný svet. 

Cieľom predmetu dejepis je, aby sa/si žiaci: 

- zoznámili s najvýznamnejšími udalosťami, procesmi, javmi a osobnosťami 

z národných dejín v kontexte svetových dejín, 

- pestovali a rozvíjali svoje vedomie o národnej identite a štátnej príslušnosti, 

- zoznámili so životom a prácou ľudí v historických obdobiach, 

- pochopili a mali úctu k rozličným kultúram, náboženstvám, rasám 

a spoločenstvám, 

- získali vedomosti o kultúrnom dedičstve, 

- zaujímali sa o civilizačné hodnoty, 

- na príkladoch dejín svojho regiónu získali vedomosti o ochrane slovenských 

kultúrnych tradícií, 

- získali spôsobilosti časovej a priestorovej orientácie , 

- naučili sa správne používať základnú historickú terminológiu, 

- zoznámili sa s úlohou historických prameňov, 

- získali spôsobilosť používať historické mapy a obrazový materiál, 

- zoznámili sa s úlohou archívov a múzeí, 

- naučili kriticky chápať historické udalosti, javy a procesy, 

- vypestovali si zmysel pre hodnoty, pre samostatný život v demokratickej 

spoločnosti, 

- získali pracovné návyky: presnosť, systematickosť, vytrvalosť. 

 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Spôsobilosti na celoživotné učenie sa: 

- chápať prebrané oblasti v historicko-geografickom kontexte, 

- zoznamovať sa so všeobecne používanými pojmami, 

- zúčastňovať sa na rôznych súťažiach. 



Sociálne kompetencie: 

- chápať význam skupinovej práce a individuálne práce, 

- zoznámiť sa s možnosťami práce v skupine, vytváranie príjemnej pracovnej 

atmosféry, 

- naučiť sa dávať dobré otázky, 

- naučiť sa diskutovať. 

Spôsobilosti riešiť problémy: 

- vnímať najrozličnejšie spoločenské problémy, 

- využívať pri riešení problémov schopnosť pracovať s informáciami z rôznych 

zdrojov /internet, tlač, noviny, odborné časopisy/. 

Spôsobilosti občianske: 

- zoznámiť sa s kultúrnymi tradíciami a historickým dedičstvom a chrániť ich, 

- rešpektovať presvedčenia iných ľudí, 

- uvedomovať si význam občianskej spoločnosti, 

- uvedomiť si, že Slovenská republika je súčasťou EU, 

Komunikačné spôsobilosti: 

- súvisle formulovať svoje názory na spoločenské diania, 

- akceptovať odlišné názory a zaoberať sa nimi, 

- naučiť sa tvorivo využívať informačné a komunikačné prostriedky. 

Kompetencie pracovné: 

- vedieť využívať poznatky a vedomosti získané v škole pre svoj ďalší rozvoj, 

- rozvíjať svoje myslenie a nachádzať nové riešenia, 

- aplikovať praktické činnosti /besedy, exkurzie/. 

 

Biológia 
Charakteristika : 
Obsah učiva je po tematických celkoch a ide špirálovite. Poznatky získavajú žiaci 
postupne od vonkajších k vnútorným štruktúram s dôrazom na vzájomné vzťahy 
organizmov k prostrediu, človeka k živým aj neživým zložkám. Je zameraný             na 
chápanie živej a neživej prírody ako celku. 
Vedie žiakov k schopnosti triediť získané informácie a poznatky, využívať ich 
v praktickom živote. 
Najdôležitejšie je, aby sme u žiakov prirodzene rozvíjali pozitívny vzťah k prírode, 
k človeku a ochrane zdravia. 

 
Cieľ : 



Poznať a chápať život v prírodných celkoch, väzby organizmov na životné prostredie, ako 
prebiehajú biologické procesy, vzájomnú kontinuitu živej a neživej prírody. Mať  kladný 
vzťah k prírode. 

Kompetencie : 
Naučiť sa správne odborne vyjadrovať, vedieť  využívať  informačné  zdroje, využívať 
tvorivosť, nápaditosť, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý tematický projekt, 
vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrana 
zdravia a životného prostredia. 

 

Fyzika 

Charakteristika predmetu: Základnou charakteristikou je hľadanie zákonitých 

súvislostí medzi pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, rozvíjanie 

pozitívneho vzťahu k prírodným vedám prírodnými poznatkami. Každý žiak dostane také 

základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca. Najväčšia pozornosť je 

pritom venovaná samostatnej práci žiakov a ich aktivitám. 

Časový rozsah výučby:  
Ročník 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet hodín 33 33 66 33 165 

 
 

Ciele vyučovania:  

 Intelektuálna oblasť: Cieľom vyučovania je vysvetliť na primeranej úrovni 

prírodné javy, aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v okolí, rozvíjanie 

schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, obhajovanie vlastných 

rozhodnutí a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch 

 Schopnosti a zručnosti: nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v 

praxi, pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, porovnávať 

vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín, 

zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, pracovať v skupinách, správne 

formulovať otázky aj odpovede, riešiť problémové situácie 

 Postojová oblasť: byť otvorený k novým javom, k vedeckým a technickým 

informáciám, vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, o prírodné vedy a svet techniky, osvojiť 

si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať 

 Sociálna oblasť:  uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky    v 

spoločnosti, kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a 



techniky pre rozvoj spoločnosti, uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského 

atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia 

Obsah vzdelávania: 

6. ročník:  

1. Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 

 Vlastnosti kvapalín a plynov  

 Vlastnosti vody – nestlačiteľnosť, tekutosť, deliteľnosť. 

 Využitie vlastností kvapalín. 

 Meranie objemu kvapalného telesa odmerným valcom. Jednotky objemu 1 

ml, 1 l. 

 Vlastnosti vzduchu – stlačiteľnosť, tekutosť, rozpínavosť, deliteľnosť. 

 Využitie vlastností vzduchu. 

 Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a plynov. 

 Merateľné a nemerateľné vlastnosti tekutín. 

 PROJEKT: Tvorivé rozvinutie vedomosti o vlastnostiach tekutín. (Napr. 

navrhnúť zariadenie, v ktorom možno dať do pohybu tekutiny horizontálnym 

aj vertikálnym smerom). 

 Vlastnosti pevných telies 

 Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť. 

 Merateľné a nemerateľné vlastnosti pevných telies. 

 Meranie hmotnosti telies. Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg. 

 Objem telies. Meranie objemu geometricky nepravidelných telies. 

 Dĺžka. Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km. Odhad dĺžky. 

 Rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, plynov a pevných telies. 

 AKTIVITA: Odhad a meranie dĺžky väčších vzdialeností, voľba vlastnej 

jednotky.  (Napr. vlastný krok ako jednotka, zmeranie dĺžky kroku, 

zostrojenie grafu závislosti medzi počtom krokov a dĺžkou.) 

 

2. Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

 Správanie sa telies v kvapalinách 



 Meranie objemu a hmotnosti telies plávajúcich, vznášajúcich sa 

a potápajúcich sa vo vode, určenie podielu m/V. 

 Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, kg/m3. 

 Zostrojenie grafu hustoty (závislosť hmotnosti od objemu) pre telesá 

zhotovené z rovnakej látky. 

 Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu. 

 Experimentálne určenie hustoty rôznych kvapalín (voda, slaná voda, alpa). 

 Meranie vytlačeného objemu vody plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa 

telesami. 

 Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich vo vode s hmotnosťou vytlačenej 

vody. 

 Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s hmotnosťou vytlačenej 

kvapaliny. 

 Skúmanie objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri ponáraní 

plávajúceho telesa v kvapalinách s rôznou hustotou.  

 Riešenie problémov: identifikácia neznámych látok pomocou určenia ich 

hustoty, práca s tabuľkami. 

 

 Správanie sa telies v plynoch 

 Pozorovanie správania sa mydlových bubliniek vo vzduchu a v plyne 

s väčšou hustotou ako má vzduch.  

 Hustoty plynov. 

 PROJEKT: Zostrojenie technického zariadenia, ktoré funguje na princípe 

nadľahčovania telesa vo vode alebo vo vzduchu (napr. ponorka, model 

meteorologického balóna). 

 Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky. 

 AKTIVITA: Skúmanie vplyvu teploty na zmenu hustoty látky (napr. pokusy 

s balónikmi naplnenými vodou rôznej teploty ponorenými do akvária 

s vodou).  

7. ročník: 

1. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok 

 Meranie teploty. 



 Modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera. Kalibrácia teplomera. 

 Skúmanie premeny skupenstva: kvapaliny na plyn (vyparovanie, var). 

Zostrojenie grafu závislosti teploty od času z nameraných hodnôt. Bod varu, 

plató. 

 Skúmanie premeny skupenstva: vodnej pary na vodu (kondenzácia). 

Zisťovanie teploty rosného bodu. 

 Modelovanie dažďa. 

 Kyslé dažde. 

 Skúmanie premeny skupenstva: topenia a tuhnutia napr. ľadu, parafínu. 

Zostrojenie grafu z nameraných hodnôt. 

 AKTIVITA: Praktické meteorologické pozorovania, meteorologická stanica 

(dlhodobá tímová práca a pozorovanie). 

 

2. Teplo 

 Odovzdávanie a prijímanie tepla telesom. 

 Vedenie tepla. 

 Zostrojenie kalorimetra z jednoduchých pomôcok. 

 Odhad a meranie výslednej teploty pri výmene tepla medzi horúcou 

a studenou vodou. 

 Odhad a meranie výslednej teploty pri odovzdávaní tepla horúcimi kovmi 

(Cu, Al, Fe) vode. Zavedenie označenia ∆t pre rozdiel dvoch teplôt. 

 Hmotnostná tepelná kapacita . 

 Vzťah Q = c.m.∆t pre výpočet tepla. Jednotka tepla 1 J. 

 Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich spaľovania. 

 AKTIVITA: Zistenie energetickej hodnoty potravín, napr. spaľovanie orieška. 

 Tepelné spaľovacie motory. 

 

8. ročník: 

1. Svetlo 

 Slnečné svetlo a teplo. 

 Svetelná energia a jej premena na teplo, ktorého veľkosť vieme vypočítať. 

 AKTIVITA: Odmeranie veľkosti slnečnej konštanty. 

 Porovnanie zdrojov svetla – Slnka a žiarovky. 

 Dôkazy priamočiareho šírenia sa svetla. 



 Rozklad svetla. Farby spektra. 

 AKTIVITA: Zostrojenie jednoduchého zariadenia na rozklad svetla. 

 Absorbovanie a odraz farieb spektra povrchmi rôznej farby. 

 Skladanie farieb. 

 Odraz svetla. Zákon odrazu. 

 Lom svetla. Zákon lomu. Dúha. 

 Zobrazovanie šošovkami. 

 Chyby oka. Okuliare. 

 PROJEKT: Využitie slnečnej energie.  

2. Sila a pohyb. Práca. Energia 

 Vzájomné pôsobenie telies, sila. 

 Jednotka sily 1 N. 

 Gravitačná sila, gravitačné pole. 

 Výpočet sily, ktorou Zem priťahuje telesá pri svojom povrchu (F = g.m). 

 Lineárna závislosť gravitačnej sily a hmotnosti telesa. 

 AKTIVITA: Zostrojenie silomera z jednoduchých pomôcok, kalibrácia 

zariadenia, stanovenie rozsahu merania, porovnania presnosti merania 

s laboratórnym silomerom. 

 Ťažisko telesa a jeho určenie. 

 Pohybové účinky sily. 

 Meranie času. Jednotky času 1 s, 1 min, 1 h. 

 Rovnomerný a nerovnomerný pohyb. 

 Dráha a rýchlosť rovnomerného pohybu (s = v.t, v = s/t). 

 Priemerná rýchlosť. 

 Jednotky rýchlosti 1 m/s, 1 km/h. 

 Grafické znázornenie rýchlosti a dráhy pohybu v čase. 

 Deformačné účinky sily. 

 Tlaková sila Tlak. (p= F/S) 

 Jednotky tlaku 1 Pa, 1 hPa, 1kPa. 

 Mechanická práca. (W = F.s) 

 Jednotka práce 1 J. 

 Práca na naklonenej rovine. [nepovinné] 

 Trenie. Trecia sila. 

 Pohybová energia telesa. 



 Polohová energia telesa. 

 Vzájomná premena pohybovej a polohovej energie telesa. 

 Zákon zachovania energie. 

 Zdroje energie. Fosílne palivá. Tradičné a netradičné zdroje energie. 

 Vodné elektrárne. 

 Zvyšovanie spotreby energie, z toho vyplývajúce nepriaznivé dôsledky. 

 PROJEKT: Navrhnúť a zostrojiť zariadenie, v ktorom by teplo konalo prácu. 

9. ročník: 

1. Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod 

 Magnet a jeho vlastnosti. 

 Póly magnetu. 

 Magnetické pole. 

 Zem ako magnet. Kompas. 

 Elektrizovanie telies. Elektrický náboj. Elektrické pole. 

 Elektrometer. 

 PROJEKT: Zostrojenie elektroskopu z jednoduchých pomôcok. 

 Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu. 

 Znázornenie elektrického obvodu schematickými značkami. 

 Žiarovka a jej objavenie. 

 Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok. 

 Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých žiaroviek 

v sériovom zapojení. 

 Paralelné zapojenie žiaroviek. 

 Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A. 

 Meranie veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom. 

 Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V. 

 Meranie veľkosti elektrického napätia. 

 Zdroje elektrického napätia. 

 Rezistor. 

 Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I = U/R). 

 Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od elektrického napätia. 

 Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu 1 Ω. 

 Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách. 



 Model vedenia elektrického prúdu v pevných a kvapalných látkach. 

 Elektrická energia a jej premeny. 

 Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť pri práci s elektrickými 

spotrebičmi. 

 PROJEKT: Návrh a realizácia elektrického obvodu s regulovateľným 

zdrojom napätia. 

 

Kľúčové kompetencie: 

 Poznávacie: aplikovanie modelu empirického poznávania, rozvíjanie abstraktného 

myslenia upevňovaním vzťahu: reálne meranie - grafické zobrazenie, aplikovanie 

poznatkov pri zostrojovaní modelov technických zariadení, využiť tvorivo vedomosti pri 

práci na projekte 

 Komunikačné: vyhľadávať a spracovať informácie, zaznamenať pozorovania      a 

merania do tabuľky, pokusom ilustrovať vybrané vlastnosti kvapalín, plynov a pevných 

telies, spracovať namerané hodnoty formou grafu (PC), prezentovať výsledky 

pozorovania a merania, podieľať sa na práci v tíme pri tvorbe projektu, argumentovať a 

diskutovať počas prezentácie projektu  

 Interpersonálne: kooperovať vo dvojici prípadne v skupine, akceptovať názory 

druhých, vykonávať skupinové rozhodnutia 

 Intrapersonálne: schopnosť sebaregulácie, vytvárať si vlastný systém hodnôt 

 

 

GEOGRAFIA - 2. STUPEŇ ZŠ 

Charakteristika 

Obsah predmetu geografia v základnej škole sa odvíja od poznania planéty  Zem.   Pri 

pochopení princípov existencie Zeme je predpoklad, že pri získaní kompetencií si ju budú 

mladí ľudia chrániť a využívať jej potenciál pre svoj prospech a najmä pri jej zachovaní 

pre ďalšie generácie.  

Geografia pomáha vzdelávať študentov v oblasti vnímania zmien a aktuálneho stavu 

prírody a spoločnosti, zároveň ako reagovať na tieto zmeny v priestore, pochopiť ich 

a v budúcnosti ich riešiť. Líši sa od všetkých ostatných predmetov aj tým, že obsahuje aj 

informácie prírodovedného ale i spoločenského charakteru. Má najviac možností využitia 



predmetových vzťahov, či už sú to prírodovedné ako biológia, chémia, fyzika, matematika 

a mnohé iné, alebo spoločenské ako napr. dejepis, dejiny umenia, ekonómia a i. Predmet 

integruje aj témy sociálneho rozvoja, environmentálnej výchovy multikultúrnej a mediálnej 

výchovy. Pomocou Geografie sa majú možnosť mladí ľudia oboznámiť s rôznorodosťou 

kultúr, tradícií a najmä získavať schopnosť tolerancie, pochopenia, úcty k iným národom, 

národnostiam. 

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Žiaci sa učia vedieť pracovať 

s mapou, čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, vedieť sa orientovať podľa 

mapy a zhotoviť jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu a vedomosti 

môžu žiaci využívať pri praktických situáciách ako            pri cestovaní, ale aj pri práci 

s internetom. 

Obsahom predmetu Geografia je aj posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní 

s ostatnými štátmi, ako aj zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho 

regiónov.  

Ciele vyučovania 

Ciele vyučovania predmetu Geografia sú v zhode so 4 hlavnými cieľmi: poznávanie, 

konanie, hodnotenie, porozumieť si a dorozumieť sa. 

1.  - Rozvíjať si chuť učiť sa, plánovať a organizovať si učenie. 

- Hľadať a rozvíjať si učebné postupy, zamyslieť sa na d svojím učebným 

štýlom. 

- Vedieť zhodnotiť svoje klady a nedostatky pri učení. 

2.  - Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, 

v ktorom žijeme, a jeho zmeny. 

- Vnímať estetickú krásu krajiny prírodnej aj kultúrnej, nachádzať vlastné 

argumenty pre zdôvodnenie nevyhnutnosti vnímania krásy v ľudskom svete. 

3.  - Pozorovať javy v krajine, vysvetliť príčiny javov, procesy, ktoré prebiehajú 

v krajine na základe osvojených poznatkov. 

- Porovnávať javy, sledovať zmeny v miestnej krajine, vedieť sa kultúrne 

správať v prírodnej krajine, starať sa o ňu, ale aj o seba, vedieť sa chrániť 

pred pohromami, ktoré spôsobia prírodné živly. 

- Rozvíjať bádateľské schopnosti, pátrať po príčinách, po hlbších okolnostiach 

a súvislostiach, hľadať vysvetlenia, nebáť sa klásť otázky, vyslovovať 

hypotézy. 

- Získavať poznatky o Zemi, o jej tvare a pohyboch, uvedomiť si vplyv slnečnej 



energie ako základnej podmienky pre život ľudí. 

4.  - Pracovať s mapou, orientovať sa podľa nej v praxi – plány miest, autoatlas, 

mapy z internetu, používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. 

- Pracovať so súvislými aj nesúvislými textami, rozumieť grafom, diagramom, 

interpretovať údaje získané z grafu, z diagramu, z mapy, ale aj zo súvislého 

textu. 

5.  - Zaujímať sa o kultúru  ľudí žijúcich v rôznych oblastiach sveta, vnímať 

rozdiely medzi skupinami obyvateľstva na svete, vážiť si ľudí, rešpektovať 

rozdiely v spôsobe života šudí a ich kultúre, akceptovať hodnoty iných kultúr 

pri zachovaní svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na 

možnú spoluprácu, pripustiť vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, 

prijať existenciu rôznych kultúr vedľa seba. 

- Na základe poznatkov z humánnej geografie poznať štruktúru obyvateľstva, 

sledovať prognózy vývoja obyvateľstva na svete, zhodnotiť rozmiestnenie 

obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach Zeme a ich 

vhodnosť pre život človeka. 

6.  - Vnímať krajinu komplexne, na modelových regiónoch poukázať na vzájomný 

vzťah medzi jednotlivými zložkami prírodnej krajiny a človekom a jeho 

aktivitami. 

- Porovnávať, ako sa navzájom ovplyvňujú príroda a šudia v rôznych častiach 

sveta. 

- Posúdiť život človeka v priestore tvorený vzájomnými vzťahmi medzi 

prírodou a spoločnosťou. 

- Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných, kultúrnych a iných 

charakteristík, možností rozvoja; poznať miestny región a možnosti rozvoja, 

byť schopný prispieť k rozvoju miestneho regiónu. 

7.  - Hľadať riešenia na otázky, hľadať informácie, svoje riešenia problémov 

interpretovať. 

- Diskutovať o návrhoch, pripravovať projekt, vypracovať a od prezentovať ho. 

8.  - Oceniť krásu kultúrnych pamiatok, technických alebo iných výtvorov ľudí, 

ktoré sú umiestnené v krajine, chrániť ich. 

- Všímať si ekologické aspekty ľudskej činnosti a jej dôsledky v prírodnej 

a kultúrnej krajine. 

 



 

Kľúčové kompetencie 

Geografia rozvíja u žiakov celý súbor kľúčových kompetencií tým, že prepája poznatky 

z rôznych tém a odborov do praktických činností. 

1. - Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy 

v internete, turistické mapy tematické mapy a i.) 

2. - Pracovať s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku), 

prakticky ich využiť v bežnom živote, vyhľadať a použiť ich pre praktické 

potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). 

- Získané poznatky systematizovať do oblasti fyzickej a humánnej geografie. 

- Získané informácie využiť pri správnom pochopení vzniku a vývoja 

prírodných javov, ale aj pri rozhodovaní sa o umiestňovaní aktivít v rozvoji 

regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín. 

- Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch 

Zeme. 

- Získať informácie, ako sa chrániť pred živelnými pohromami. 

- Pri učení geografie sa veľký dôraz kladie na využitie literatúry ako zdroja: 

nielen učebnice, ale aj odborné a populárno–vedecké časopisy, informácie 

z internetu alebo CD a DVD, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporuje 

sa tým potreba čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, 

spracovanie a interpretácia informácií. 

- Rozvíjať čítanie a interpretáciu obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov. 

3. - Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek. 

- Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, 

rozvoj sídel, hospodárstva a i.). V obsahu geografie sa snažíme o integráciu 

a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných 

disciplínach. 

- Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch 

v rôznych častiach sveta. 

- V novom zameraní geografie kladieme väčší dôraz na kultúru 

a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto 

prinášame aj väčšie prepojenie s umením. 

4. - Rozmanitosť a zaujímavosť geografie a to, že ju možno využiť v každej 



ľudskej činnosti, rozvíja podmienky pre celoživotné učenie. Veľký dôraz kladie 

na získanie schopností a zručností, ktoré sa dajú využiť pri oddychových 

aktivitách. 

- Vnímanie krajiny umožňuje zvoliť motív pre vlastné výtvarné, literárne, 

hudobné alebo iné spracovanie. 

- S tým súvisí aj schopnosť tvorivo používať vybrané média, nástroje, 

materiály, vyjadrovacie prostriedky a technické postupy za účelom vyjadrenia 

zážitku, fantázie, predstavy alebo myšlienky. 

5. - Témy geografie sú vhodné pre celoškolské krátkodobé aj dlhodobé projekty. 

Tým, že integruje poznatky viacerých odborov, dokáže dať projektu nad 

predmetový charakter. 

6. - Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získavajú spracovaním projektov. 

- Žiaci sa naučia riadiť projekty, napr. modelové cestovné kancelárie, projekty 

na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 

7. - Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na 

celom svete.  

- Prejavovať empatické správanie voči odlišným životným štýlom a zároveň 

vážiť si iné kultúry. 

8. - Diskutovať, argumentovať o geografických zaujímavostiach – prírodných 

a kultúrnych.   

- Vnímať jedinečnosť prírodných javov a výtvorov na Zemi a vysvetliť prírodné 

javy na základe vedomostí. 

 

Chémia 
Charakteristika  predmetu : 
V tomto predmete majú možnosť  žiaci experimentálnym charakterom hlbšie porozumieť 
zákonitostiam prírody, chemických javov a procesov. Žiaci sa oboznamujú s látkami 
každodenného života: chémiou potravín, nápojov, liekov, čistiacich prostriedkov,... 
Významné je, že  pozorovaním, experimentovaním, overovaním hypotéz  získavajú aj 
praktické zručnosti a bezpečnostné návyky           pri práci s týmito látkami 

Cieľ : 
Oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť 
a predovšetkým pre prírodu. Vytvoriť u nich pozitívny vzťah k tomuto predmetu        na 
škole. Získavaním  vedomostí 
rozvíjať prírodovedné povedomie. Naučiť sa pracovať s odborným textom, vedieť 
získavať poznatky aj z informačných zdrojov. 
Žiaci aktívnym poznávaním javov a súvislosti sa naučia tvorivo myslieť, nachádzať  
vzťahy medzi štruktúrou látok a vlastnosťami, manuálne zručnosti pri práci a dodržiavanie 
bezpečnosti. 



Najdôležitejšie je, aby získané poznatky vedeli využiť v praxi a pri ochrane životného 
prostredia . 

Kompetencie : 
Naučiť sa pozorovať, popisovať ,analyzovať,  hľadať súvislosti , využitie v praktickom 
živote. 
 

Telesná a športová výchova 
Charakteristika: 
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických,   o 
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja 
schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého 
životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti 
a návyky na efektívne využitie voľného času, a zároveň vedomosti o zdravom účinku 
osvojených zručností a návykov. 

Ciele vyučovania: 
1. umožniť žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni 

2. osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti 

3. zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť 

4. zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť 

5. prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať na zdravie 

6. vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a športu s ohľadom 

na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu 

a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 

Kľúčové kompetencie: 
1. Pohybové kompetencie 

 Vedieť si vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako 

prevencia civilizačných chorôb. 

 Dokázať rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie 

a zlepšenie zdravia. 

 Osvojiť si postačujúce množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu, vedieť ich uplatniť vo voľnom čase. 

2. Kognitívne kompetencie 

 Vedieť vysvetliť dôvody vykonávania pohybovej v dennom režime                  so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

 Používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností. 

 Dodržiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného 

charakteru. 

 Vedieť, ktoré sú základné olympijské idey, riadiť sa nimi vo svojom živote. 

 Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

 Dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej 

činnosti. 

 Poznať životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

 Poznať negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

3. Komunikačné kompetencie 

 Dokázať sa jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 



 Používať správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas aktivít vo 

voľnom čase. 

4. Učebné kompetencie 

 Vedieť zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

 Vedieť zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon 

i ako prevenciu pred zranením. 

 

5. Interpersonálne kompetencie 

 Prejaviť pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 Efektívne pracovať v kolektíve. 

 Vedieť racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

 Správať sa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností, ale i v živote. 

6. Postojové kompetencie 

 Mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 Dokázať zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera. 

 Dodržiavať princípy fair-play. 

 Zapájať sa do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 

 Využívať poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu 

a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 

 

 
Hudobná výchova 

2. stupeň ZŠ 
 

Charakteristika 
Pôsobenie hudobnej výchovy na druhom stupni ZŠ pokračuje prostredníctvom aktívnych, 
tvorivých estetických prístupov žiakov v navzájom prepojených hudobných činnostiach. 
Formuje sa estetický, citový, morálny základ osobnosti žiakov. 
Základným prostriedkom hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré 
podporujú celkovú hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych 
schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, 
regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. 
Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť 
vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 
Hudobný proces vychádza z hudby, ktorá má byť prameňom zážitkov a vedomostí. 

Ciele 
Kognitívne ciele 
Získať poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na základe 
získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a zručností vedieť analyzovať, 
porovnávať a syntetizovať poznatky, získané vedomosti uplatňovať pri vnímaní 
umeleckých diel a pri tvorivosti,  otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela 
a prejavy vlastného národa, iných národov a etník. 
Socioafektívne ciele 



Na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb slovne, výtvarne a pohybom 
vyjadriť svoje estetické zážitky. 
Psychomotorické ciele 
Správne realizovať hudobné prejavy a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických 
činností. 

Kľúčové kompetencie 
Formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov, osobnostné, sociálne, občianske, 
komunikačné kompetencie. 
Utvárať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a rodine, pozitívne vzťahy k prírode, 
ku všetkým prejavom života. 
Vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, byť tolerantný 
k iným kultúram a názorom. 
 

 
Výtvarná výchova 

Charakteristika :  
Vyučovanie výtvarnej výchovy je programovaný a riadený proces, v ktorom učiteľ iniciuje, 
rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 
Východiskami tohto procesu sú :  
1. činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, z formálnych a technických 

procesov výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania 

vizuálnej kultúry, 

2. témy (námety) a obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický 

a kultúrny charakter. 

Témy ponímame z hľadiska: 

 osobnosti a veku žiaka, 

 edukačných cieľov, 

 kultúrno-spoločenskej reality 

Žiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy 
a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. VYV angažuje 
osobnosť žiaka v inom zmysle : neučí o nich, ale vedie žiaka, aby ich vyjadroval a hľadal 
spôsob ich vyjadrenia. 
3. reflexia diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa 
VV má jedinečnú možnosť zaradiť do edukačného procesu chýbajúce ťažiskové oblasti 
súčasnej vizuálnej kultúry: film, video, fotografiu, architektúru, dizajn a elektronickú tvorbu 
obrazu. 

Ciele vyučovania :  

1. Kognitívne ciele  

 Poznávať jazyk vizuálnych médií a rozumieť im 

 Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie umeleckých diel, svoj zážitok z nich 

 Poznať vybrané diela vizuálnej kultúry, niektoré štýlové obdobia a iné kultúry 

 Prostredníctvom vlastnej činnosti žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexií 
sveta vizuálnych znakov 

2. Senzomotorické ciele 

 Vedome rozvíjať tvorivosť 



 Umožniť žiakovi spontánny spôsob vyjadrovania 

 Rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať nápaditosť 
a tvorivú sebarealizáciu 

 Rozvíjať gramotnosť žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami 
prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

3. Socioafektívne ciele 

 Formovať kultúrne postoje 

 Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu primeraných kultúrnych postojov, názorov 
a hodnotových kritérií 

 Formovať celistvú osobnosť 

 Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, 
fantáziu, analytické myslenie a poznávanie a aktívne používanie zručností 

 Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby interdisciplinárnosť vyučovania pri 
zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom VV 

Kľúčové kompetencie : 
1. Vedomosti 

Vo VV je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických 
činností žiaka, časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas 
mitivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi 
materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). 
2. Formálne zručnosti 

Žiak dokáže: 

 zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 

 vybrať časť z videnej skutočnosti za účelom zobrazenia 

 hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi 

 vytvárať formálne série z jedného motívu 

 vyjadriť sa základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 
grafických techník, fotografovania a priestorového vytvárania objektu 

 tvorivo používať vybrané médiá a vyjadrovacie prostriedky 

 spracovať charakteristické podnety z prostredia svojho regiónu 

 vo svojom vyjadrovacom procese spracovávať podnety z iných predmetov 
 
3. Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

 zvládnuť  narábanie s rôznymi nástrojmi 

 kresliť pomocou linky, šrafovania a tieňovania 

 zvládnuť základy miešania farieb na palete i obraze 

 zvládnuť konštrukčno – technické úkony s materiálmi 

 zvládnuť jednoduché techniky otláčania 

 zvládnuť základy modelovania 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov 

 zvládnuť základy fotografovania 

 zvládnuť tvorbu obrazu a textu v počítači 

 zvládnuť základné úkony s videokamerou 

 zvládnuť na úrovni náčrtu návrh dizajnu a architektonického priestoru a tvaru. 



 
4. Mentálne spôsobilosti 

Žiak dokáže: 

 odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti 

 vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny 

 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy, 
geometrie a matematiky 

 pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vyjadrenie svojich typických znakov, 
o vlastnú ikonografiu, erb, značku, logo. 

 

Občianska náuka  2. stupeň ZŠ – ISCED 2 
Charakteristika predmetu:  
- patrí medzi povinné vyučovacie predmety na 2. stupni základných škôl. 
- Podieľa sa na mravnom a občianskom rozvoji žiakov. 
- Vedie ich k aktívnemu spoznávaniu seba a iných, k chápaniu personálnych, 
interpersonálnych, sociálnoprávnych a ekonomických vzťahov medzi jednotlivcom 
a spoločnosťou, k občianskej angažovanosti a participácii. 
- Primerane veku oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti sociológie, 
psychológie, politológie, práva a ekonómie.  
- Má medzipredmetové väzby s viacerými predmetmi, napr. s dejepisom, 
geografiou, s etickou výchovou, so slovenským jazykom, s cudzími jazykmi. 

Ciele predmetu: 
- pripravuje žiakov na aktívny a zodpovedný občiansky život v demokratickej 
spoločnosti. Vedie žiakov k:  
- 1. podpore vedomia jedinečnosti každého človeka 
- 2. utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí 
- 3. sebapoznávaniu a sebahodnoteniu 
- 4. akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí 
- 5. aktívnemu občianstvu, k uvedomovaniu si práv a povinností 
- 6. získaniu základných vedomostí o fungovaní občianskej demokratickej 
spoločnosti 
- 7. rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy a vytváraniu 
pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu 
- 8. uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov na vyjadrovanie vlastných 
myšlienok, citov, názorov 
- 9. vytváraniu schopnosti využívať rôzne zdroje informácií spoločenského 
charakteru 
- 10. rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 
spolunažívania a prebratiu zodpovednosti za vlastné názory 

Občianske a kultúrne kompetencie: 
- 1. pozná základné práva a povinnosti občanov, rešpektuje spoločenské normy 
- 2. vyjadruje svoje názory a postoje 
- 3. chápe nebezpečenstvo rasizmu, xenofóbie.. 
- 4. rieši samostatne bežné životné situácie 
- 5. akceptuje dôsledky svojich rozhodnutí 
- 6. chráni svoje zdravie, uvedomuje si význam zdravého životného štýlu 
 
 
 



Školský učebný plán 2016/2017 

 

3.ročník  
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
6 8 (+2) 

Anglický jazyk 3 3 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika 

 
3 

 
4 (+ 1) 

Informatická 
výchova 

1 1 

 
Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 1 2 (+1)  

Vlastiveda 1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 

Etická  
výchova 

1 1 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 2 (+1) 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
6 8 (+2) 

Anglický jazyk 3 3 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika 

 
3 

 
5 (+ 2) 

Informatická 
výchova 

1 1 

 
Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 1 1  

Vlastiveda 1 2(+1) 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 

Etická  
výchova 

1 1 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
4 4 

Anglický jazyk 3 3 

Nemecký 
jazyk 

1 2(+1) 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 3,5 4(+0,5) 

Informatika 
0,5 1 (+0,5) 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1,5 2(+0,5) 

Fyzika 1 1 

Chémia 0,5 1 (+0,5) 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 2(+1) 

Geografia 1 1 

Občianska 
náuka 1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 1 1 

Etická 
výchova 

1 1 

 
Umenie  
a kultúra 

Hudobná 
výchova 1 1 

Výtvarná 
výchova 1 1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

Človek a svet 
práce 

    Svet práce 
 
Technika                    

 

0,5 
 
0,5 

 

1 (+0,5) 
 
1 (+0,5) 



 
 
 

Regionálna 
výchova 
 

 
0 
 

 
1(+1) 
 

 

 

 

 

8.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Anglický jazyk 3 3 

Nemecký 
jazyk 

1 2(+1) 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 4 5 (+1) 

Informatika 
0 0 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 1(+1) 

Fyzika 1 1(+1) 

Chémia 2 2 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

2 2 

Geografia 1 1 

Občianska 
náuka 

1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 

Etická 
výchova 

1 1 

 
Umenie  

a kultúra 

   

Výtvarná 
výchova 

0 0 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 
 
 

Regionálna 
výchova 

 

 
0 
 

 
2(+2) 

 

 

 



 

 

9.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Anglický jazyk 3 4(+1) 

Nemecký 
jazyk 

1 3(+2) 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 4 4 

Informatika 
0 0 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 2(+1) 

Fyzika 1 1 

Chémia 2 2 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 1(+1) 

Geografia 1 1 

Občianska 
náuka 1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 1 1 

Etická 
výchova 

1 1 

 
Umenie  
a kultúra 

Hudobná 
výchova 0 0 

Výchova  
umením 1 1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 



 
 
 

Regionálna 
výchova 

 

 
0 
 

 
1(+1) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školský učebný plán 2017/2018 

4.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
6 8 (+2) 

Anglický jazyk 3 3 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

 
Matematika 

 
3 

 
5 (+ 2) 

Informatická 
výchova 

1 1 

 
Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 1 1  

Vlastiveda 1 2(+1) 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 

Etická  
výchova 

1 1 

 
Umenie  

a kultúra 

Hudobná 
výchova 

1 1 

Výtvarná 
výchova 

1 1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Anglický jazyk 3 3 

Nemecký 
jazyk 

1 2(+1) 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 4 5 (+1) 

Informatika 
0 1(+1) 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 2(+1) 

Fyzika 1 2(+1) 

Chémia 2 2 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

2 2 

Geografia 1 1 

Občianska 
náuka 

1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 

1 1 

Etická 
výchova 

1 1 

 
Umenie  

a kultúra 

   

Regionálna 
výchova 

 
0 

1(+1) 
 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.ročník 
Vzdelávacia 

oblasť 
Vyučovací 
predmet 

Štátny 
vzdelávací 
program 

Školský 
vzdelávací 
program 

 
Jazyk  

a 
komunikácia 

Slovenský 
jazyk 

a literatúra 
5 5 

Anglický jazyk 3 3 

Nemecký 
jazyk 

1 2(+1) 

Matematika 
a práca  

s 
informáciami 

Matematika 4 5(+1) 

Informatika 
0 0 

 
Človek  

a príroda 

Biológia 1 2(+1) 

Fyzika 1 1 

Chémia 2 2 

 
 

Človek  
a spoločnosť 

Dejepis 
 

1 3(+2) 

Geografia 1 1 

Občianska 
náuka 1 1 

 
Človek  

a hodnoty 

Náboženská 
výchova 1 1 

Etická 
výchova 

1 1 

 
Umenie  
a kultúra 

Hudobná 
výchova 0 0 

Výchova  
umením 1 1 

Zdravie  
a pohyb 

Telesná 
a športová 
výchova 

2 2 

 
 
 

Regionálna 
výchova 

 

 
0 
 

 
1(+1) 

 

 



 

1. Rámcové učebné plány 

  
 

Štátny vzdelávací program 

Vzdelávacia 
oblasť 

 

Predmet/ročník 

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý 

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

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

 8 8 8 7 6,5 6,5 5 5 5 59 

rozvíjanie 
komunikačných 
schopností 

7          7 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

2          2 

            68 
Príroda 
a spoločnosť 

vecné učenie 1 1 1 1       4 
vlastiveda     2 2 3    7 

            11 
Človek 
a príroda 

fyzika        1 1 1 3 
chémia          1 1 
biológia        1+1 1 1 3 

            7 
Človek 
a spoločnosť 

dejepis        1+1 1 1 3 
geografia        1 1 1 3 
občianska náuka        1 1 1 3 

            9 
Človek 
a hodnoty 

etická výchova 
/náboţenská 
výchova 

     1 1 1 1 1 5 

            5 
Matematika a 
práca 
s informáciami 

matematika 3 4 4 4 4 4 4 4  4 +1 4 39 
informatická 
výchova 

     0,5 0,5 0,5 
+0,5 

 

0,5 
+0,5 

1 3 

            42 
Človek a svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie 

1 1 2 3 4 4 4 4 4 3,
5 

30,5 

svet práce        0,5  
+0,5 

0,5 
+0,5 

0,
5 

1,5 

            32 
Umenie a 
kultúra 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1+1 1+2 1 10 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
            20 

Zdravie 
a pohyb 

telesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

            20 

ISCED 1 

Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

s vyučovacím jazykom slovenským 



Spolu povinná 
časť 

 18 18 19 20 21 22 22 24 24 25 214 

Školský vzdelávací program 

Voliteľné 
hodiny 

 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 38 

Spolu : povinná časť + voliteľné 
hodiny 

20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Rámcový učebný plán pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Vzdelávacia oblasť 

 
 
 

Vyučovací predmet 

Ročník 

 

P
R

ÍP
R

A
V

N
Ý 

 
 

1. 

 
 

2. 

 
 

3. 

 
 

4. 

 
 

5. 

 
 

6. 

 
 

7. 

 
 

8. 

 
 

9. 

 
 

∑ 

 
 
 
Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

 
8 8 8 7 6 6 5 5 5 58 

rozvíjanie 
komunikačnej 
schopnosti 

 
7 

          
7 

rozvíjanie 
grafomotorických 
zručností 

 
2 

          
2 

Matematika a 
práca 
s informáciami 

matematika 3 4 4 4 4 4 4 
+1 

4 4 4 39 

informatika      1 1 1 1 1 5 

 
 
Človek a príroda 

vecné učenie 1 1 1 1       4 

fyzika        1 1 1 3 

chémia          1 1 

biológia        1 1 1 3 

 
 

Človek 
a spoločnosť 

vlastiveda     2 2 3    7 

dejepis        1 1 1 3 

geografia        1 1 1 3 

občianska náuka        1 1 1 3 

 
Človek a hodnoty 

etická výchova/ 
náboženská 
výchova/náboženstv
o 

      
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
5 

Človek a svet pracovné vyučovanie 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 31 

 
Umenie a kultúra 

hudobná výchova 1 1 1 1 1 1+2 1 1 1 1 10 

výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1+2 1 
+2 

1 1 1 10 

Zdravie a pohyb telesná a 
športová výchova 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 

Základ 18 18 19 20 21 22 23 24 24 25 214 

Voliteľné (disponibilné) hodiny 2 4 4 4 4 4 3 4 4 4 37 

Spolu 20 22 23 24 25 26 26 28 28 29 251 



 

Učebné osnovy ISCD 2 
Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
 
Slovenský jazyk a literatúra 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne 9+1 7+2 7+1 8 

Počet hodín ročne 330 297 264 294 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej škly je naučiť 

žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä 

rozvíjať komunikačné schopnosti a to na úrovni ústnej i písomnej. 

Do  literárnej  výchovy  ako  integrujúci  prvok   možno  zahrnúť  tzv.  tvorivé      písanie. 

Považujeme ho i za prostriedok preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. 

Jazyk slovenský ako vyučovací predmet má promárne a nezastupiteľné miesto vo 

vyučovacích  predmetoch,  pretože  vytvára  predpoklady  na  zvládnutie  ďalších     vyučovacích



 

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

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

uplatnenie sa na trhu práce. 

Učivo v štandardoch nie je osnované podľa tematických celkov, ale na základe systému 

jednotlivých rovín jazyka. V 1. a 2. ročníku ZŠ sa vychádza zo zložiek písanie, zvuková rovina 

jazyka a pravopis. Pokračuje významovou (lexikálnou) rovinou, tvarovou (morfologickou), 

skladobnou (syntaktickou) rovinou. Súčasťou je i štandard zo slohu, z čítania a literárnej 

výchovy. 

 

 

CIELE PREDMETU 
 

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

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

ich rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i lierárna zložka 

jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú 

si k nim kladný vzťah. 

Cieľom je predovšetkým: 

 

 Osvojiť si základy písanej reči – čítania a písania 

 Poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou 

písanej reči 

 Osvojiť  si  elementárne  vedomosti  v rovine  lexikálnej,  morfologickej,  syntaktickej     a 

štylistickej 

 Osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

 Získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

 Osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

 Poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 

 Prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

 Jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

 Viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie



 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

 

Predmetové kľúčové  kompetencie 

 

 

 

predmetové kompetencie 

žiak bude 

schopný 

pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú 

výslovnosť a správne uplatňovať suprasegmentálne javy. 

verejne sa  prezentovať  a obhájiť  si  vlastný názor,  adekvátne  komunikovať 

s prihliadnutím na komunikačnú situáciu, vyjadrovať sa neverbálne a reagovať 

na neverbálnu komunikáciu 

porozprávať krátky príbeh  (vlastný zážitok  alebo  vymyslený príbeh), 

porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu) 

reprodukovať umelecký aj vecný text(stručne, doslovne, podrobne), realizovať 

analýzu textu, vyhľadať kapitoly, strofy a rýmy 

recitovať prozaické a  básnické dielo, správny prednes,   artikuláciu, 

gestikuláciu, pohyb. 

čítať s porozumením 

zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text, 

pri spoločnom dramatizovanom čítaní prezentovať text postavy   dramatického 

diela a modulovať hlas podľa zmyslu textu. 

využiť  pravopis  vybraných  slov  pri  tvorbe  umeleckého  a vecného  textu,   

v rôznych komunikačných situáciách 

prakticky využiť spodobovanie v slohových alebo čítankových textoch 

pohotovo využívať učivo o priamej reči v rôznych komunikačných situáciách 

poznatky o slovných druhoch aplikovať pri tvorbe textov, v jazykových  alebo 

slohových cvičeniach 

poznať a používať jazykové slovníky a príručky 

zapamätať si základné Informácie a vedieť ich použiť v praxi, v písomnom 

prejave aplikovať pravopisnú normu 



 

 

 

 
 

 

 

 

 vedieť písať a čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom 

v matematike . 

vedieť odpísať  alebo podľa diktovania napísať  primeraný text  a arabské 

číslice 

kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak sa 

naučí 

uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného roz- 

voja 

uplatňovať rôzne stratégie učenia sa 

kriticky zhodnotiť Informácie a ich  zdroj,  tvorivo ich  spracovať    a prakticky 

ich využívať v domácej príprave a na vyučovaní 

kriticky hodnotiť svoj pokrok a prijímať spätnú väzbu 

komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt 

interpersonálne a interpersonálne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových a kultúrnych aktivitách 

spolupracovať v skupine pri získavaní informácií a riešení problémov 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa 

naučí 

používať základné postupy pri  práci  s textom,  prezentáciou a grafickým 

prostredím 

využívať  IKT  pri  vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní 

informácií 
kultúrne kompetencie 

žiak sa ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície iných národov 

byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

kompetencia  riešiť problémy 

žiak sa navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 



 

 

 

 

 

 

 

 

naučí spoznávať rôzne možnosti riešení a uvedomiť si potrebu zvažovať úrovne 

riešení 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

stanoviť si ciele s ohľadom na svoje záujmy a aktívne pristupovať k   ich 



 

 

 

Slovenský jazyk vo 4. ročníku 

 

(8 hod/ týždeň, 264 hod/ rok) 

 

 

I. Jazyková zložka  - 96 hodín ročne 

1. Delenie hlások, vybrané slová, ohybné slovné druhy  - 7 hodín 

2. Delenie predponových slov. Slabičné a neslabičné predpony. - 3 hodín 

3. Pravopis slov po obojakej spoluhláske - 24 hodín 

4. Delenie hlások. Znelé a neznelé.- 11 hodín 

5. Priama reč. - 5 hodín 

6. Slovné druhy ohybné. - 36 hodín 

7. Slovné druhy neohybné - 10 hodín 

 

 

II. Komunikačná zložka - 36 hodín 

8. Umelecký a vecný text - 18 hodiny 

9. Diskusia. Názor - 4 hodiny 

10. Opis osoby - 4 hodiny 

11. Cielený rozhovor - 3 hodiny 

12. Reprodukcia rozprávania - 3 hodiny 

13. Koncept - 2 hodiny 

14. Plagát - 2 hodiny 

 

 

III. Literárna zložka - 132 hodín 

 

 

15. Umelecká literatúra. Divadelná hra. - 53 hodín 

16. Rozhlas, televízia, film, kino - 26 hodín 

17. Dialóg - 10 hodín 

18. Kapitola, strofa, rým - 20 hodín 

19. Bájka - 11 hodín 

20. Komiks - 12 hodín



 

 

 

I. Jazyková zložka - 96 hodín 

 

 

 Delenie hlások. Vybrané slová. Ohybné slovné druhy  - 7 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Vybrané slová, písanie i, í, y, ý v ďalších vybraných a odvodených slovách. 

Rozdelenie hlások. 

Podstatné  mená,  prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá. 

 

 

Výkonový štandard: 

Utvrdiť si  pravopisné  návyky  už  v prebratých  vybraných slovách a nacvičiť nové  vybrané  

a odvodené slová 

Rozoznať, pomenovať a  vypísať  hlásky z textu. Identifikovať, určiť, označiť a rozoznať 

slovné druhy – ohybné – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, OSR 

 

 

 Predpona. Delenie predponových slov. Slabičné a neslabičné predpony - 3 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Tvorenie a odvodenie slov pomocou predpôn. 

Pravopis a výslovnosť predponových odvodenín. 

Slabičné   a neslabičné predpony 

 

Výkonový štandard: 

Tvoriť nové slová prostredníctvom rôznych predpôn. 

Identifikovať slabičné a neslabičné predpony . poznať význam nových slov, použiť ich  vo 

vetách 



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, ENV



 

 

 

 Pravopis slov po obojakej spoluhláske - 24 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Pravopis ďalších vybraných slov, príbuzné slová - ich význam. 

Geografické názvy s i, í,   y,   ý   po   obojakej spoluhláske. 

 

Výkonový štandard: 

Získať  pravopisné  návyky v písaní ďalších vybraných a príbuzných slov. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VLA, MUV 

 

 

 Delenie hlások. Znelé a neznelé spoluhlásky  - 11 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Hlásky  - znelé a neznelé. Pravopis  a správna výslovnosť spoluhlások na konci, hranici   a na 

morfematickom švíku slov. 

 

Výkonový štandard: 

Vymenovať  a správne  vyslovovať znelé  a neznelé spoluhlásky 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

MDV 

 

 

 Priama reč - 5 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 



 

 

Definícia  priamej reči, úvodzovky v  priamej  reči.  Písanie  uvádzacej   vety. Interpunkcia v 

priamej reči. 

 

Výkonový štandard: 

Identifikovať  priamu  reč  v texte. Rozlíšiť uvádzaciu vetu. Prakticky používať priamu   reč     v



 

 

 

písomnom prejave. Rozoznať priamu reč v hovorenom slove. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, MDV 

 

 

 Slovné druhy ohybné - 36 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

RoZŠírenie  poznatkov o ohybných slovných druhoch. 

Podstatné mená: gramatické  kategórie  /rod, číslo a pád /. Triediť  a zoskupovať 

podstatné mená podľa rodu a zakončenia / podľa pádovej prípony a spoluhlásky pred ňou/ ako 

prípravu na vyvodenie systému vzorov vo vyšších ročníkoch. 

Číslovky: definícia, delenie na základné a radové, pravopis v obore do100. 

Slovesá:   definícia, gramatické  kategórie, neurčitok, časovanie. 

Zámená:  funkcia  zámen   vo   vete,   druhy zámen / osobné a  privlastňovacie/. 

 

 

Výkonový štandard: 

Určiť všeobecné a vlastné podstatné mená. Uplatniť správny pravopis vo vlastných a 

všeobecných  podstatných  menách  .  Rozoznať  jednotlivé  pády  (otázky  aj  ich   latinské 

názvy) a pomocou nich  vyskloňovať  podstatné  mená.  Ovládať  tvary  podstatných mien a 

vedieť ich používať v texte. Dokázať určiť rod, číslo  a pád  podstatných mien.  Vyhľadať  

slovesá v texte, poznať ich funkciu, osvojiť si gramatické kategórie (osoba, číslo, čas),  

vyčasovať slovesá a určiť neurčitok slovesa. Rozoznať zámená v texte a určiť základné druhy 

zámen. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

PRI, VLA, DOV, ENV, MDV 

 

 

 7. Neohybné slovné druhy - 10 hodín 



 

 

 

 

Obsahový štandard: 

Triedenie neohybných slovných druhov, ich funkcia a identifikácia v texte.



 

 

 

Príslovky, predložky a spojky. Učivo vyvodíme   z cvičení a textov. 

Pravopis predložiek  a ich   správna  výslovnosť. Vyvodíme ich z prvotných predložiek s 

priestorovým významom:  na, do, v, s/so, z/ zo 

Pravopis a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, k/ku . 

Spojky- vyvodenie z aktívnej lexiky žiaka. Zamerať sa na najfrekventovanejšie 

spojky  (a,  ale,  keď, aby ,že atď.) 

Častice- vyvodiť z textu, upozorniť na najviac používané výrazy súhlasu, nesúhlasu, istoty a 

pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, možno, naozaj, určite a i.) 

Citoslovcia- vyvodiť z textu , zo zvukomalebných slov. 

 

 

Výkonový štandard: 

Triediť, poznať funkciu, identifikovať a vymenovať ohybné a neohybné slovné  druhy . 

Ovládať výslovnosť a pravopis predložiek. 

Používať a poznať najčastejšie sa vyskytujúce spojky. 

Vymenovať, poznať funkciu, identifikovať a používať v hovorenom aj v písomnom prejave 

menej známe neohybné slovné druhy- častice a citoslovcia. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

PRI, OSR 

 

 

II. Komunikačná zložka - 36 hodín 

 

 

 8.Umelecký a vecný text - 18 hodiny 

 

 

Obsahový štandard: 

Poukázanie na základné rozdiely a najviac   používané   kľúčové   slová  medzi 

umeleckým a vecným textom. Vyhľadávanie kľúčových slov v texte a reprodukcia podľa osnovy. 

 

 



 

 

Výkonový štandard: 

Pomenovať správnym pojmom  jednotlivé  druhy  textov. Poznať, vyhľadať  a  následne 

používať kľúčové slová. Dokázať   vytvoriť osnovu k textu. 

Ovládať  pojem  reproducia,  prakticky  ju  zrealizovať,  postrehnúť a opraviť  vecné  chyby 

v počúvanom texte. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, MDV, ENV 

 

 

9. Diskusia. Názor - 4 hodiny 
 

 

Obsahový štandard: 

Pojmy:   diskusia,  názor. 

Diskutovať so žiakmi na rôzne témy (najlepšie z blízkeho okolia žiakov, zamerané na bežný 

život). 

Umelo vytvoriť konfliktnú situáciu a vyzvať žiakov na prejavenie vlastného názoru. Situácia 

môže byť reálna alebo vymyslená. 

 

Výkonový štandard: 

Ovládať pojem diskusia, riešiť a vyriešiť   konfliktné situácie ,diskutovať na rôz- 

ne  témy vybraté učiteľom/žiakom. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

NAV, ETV,OSR 

 

 

10. Opis osoby - 4 hodiny 
 

 

Obsahový štandard: 



 

 

Zameranie sa na opis osoby, ústne aj písomne. Všímať si charakteristické črty a vlastnosti  

osoby. 

 

Výkonový štandard: 

Ústne opísať vonkajšie črty osoby, poznať základné charakterové vlastnosti a povahové črty 

opisovanej osoby. Veľmi stručne opísať danú osobu aj písomne.



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, MUV, MDV, PRI, VLA, ETV, NAV 

 

 

 11. Cielený rozhovor - 3 hodiny 

 

 

Obsahový štandard: 

Pojem: interview. 

Tvorba otázok a odpovedí. 

Cvičenie   vzájomnej komunikácie. 

 

Výkonový štandard: 

Poznať   názov -  interview, definovať  a sformulovať jednoduché otázky a odpovede. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

TPPZ, MDV, RGV 

 

 

12. Reprodukcia rozprávania - 3 hodiny 
 

 

Obsahový štandard: 

Pojem: reprodukcia. 

Zreprodukovanie nejakej udalosti zo života detí alebo iných ľudí. Dodržiavanie časovej 

postupnosti deja. 

 

Výkonový štandard: 

Reagovať na pojem reprodukcia a konkrétne ju zrealizovať v ústnom podaní. 

Dodržiavať časovú postupnosť: 

čo sa dialo pred udalosťou, stručný popis udalosti, ukončenie, záver 

 

 



 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

TPPZ, OSR, MDV



 

 

 

13. Koncept - 2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard: 

Pojmy:  náčrt alebo koncept.   Definícia, vysvetlenie na príklade a  realizácia koncep- 

tu v praxi. 

 

Výkonový štandard: 

Zadefinovať   koncept/náčrt. Vytvoriť náčrt slohového útvaru. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, TPPZ 

 

 

 14. Plagát - 2 hodiny 

 

 

Obsahový štandard: 

Pojem: plagát. Všimnúť si udalosť spoločenského alebo kultúrneho diania, ktorá sa má stať v 

najbližšom čase. Vytvoriť o nej plagát. Sústrediť sa na text a všimnúť si prvky, ktoré musí 

obsahovať.   Pokus o vytvorenie plagátu. 

 

Výkonový štandard: 

Zadefinovať, používať, vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej udalosti. Vytvoriť plagát 

najprv v skupine, potom sám. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

TPPZ, RGV, VYV, HUV



 

 

 

III. Literárna zložka - 132 hodín 

 

 

 15. Umelecká literatúra. Divadelná hra - 53 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Zopakovanie už prebratých pojmov poézia, próza a doplniť o pojem dráma. Na základe 

konkrétnych ukážok slovenskej aj zahraničnej detskej literatúry poukázať na rozdiely a vyvodiť 

nové pojmy - dráma, divadelná hra, bábková hra, bábkové divadlo (maňuškové, marionetové, 

javajkové). 

Oboznámenie s najznámejšími autormi divadelných hier a ich dielami pre deti a mládež. 

Interpretácia a dramatizácia divadelnej hry. Vytvorenie aj vlastnej divadelnej hry s 

jednoduchým námetom . 

 

Výkonový štandard: 

Dokázať rozlíšiť poéziu, prózu a drámu. 

Recitovať jednu, dve básne z tvorby najznámejších slovenských básnikov. 

Predniesť kratšie prozaické dielo. 

Klásť dôraz na recitáciu a výrazové prostriedky. 

Na základe vlastných skúseností opísať vlastnými slovami, čo je to divadelná hra. 

Poznať významných slovenských a zahraničných autorov divadelných hier. 

Interpretovať divadelnú hru v kolektíve žiakov. 

Talentovaní žiaci môžu vytvoriť kratšiu divadelnú hru so života. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, ETV, NAV, VYV, MAT 

 

 

 16. Rozhlas, televízia, film, kino - 26 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 



 

 

Základné  druhy  médií.  Zavedenie  pojmov:  rozhlas,  televízia, a film-kino.



 

 

 

Výkonový štandard: 

Vyzdvihnúť ich funkciu pre spoločnosť a jednotlivca, spoznať   znaky, ktorými  sa  odlišujú, 

poukázať na vhodnosť a nevhodnosť programov pre deti a mládež. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, OSR, ENV, ETV, NAV 

 

 

17. Dialóg - 10 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Dialóg v súvislosti s literárnym alebo dramatickým dielom. Používanie mimojazykových 

prostriedkov   napr.   gestikulácia, mimika. 

 

Výkonový štandard: 

Definovať pojem dialóg. Identifikovať ho  v texte  a  prakticky zrealizovať. Využívať 

gestikuláciu a mimiku. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, OSR, MDV 

 

 

18. Kapitola, strofa, rým - 20 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Členenie textu na menšie jednotky. 

Pojmy: kapitola, strofa a rým. 

 

Výkonový štandard: 

Definovať, identifikovať a prakticky rozlišovať strofy a kapitoly. 

Rozoznať a vyhľadať 3 druhy rýmov: aabb, abab, abba. 



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, OSR, DOV



 

 

 

19. Bájka - 11 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Pojem : bájka 

Charakteristika: vymyslený príbeh s výchovným zameraním, vystupujú v ňom zvieratá alebo 

neživé veci, ktoré konajú alebo  hovoria ako ľudia a vyplýva znej ponaučenie. Zakladateľ bájky  

a najznámejší bájkar Ezop, u nás J.Záborský 

 

Výkonový štandard: 

Poznať, definovať a odlíšiť bájku od iných umeleckých textov. Povedať  ponaučenie  a 

poznať  mená  bájkarov Ezop a J. Záborský. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

PRI, MDV, RGV, MUV 

 

 

20. Komiks - 12 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Pojem.: komiks 

Charakteristika: sekvenčne usporiadaná postupnosť obrázkov alebo graficky 

spracovaný 

príbeh, text umiestnený v bublinách, obrázky často doplnené zvukomalebnými výrazmi. 

 

 

Výkonový štandard: 

Definovať,  prečítať, poznať postupnosť deja, usporiadať obrázky podľa sledu deja 

a odlíšiť   komiks  od iných umeleckých textov. 

Samostatne zostaviť, ilustrovať krátky komiks  a napísať  k nemu text. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 



 

 

VYV, INV, OSR, MUV, RGV



 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

PRI -   Prírodoveda 

VLA -  Vlastiveda 

ANJ – Anglický jazyk 

ETV – Etická výchova 

NAV – Náboženská výchova 

INV- Informatická výchova 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

Dopravná výchova – DOV 

Ochrana života a zdravia - OZO



 

 

 

Učebné zdroje: 

Učebnice: 

Hirschnerová, Z. a kol., Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, Aitec, s.r.o., Bratislava, 

2011 Hirschnerová, Z. a kol., Pracovný zošit pre 4. ročník ZŠ, Aitec, s.r.o., Bratislava, 

2011  

Hirschnerová, Z. a kol., Čítanka pre 4. ročník ZŠ, Príroda, s.r.o., Bratislava, 2011  

 

Knižničný fond: 

knihy zo školskej 

knižnice rozprávkové 

knihy 

časopisy podľa ponuky  

 

 

IKT zdroje: 

interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

 

 

Internetové zdroje: 

www.zborovna.sk

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

HODNOTENIE 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 –chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 
 

 

Formy hodnotenia: Jazyková zložka 

1. Ústny prejav- aktivita, samostatnosť, spolupráca v skupine, reprodukcia textu, tvorivosť, 

bohatosť slovnej zásoby a používanie spisovného jazyka 

 

2. Písomný prejav 

odpis a prepis textu 

gramatické cvičenia 

štvrťročné, polročné, trištvrteročné, výstupné previerky, vstupné sa hodnotia percentuálne 

kontrolné práce 

nácvičné diktáty 

 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: 

4. ročník : 10 

- počet slov 40 -50 plnovýznamových slov 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m 

3. Vybrané slová po p, r  

4. Vybrané slová po s, v, z  



 

 

5. Spodobovanie 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok 

7. Vlastné podstatné mená  

8. Ohybné slovné druhy  

9. Neohybné slovné druhy  

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ 

 

Rozsah slov v jednotlivých ročníkoch platí pri odpise i prepise. 

 

Hodnotenie diktátov: 

 

Počet chýb Slovné hodnotenie Známka  

0 -1  výborný 1 

2 – 4  chválitebný 2 

5 -7  dobrý 3 

8 – 10  uspokojivý 4 

11 – viac  neuspokojivý 5 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly 

krok – (1 chyba). 

 

Kritériá hodnotenia písomných prác vo všetkých predmetoch 

100% - 90% = 1 veľmi dobrá úroveň 

89% - 75% = 2 dobrá úroveň 

74% - 50% = 3 priemerná úroveň 

49% - 25% = 4 málo vyhovujúca úroveň 

24% - 0% = 5 nevyhovujúca úroveň 

 



 

 

 

Písanie a slohová výchova sú súčasťou jazykového vyučovania. Písanie sa samostatne 

neklasifikuje, hodnotí sa individuálna snaha žiaka o vlastné zlepšenie. 

 

Priebežné hodnotenie osvojených jazykových zručností a schopností:  

- ústne odpovede  

- pravopisné cvičenia 

- tematické testy 

- štvrťročné, polročné, trištvrteročné, koncoročné písomné práce 

 

Hodnotenie písomných prejavov (slohová výchova): 

Dôraz sa kladie na vyjadrovacie schopnosti, obsahovú správnosť, myšlienkovú nadväznosť, 

nápaditosť a tvorivosť 

 

Hodnotenie čítania:  

- správnosť, plynulosť, intonácia, tempo, porozumenie, práca s textom 

 

Formy hodnotenia: Sloh 

Hodnotí sa schopnosť stručne reprodukovať prečítaný text, vytvoriť jednoduchý vlastný text. 

Odporúča sa ústne alebo písomné ohodnotenie kladov práce. 

Formy hodnotenia: Literárna výchova 

Hodnotí sa čitateľská aktivita žiaka, schopnosť orientovať sa v umeleckej literatúre, schop- nosť 

interpretovať obsah prečítaného. Literárnu výchovu možno objektivizovať aj v podobe známok 

alebo kombinovaným spôsobom: 

známka- úroveň zvládnutia problematiky žánru, 

slovne- čitateľské skúsenosti a zručnosti, schopnosť interpretovania a estetické vnímanie 

 

Hodnotenie prospechu známkou 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 



 

 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a   

vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti 

a kľúčové kompetencie  pri riešení jednotlivých  úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne  

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky 

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho 

činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti  

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri  intelektuálnych,  motorických,  praktických  a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie 

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov  

a zákonitostí   podľa  učebných   osnov   ako   aj   v    ich   využívaní.   Pri   riešení  teoretických  

a praktických  úloh  s uplatňovaním  kľúčových  kompetencií  sa  vyskytujú  podstatné  chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa 

prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 

učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických       

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 



 

 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. Pri písaní kontrolných slohových úloh sa hodnotí len obsah 

písomných prác, nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či 

uprednostní písomnú alebo ústnu formu odpovede a skúšania.



 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 
 
Anglický jazyk 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    3 

Počet hodín ročne    99 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

 

Príloha Štátneho vzdelávacieho programu pre ISCED 1, jazyk a komunikácia, anglický jazyk zahŕňa 

obsahový a výkonový štandard z anglického jazyka, ktorý má slúžiť ako podklad na vypracovanie 

školského vzdelávacieho programu pre príslušný vyučovací predmet a stupeň vzdelávania. Predmet 

povinný cudzí jazyk je podľa schválenej Koncepcie vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách 

odporúčaný pre žiakov tretích a štvrtých ročníkov ZŠ. 

Žiaci primárneho vzdelávania majú na konci štvrtého ročníka ZŠ dosiahnuť komunikačnú úroveň 

A1.1 +, podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (referenčný rámec). Kompletnú 

úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci po skončení piateho ročníka ZŠ. Označenie 

úrovne A1 je používateľ základného jazyka. Charakteristika úrovne A1 podľa referenčného rámca je 

nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie 

konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže 

klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o 

veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v 

komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (Spoločný európsky referenčný rámec 

pre jazyky, 2006, s. 26). _______________________________________________________ 



 

 

 

1. Špecifiká vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní 

Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti 

dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a 

cudzej kultúre. Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci 

oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov 

vytvárajú podmienky pre nezaujatú otvorenosť pre svet. 

Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci mladšieho školského veku 

nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný princíp vyučovania 

cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, 

využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe cudzieho jazyka je 

dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti detí. Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na stav a 

úroveň vývinu poznávacích schopností a osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku. Je 

nevyhnutné zabezpečiť podmienky vyučovania cudzieho jazyka tak, aby sa u žiakov podporovala a 

rozvíjala: 

• motivácia - učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov a informácií, aktívna 

spolupráca na činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilita, 

• záujmy - záujem o školu, o učenie, o predmet cudzí jazyk a ostatné vyučovacie predmety, 

• osobnostné vlastnosti a prejavy - zodpovednosť, kooperatívnosť, empatia, vôľové 

a sebaregulačné vlastnosti, emocionálna stabilita, rozvíjanie sebavedomia 

a pozitívnych postojov, 

• všeobecné rozumové schopnosti - rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, abstraktné, kritické), 

posilňovanie psychických funkcií (vnímanie prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, 

vizuálna, auditívna, kinestetická pamäť, reč). 

Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov a ich 

zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Zapájanie viacerých 

zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces zapamätávania a dlhodobejšie 

uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názorno- činnostný charakter a využíva názorné učebné 

pomôcky s možnosťou variabilných aktivít. Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre 

efektívne vyučovanie cudzieho jazyka na prvom stupni základnej školy: 

• vyučovanie orientované na žiaka, 

• činnostný charakter vyučovania, 

• rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov, 



 

 

• pozitívna motivácia, 

• názornosť a primeranosť veku, 

• časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny, 

• systematické opakovanie, 

• tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka, 

•  rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy. 

2. Ciele vyučovania cudzích jazykov v ISCED 1  

Všeobecné ciele 

• vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

• vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

• rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku, 

•  podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť žiakov vnímať a pamätať 

si, systematicky trénovať jazykové činnosti receptívnym a produktívnym spôsobom), sociálny, 

emocionálny, osobnostný, 

• rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

•  rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie; postupne zaraďovať 

čítanie s porozumením a písanie, 

• využívať medzipredmetové vzťahy. 

Sociálne ciele 

• akceptovať seba ako súčasť skupiny, 

• uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

• zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

• akceptovať spolupatričnosť k skupine, 

• vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce, 

• pomáhať iným, povzbudiť ich, 

• rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť, 

• akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

• vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

• požičať niečo, poprosiť o niečo, 

• ospravedlniť sa, 

• rozpoznať a akceptovať chyby, 



 

 

• naučiť sa zniesť prehry, 

• prevziať zodpovednosť za seba. 

3. Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké spektrum 

zručností, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a sú nevyhnutné pre rôzne 

činnosti, vrátane jazykových činností. 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

• osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v cudzom 

jazyku, 

• sústrediť sa na prijímanie informácií, 

• používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

4. Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie umožňujú žiakom konať s použitím konkrétnych jazykových 

prostriedkov. 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A 1.1+ : 

• používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a rozumie 

im, 

• dokáže predstaviť seba a iných, 

• dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

• dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov. 

Jazyková kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1+: 

• používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a 

záujmov, 

• má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení, 



 

 

•  ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby, 

• dokáže odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety, 

• dokáže vyhláskovať svoje meno, adresu. 

Sociolingválna kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1 + dokáže: 

• nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

• pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

•  

Pragmatická kompetencia 

Žiak na úrovni A 1.1+ dokáže: 

• spájať písmená, 

• spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“. 

 

5. Komunikačné jazykové činnosti a stratégie. Výkonový štandard 

Receptívne činnosti a stratégie 

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni vzdelávania 

považuje za kľúčový. 

Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako modely imituje a 

používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je východiskom pre 

rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza 

osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

Počúvanie s porozumením - výkonový štandard 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

• identifikovať známe slová, 

• identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho osoby a 

oblasti jeho záujmov, 

• porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré 



 

 

sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov, 

• porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

• porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

• porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

• porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

Čítanie s porozumením - výkonový štandard 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

• identifikovať hlásky, 

• vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

• porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

• prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

• porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

• porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch, 

pohľadniciach. 

Produktívne činnosti a stratégie  

Ústny prejav - výkonový štandard 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

• pozdraviť sa, 

• predstaviť sa, 

• opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

• klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, 

• odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov, napr. o 

sebe, o svojej rodine, o kamarátoch, 

• porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi, 

• vyjadriť, čo má a čo nemá rád, 

•  používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

•  porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

• jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

• dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 



 

 

Písomný prejav - výkonový štandard 

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, slová, 

neskôr krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže: 

• správne napísať všetky písmená abecedy, 

• správne odpísať slová, krátke vety, 

• napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

• napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Obsahový štandard 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  11  ::  ««  RREELLAATTIINNGG  WWIITTHH  OOTTHHEERRSS  IINN  AA  

CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIVVEE  SSIITTUUAATTIIOONN  »» 

Spôsobilosť č.1: ««  Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 
situáciou »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  vviieett JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

 
 
 
Relating with 
others in 
a communicative 
situation 
 
Nadviazať 
kontakt v súlade 
s komunikačnou 
situáciou 

 
Greetings 
Pozdraviť 

Hello./Hi. Good 
morning. 
Good afternoon. 
Good evening. 

 
 
 
 
Časovanie 
pomocného slovesa 
to be 
v jednoduchom 
prítomnom čase. 

Expressing thanks and 
admiration Poďakovať 
sa 

Thank you./Thanks. 
That’s ok. 

 
 
 

Parting 
Rozlúčiť sa 

 
 

Good night. 
Goodbye./Bye-bye./Bye. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  22  ::  ««  LLIISSTTEENNIINNGG  TTOO  AANNDD  GGIIVVIINNGG  IINNFFOORRMMAATTIIOONN  »» 

Spôsobilosť č. 2: ««  Vypočuť si a podať informácie »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  vviieett JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

 
 
 
 
Listening to and 
giving 
information 
 
Vypočuť si 
a podať 
informácie 

 
 
 
 
 
 
Asking for information 
and responding 
Informovať 

 
 
 
 
Are you a pupil ? Is 
she your friend? 
Where is my pen ? 
Who is that? 
What is it? 
There is a school. 
How many books are there? 

Časovanie 
pomocného slovesa 
to be 
v jednoduchom 
prítomnom čase, 
tvorba otázky, 
záporu. 
 
Väzba there 
is/there are – 
oznamovacia veta, 
otázka, zápor. 
 
Opytovacie zámená 
who, what, where, 
how many, which, 
how, when. 



 

 

 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  33  ::  ««  CCHHOOOOSSIINNGG  FFRROOMM  GGIIVVEENN  PPOOSSSSIIBBIILLIITTIIEESS  »» 

Spôsobilosť č. 3: ««Vybrať si z ponúknutých možností »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  vviieett JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

 
 
 
 
 
 
Choosing from 
given 
possibilities 
 
Vybrať si 
z ponúknutých 
možností 

 
 
 
 
 
 
Identifying 
Identifikovať 

 
 
 
 
 
 

I want a blue sweater.. 
The red pen is on the table. 
I’m nine years old. 

 

Neurčitý a určitý 
člen. 
 
Neurčité zámená 
some, any. 
 
Predložky určujúce 
smer a miesto on, 
in, at, between, 
next to, from, in 
front of. 
 
Základné číslovky 
0-50. 

 
Describing (a person, 
object) 
Opísať 

She has got long hair. 
He is tall. 
The house is big. 

Prídavné mená. 
 
Sloveso have got 
v oznamovacej 
vete a otázke. 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  



 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  44  ::  ««  EEXXPPRREESSSSIINNGG  OOPPIINNIIOONN  »» 

Spôsobilosť č. 4: ««  Vyjadriť svoj názor »» 
 

SSppôôssoobbiilloossttii 
 

FFuunnkkcciiee 
 

PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  
vviieett 

JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  
ppoouužžiittiiee 

 
 
 
 
 
 
Expressing 
opinion 
 
Vyjadriť svoj 
názor 

 
 
 
 
 
 
 
 
Expressing opinion 
Vyjadriť svoj názor 

 
 
 
 
 
 
 
She is a nice girl. 
This is a good book. 
These flowers are beautiful. 
She is wearing a new dress. 

Ukazovacie 
zámená this/these, 
that/those. 
 
Jednotné 
a množné číslo 
pravidelných 
podstatných mien. 
 
Základné 
podstatné mená s 
nepravidelným 
tvorením 
množného čísla. 
 
Prítomný 
priebehový čas, 
tvorba otázky a 
záporu. 



 

 

 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  55  ::  ««  EEXXPPRREESSSSIINNGG  WWIILLLLIINNGGNNEESSSS  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  55  ««  VVyyjjaaddrriiťť  ssvvoojjuu  vvôôľľuu  »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  

vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

Expressing 
willingness 
 
Vyjadriť svoju 
vôľu 

 
 

Expressing desires 
Vyjadriť svoje túžby 

 
 
I want to watch TV. 
He is writing a letter now. 

Sloveso want to + 
neurčitok. 
 
Príslovky času 
now, today. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  66  ::  ««  EEXXPPRREESSSSIINNGG  AABBIILLIITTYY  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  66::  ««  VVyyjjaaddrriiťť  ssvvoojjuu  sscchhooppnnoossťť  »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  

vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

 
Expressing 
ability 
 
Vyjadriť svoju 
schopnosť 

 
 
Expressing ability to do 
something 
Vyjadriť svoju schopnosť 
vykonať nejakú činnosť 

 
 
I can swim. 
Can you speak English? 
I can´t play the piano. 

Časovanie 
modálneho 
slovesa can 
v prítomnom čase, 
tvorba otázky, 
záporu. 
 
Spojky but, or. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  77  ::  ««  EEXXPPRREESSSSIINNGG  FFEEEELLIINNGGSS  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  77::  ««  VVnníímmaaťť  aa  pprreejjaavvoovvaaťť  ssvvoojjee  cciittyy  »» 
 

SSppôôssoobbiilloossttii 
 

FFuunnkkcciiee 
 

PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  
vviieett 

JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  
ppoouužžiittiiee 

Expressing 
feelings 
 
Vnímať a 
prejavovať 
svoje city 

Expressing happiness 
Vyjadriť radosť z niečoho 

I’m happy. It´s 
perfect. It´s 
nice. 

Skrátené tvary 
pomocných slovies 
to be, have got. 
 
Zápor pomocných 
slovies to be, have 
got. 

 
Expressing sadness 
Vyjadriť smútok 

I’m sad. 
They are unhappy. 



 

 

 

 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  99  ::  ««  DDIISSCCUUSSSSIINNGG  IINNTTEERREESSTTSS  AANNDD  TTAASSTTEESS  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  99::  ««  PPrreeddssttaavviiťť  ssvvoojjee  zzááľľuubbyy  »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh    ssppoojjeenníí  aa  vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

 
 
 
Discussing 
interests and 
tastes 
 
Predstaviť 
svoje záľuby 

Expressing likes Vyjadriť, 
čo mám rád, čo sa mi 
páči, čo rád robím 

 
I love/like English. 
I like reading. 
My brother plays football. 

 
Jednoduchý 
prítomný čas 
základných 
plnovýznamo- 
vých slovies, 
tvorba otázky a 
záporu, 
stiahnutý tvar. 
 
Väzba like + 
sloveso + ing. 

 
 
Expressing dislikes 
Vyjadriť, že 
niekoho/niečo nemám 
rád 

 
 
I  like reading books. 
He doesn´t like playing computer 
games. 
Do you want fruits? 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  1111  ::  ««  SSEETTTTIINNGG  RRUULLEESS  AANNDD  RREEGGUULLAATTIIOONNSS  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  1111::  ««  SSttaannoovviiťť  aa  pprriijjaaťť  pprraavviiddlláá  aalleebboo  ppoovviinnnnoossttii  »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh    ssppoojjeenníí  aa  vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

Setting rules 
and 
regulations 
 
Stanoviť 
a prijať 
pravidlá alebo 
povinnosti 

 
 
Expressing 
commands/prohibitions 
Vyjadriť príkaz/zákaz 

Open/ close the door. 
Don’t run/ talk. 
Sit down/Stand up. 
Listen. Read. Sing. Come here. 
You can´t jump here. 
You must sit here. 

 
Rozkazovací 
spôsob. 
 
Modálne sloveso 
can, must, tvorba 
otázky a záporu. 



 

 

 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  1144  ::  ««  MMAAKKIINNGG  AANNDD  RREESSPPOONNDDIINNGG  TTOO  OOFFFFEERRSS  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  1144::  ««  PPoonnúúkknnuuťť  aa  rreeaaggoovvaaťť  nnaa  ppoonnuukkuu  »» 
 

SSppôôssoobbiilloossttii 
 

FFuunnkkcciiee 
 
 

PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  
vviieett 

 
 

JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  
ppoouužžiittiiee 

 
 
 
 
 
 
 
 

Making and 
responding to 
offers 
 
Ponúknuť a 
reagovať na 
ponuku 

 
Making requests 
Žiadať od niekoho 
niečo 

Give me your exercise book, 
please. 
Speak slowly, please. 
Can I go to the toilet, please? 

 
 
 
 

Rozkazovací 
spôsob. 
 
Osobné zámená. 
 
Sloveso can 
v žiadosti. 
 
Spojenie let´s + 
sloveso. 
 
Zdvorilé ponuky vo 
forme otázky. 
 
Príslovky 
s koncovkou – ly. 

Responding to 
requests 
Odpoveď na žiadosť 

Yes. Ok. 
No, sorry. 

Suggesting somebody 
to do something 
Navrhnúť niekomu, 
aby niečo vykonal 

 
 
Can you visit me today? 

Suggesting somebody 
to do something 
together 
Navrhnúť niekomu, 
aby sme spoločne 
niečo vykonali 

 
 
Let´s play. 

Offering help 
Ponúknuť pomoc 

Can I help you ? 

Responding to a 
suggestion 
Odpovedať na návrh 
niekoho iného 

Ok. Yes, please. 
Thanks. 
No, thank you. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AAPPTTIITTUUDDEE  1155  ::  ««  RReessppoonnddiinngg  ttoo  ppoossssiibbllee  

eevveennttss  »»  SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  1155::  ««  RReeaaggoovvaaťť  nnaa  

nniieeččoo,,  ččoo  ssaa  mmáá  uuddiiaaťť  »» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  ssppoojjeenníí  aa  

vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  

ppoouužžiittiiee 

 
RReessppoonnddiinngg  ttoo  
ppoossssiibbllee  eevveennttss  
Reagovať na 
niečo, čo sa má 
udiať 

Giving warnings 
Varovať pred 
niekým/niečím 

 
Attention. 

 
Predložky času on, 
in, at. 
 
Preložka for. 

 
Wishing 
Blahoželať 

Happy birthday. 
She has her birthday on Friday. 
Flowers are for you. 
Merry Christmas. 



 

 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  1177  ::  ««  MMEEEETTIINNGG  PPEEOOPPLLEE  FFOORR  TTHHEE  FFIIRRSSTT  TTIIMMEE  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  1177::  ««  RReeaaggoovvaaťť  pprrii  pprrvvoomm  ssttrreettnnuuttíí  »» 
 

SSppôôssoobbiilloossttii 
 

FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  

ssppoojjeenníí  aa  vviieett 

 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  ppoouužžiittiiee 

 
 
 

Meeting people for 
the first time 
Reagovať pri prvom 
stretnutí 

 
Introducing someone 
Predstaviť niekoho 

This is my friend Jane. 
She’s from England. 
They are working in 
hospital. 
My mother’s name is Mia. 

Ukazovacie zámená. 

Privlastňovací pád. 

Privlastňovacie 
zámená. 
 
Jednoduchý prítomný 
a priebehový čas, 
tvorba otázky a záporu. 

Spojky with, and. 

Introducing oneself 
Predstaviť sa 

My name is Tina Jones. 
I’m/I come from Slovakia. 
I live in a small town. 

Responding to 
introductions 
Reagovať na 
predstavenie niekoho 

 
Hello. I am Jane. 
How are you? Fine, 
thanks. And you? 

Expressing welcome 
Privítať 

Welcome. 
Come in. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  1188  ::  ««  CCOORRRREESSPPOONNDDEENNCCEE  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť čč.. 1188 :: ««Viesť korešpondenciu»» 

SSppôôssoobbiilloossttii FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  

ssppoojjeenníí  aa  vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  ppoouužžiittiiee 

 
Correspondence 
Viesť 
korešpondenciu 

Salutations and 
introductions 
Začať krátku správu 

 

Hello/Hi, Mary. 
How are you? 
Thank you for your letter. 

 
 
 

Jednoduchý prítomný 
čas. 

Closings 
Ukončiť krátku správu 

Bye, Amy. 
Love, John. 



 

 

 

 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  1199  ::  ««  MMAAKKIINNGG  AA  PPHHOONNEE  CCAALLLL  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  1199::  ««  TTeelleeffoonnoovvaaťť  »» 
 

SSppôôssoobbiilloossttii 
 

FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  

ssppoojjeenníí  aa  vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  ppoouužžiittiiee 

 
 
 
Making a phone 
call 
 
Telefonovať 

   

Answering and 
beginning a phone call 
Začať telefonický 
rozhovor 

Hello. 235689. 
This is Peter./Peter, here. 
 
 
Is Jo there, please? 

 
 
Ukazovacie a osobné 
zámená. 
 
Príslovky miesta – here, 
there.  

Ending a phone call 
Ukončiť telefonický 
rozhovor 

 
See you. Bye. 
Goodbye. 

 

CCOOMMPPEETTEENNCCEE  2244  ::  ««  MMOONNIITTOORRIINNGG  UUNNDDEERRSSTTAANNDDIINNGG  »» 

SSppôôssoobbiilloossťť  čč..  2244  ««  UUiissttiiťť  ssaa  vv  rroozzhhoovvoorree,,  žžee  mmoojjee  sslloovváá  bboollii  ppoocchhooppeennéé  »» 
 

SSppôôssoobbiilloossttii 
 

FFuunnkkcciiee 
PPrrííkkllaaddyy  sslloovvnnýýcchh  

ssppoojjeenníí  aa  vviieett 
JJaazzyykk  aa  jjeehhoo  ppoouužžiittiiee 

 
Monitoring 
understanding 
 
Uistiť sa 
v rozhovore, že 
moje slová boli 
pochopené 

Assuring that I am 
understood 
Uistiť sa, že účastníci 
komunikácie pochopili 
moje vyjadrenia 

 
 
Does he understand? 
Can you spell your name? 

 
 
Jednoduchý prítomný čas, 
tvorba otázky a záporu. 
 
Abeceda. 

Assuring that I have 
understood 
Uistiť sa, že som dobre 
pochopil to, čo bolo 
povedané 

How do you say it in 
English? 
What is it? Can you repeat 
it, please? 
Slowly, please. 

 



 

 

7. Metódy a formy práce 

 

Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa žiak učí bez 

strachu a stresu, motivuje chuť žiaka učiť sa a jeho prirodzenú zvedavosť. Metódy a formy práce 

majú zohľadňovať potreby žiaka a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Vo výchovno-

vzdelávacom procese využívame nasledujúce metódy a formy práce: 

- slovné, názorné, praktické, diskusné, situačné, rozprávanie, didaktické hry, brainstorming, 

riadený rozhovor, samostatná práca, skupinová práca, frontálna výučba, projektová výučba, práca s 

obrázkovým materiálom, práca v jazykovej učebni, práca v počítačovej učebni a s interaktívnou 

tabuľou 

- naratívna forma, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) 

Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových kompetencií: 

Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej  výslovnosti, 

budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných kompetencií. Rozvíjajú sa receptívne 

činnosti: počúvanie ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov a produktívne činnosti, ústny 

prejav, v ktorom dôležitú úlohu zohráva reprodukčná fáza - rôzne druhy opakovania. Na začiatku 

výučby žiaci musia veľa počúvať. Každá cudzojazyčná rečová činnosť učiteľa by mala byť 

sprevádzaná jeho neverbálnymi komunikačnými prejavmi (mimika, gestikulácia, názorný, napr. 

obrázkový materiál), mala by byť motivujúca, aby žiaci radi počúvali. Ústny prejav žiakov sa na 

tomto stupni realizuje väčšinou imitatívnou formou (opakovanie jazykových štruktúr, alebo len 

jednotlivých slov). 

Začiatky čítania a písania 

Počiatočný kontakt s písomnou formou cudzieho jazyka je vizuálny. Vychádza zo 

slovnej zásoby, ktorú si žiaci osvojili prostredníctvom počúvania. Nácvik čítania s 

porozumením má byť odstupňovaný - obrázky, slová, slovné spojenia, krátke vety. 

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová, ktoré si už osvojili (rozumejú im po 

vypočutí, vedia ich vyslovovať, poznajú ich konkrétny význam). V prvej etape sa 

vytvára asociácia medzi zvukovou / hovorenou podobou slova a konkrétnou predstavou 

jeho významu (napr. obrázok). V začiatkoch čítania je k tejto predstave priradená 

písomná podoba slova a žiak ho číta s naučenou správnou výslovnosťou a s 

porozumením. Žiaci pokračujú v čítaní slovných spojení a jednoduchých viet. 



 

 

Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po fáze vizuálneho kontaktu s 

písomnou podobou známych slov. Písanie sa najskôr obmedzuje na odpisovanie slov. 

Pri písaní slovných spojení a jednoduchých viet pracujú žiaci pomocou modelového 

textu. Nácvik čítania a písania v cudzom jazyku musí byť veku primeraný a postupný, 

čo sa týka obsahu aj nárokov na žiaka. 

8. Použité prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov 

Environmentálna výchova – cieľom je, aby žiaci získali základné zručnosti, aby mohli pomáhať 

životného prostrediu primeranými a vhodnými činnosťami 

Mediálna výchova - možní žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty. Deti získavajú schopnosť 

posudzovať mediálne šírené posolstvá, aby objavovali v nich to hodnotné a pozitívne, ale tiež si 

uvedomovali negatívne mediálne vplyvy na ich osobnosť 

Multikultúrna výchova – výchovné pôsobenie je zamerané na rozvoj chápania, akceptácie, 

medziľudskej tolerancie iných kultúr 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti - spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať 

u žiakov, ako je komunikovanie, argumentovanie, používanie informácií a práca s nimi, riešenie 

problémov, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupráca v skupine, prezentácia samého seba. 

 

9. Tematické celky 

Lek

cia 

Tematický celok Počet 

vyučova

cích 

hodín 

Téma 

S Vitajte späť! 4 1) Rodina a spoločnosť  

1 Naše nové veci 6  5) Škola 

2) Domov a bývanie 

2 Sú teraz šťastní! 6  1) Rodina a spoločnosť 

3 Viem jazdiť na bicykli! 7  7) Voľný čas a záľuby 

4 Máš mliečny kokteil? 6 8) Stravovanie  

5 Máme angličtinu! 6 5) Vzdelávanie a práca 

7) Voľný čas a záľuby  

6 Hrajme sa po škole! 

 

7 1) Rodina a spoločnosť 

7) Voľný čas a záľuby 

7 Kúpme darček! 5 1) Rodina a spoločnosť 

2) Vzdelávanie a práca  

8 Koľko je hodín? 7 1) Rodina a spoločnosť 



 

 

2) Domov a bývanie 

9 Kde pracuje?  7 4) Doprava a cestovanie 

6) Človek a príroda  

10 Dnes je teplo! 5 6) Človek a príroda   

11 Čo máš oblečené? 6 10) Obliekanie a móda 

4) Doprava a cestovanie  

12 Spíš. 7 1) Rodina a spoločnosť  

2) Domov a bývanie 

13 Pozri na zvieratá! 6  6) Človek a príroda 

14 Pozri na fotky! 5 7) Voľný čas a záľuby 

1) Rodina a spoločnosť 

15 Výborne! 9 5) Vzdelávanie a práca 

 

10. Hodnotenie 

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu. 

Obsah hodnotenia 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie 

hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre 

žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom 

neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie). 

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť 

vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii. 

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a 

porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie 

krátkych textov s porozumením). 

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci 

odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. 

Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba 

kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.). 

Spôsoby hodnotenia 

•  Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú 

žiakom známe z vyučovacieho procesu). 



 

 

•  Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 

tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 

atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého. 

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi 

najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky.  

Stupnica hodnotenia:          

                Známka                                    Percentuálna úspešnosť    

     

               Výborný (1)                                               100% - 90%     

    

               Chválitebný (2)                                    89% - 75%     

           

               Dobrý (3)                                                74% - 50%     

    

               Dostatočný (4)                                                49% - 25 %    

     

               Nedostatočný (5)                                    24% - 0%     

    

11. Učebné zdroje  

4. ročník 

- učebnica Family and Friends 2, autor: Naomi Simmons 

- pracovný zošit k učebnici Family and Friends 2 

- animované filmy 

- nahrávky 

- webové stránky, ktoré sú venované výučbe anglického jazyka 

- materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 

- dvojjazyčné slovníky 

- multimediálne výukové CD  

-           obrazový demonštračný materiál  

12. Národný štandard : FIG – finančná gramotnosť 

Očakávania, že žiak je schopný: 

 pomenovať základné ľudské hodnoty 



 

 

 pomenovať základné ľudské potreby 

 vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti 

 vedieť pomenovať, ako zabezpečujú rodičia životné potreby celej rodiny 

 opísať príklady bohatstva a chudoby 

 uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania so svojimi potreba 

 



 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
 

Matematika 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Matematika 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    5 

Počet hodín ročne    165 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

CHARAKTERISTIKA 

 

 

Učebný  predmet  matematika  1-4.  ročníka  ZŠ  je  založená  na  realistickom  

prístupe   k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností 

žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v 

reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú 

získať matematickú   gramotnosť   novej   kvality,   ktorá   by   sa   mala   prelínať   celým     

základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium 

matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa: 

- elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom    

a pod.) 

- vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia  

a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia 

- súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 



 

 

východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

- Informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 
 

Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, 

čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí 

byť zastúpený každý tematický okruh: 

 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami zastáva na 1. 

stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito 

číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. 

V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci 

majú v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických 

zmien. Zoznamujú  sa  s veličinami  a ich  prvotnou  reprezentáciou  vo  forme  tabuliek,  grafov 

a diagramov. V jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňujú. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich 

rysovaním.   Objasňujú   základné   vlastnosti   geometrických   útvarov.   Učia   sa   porovnávať, 

odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané 

metrické úlohy z bežnej reality. 

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe 

úloh. Žiaci takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi  

objektmi, pričom vytvárajú rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvajú, 

rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe 

úloh. Žiaci riešia úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané 

výroky z matematiky a zo životných situácií. 



 

 

 

CIELE 

Cieľom učebného predmetu matematika v ročníkoch 1. - 4.ročníka základnej školy, je 

naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom 

živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností žiakov, pomocou ktorých sa pripravia 

samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také 

skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, zodpovedajúcich veku žiakov. 

 

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

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 

- Veku primerané, presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia 

postupne sa roZŠirujúcej matematickej symboliky, vhodné využívanie tabuliek, grafov a 

diagramov. Využívanie pochopených a osvojených pojmov, postojov a algoritmov ako 

prostriedkov pri riešení úloh. 

- V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 

výpočtov spamäti a písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov. 

- Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore. 

- Riešením úloh a problémov, postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. 

Na základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručností, 

postojov, rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 

- Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako 

jeho matematický model. Dostať sa bližšie k dennej praxi. 

- Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov, používať prostriedky IKT (počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu 

informácií. 

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

žiakov v jednotlivých okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z kľúčovej 

kompetencie pre matematiku, celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.



 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

 

Predmetové kľúčové kompetencie 

Žiak bude schopný 

- násobiť a deliť v obore  násobilky, využívať kalkulačku pri násobení 

- vykonávať spamäti, písomne  na kalkulačke základné počtové výkony 

- poznať obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 

- riešiť a tvoriť úlohy na základe reality, obrazovej situácie a udaní číselných hodnôt 

- interpretovaním, analýzu a modelovým riešením úloh a problémov rozvíjať svoje schopnosti    

a kreativitu 

- popísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary, presne a správne rysovať 

- narysovať štvorec, obdlžnik s danou dlžkou strany v štvorcovej sieti 

- vypočítať obvod štvorca, obdlžnika  a trojuholníka ako súčet strán. 

Žiak sa naučí 

- zaokrúhľovať čísla, vykonať odhady a skontrolovať správnosť výsledkov počtových výkonov 

- usporiadať údaje patriace k sebe v tabuľke na základe objavenia súvislosti medzi týmito údajmi 

-samostatne využívať jednotky dlžky pri praktických meraniach 

- prostredníctvom hier a manipulatívnych činností sa získa skúsenosť s organizáciou predmetov 

podľa určitého kritéria 

- narysovať ľubovoľnú , kružnicu so stredom a polomerom, premieňať zmiešané jednotky . 
 

 

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa Žiak 

sa naučí 

-získať   potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

- uplatňovať rôzne stratégie učenia sa 

- kriticky zhodnotiť Informácie a ich zdroj, tvorivo spracovať a prakticky ich využívať v domácej 

príprave a na vyučovaní 

- kriticky hodnotiť svoj pokrok a prijímať spätnú väzbu. 
 

 

Komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie Žiak sa 

naučí 



 

 

-efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technologie



 

 

 

- prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

- správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt. 
 

 

Interpersonálne a intrapersonálne kompetencie Žiak sa 

naučí 

-osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

- využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových a kultúrnych aktivitách 

- spolupracovať v skupine pri získavaní informácií a riešení problémov 

 

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technologií Žiak sa 

naučí 

-používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím 

- využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií. 
 

 

Kultúrne kompetencie 

Žiak sa naučí 

-ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície iných národov 

- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 

 

Kompetencia riešiť problém Žiak 

sa naučí 

-navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metody pri riešení problémov 

- byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

- spoznávať rôzne možnosti riešení a uvedomiť si potrebu zvažovať úrovne rizika riešení. 
 

 

Pracovné kompetencie 

Žiak sa naučí 

-využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

- byť flexibilným a schopným prijať a zvládnuť zmeny 



 

 

- stanoviť si ciele s ohľadom na svoje záujmy a aktívne pristupovať k ich realizácii.



 

 

 

OBSAH VYUĆOVANIA 
 

Matematika v 4. ročníku 

 

(5 hod./  týždeň, 165 hod./ rok) 

 

 

1.Násobenie a delenie v obore násobilky 

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie - 64 hodín 

2.Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 – 61 hodín 

3.Geometria a meranie -32 hodín 

4.Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické mat. myslenie   -8 hodín 

 

 

1. Násobenie    a    delenie    v    obore    násobilky  

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie -  64hodín 

 

Obsahový štandard 

Násobenie a delenie v obore násobilky 

Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny, ... 

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov 

Násobenie a delenie na kalkulačke v obore násobilky do 100. 

Komutatívnosť násobenia (propedeutika) 

Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. 

Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie (propedeutika). 

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh typu: porovnanie podielom. 

Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k zápisu:a+ a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d (aj typy úloh 

z predchádzajúceho ročníka). 

Tvorenie textov k numerickým príkladom. 

Slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). 

Nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky. 



 

 

 

 

Výkonový štandard 

 Vedieť spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100.



 

 



 Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky. 

 Ovládať algoritmus násobenia. 

 Vedieť spamäti násobiť a deliť 10 a 100. 

 Osvojiť si praktické násobenie a delenie na kalkulačke. 

 Vedieť rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu v úlohách charakterizovaných pojmami 

koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej. 

 Chápať súvislosť medzi násobením a delením, násobenie a delenie ako vzájomne opačné 

matematické operácie. 

 Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie. 

 Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 

určiť súčet rovnakých sčítancov, 

2. zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. 

 Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100: 

 Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na) 

 Delenie podľa obsahu 

 Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát 

 Vedieť riešiť jednoduchú slovnú úlohu typu: porovnanie podielom. 

 Riešiť zložené slovné úlohy vedúce k zápisu typu :a + a . b; a + a : b; a . b + c; a 

. b + c . d. 

 Matematizovať primerané reálne situácie. 

 Riešiť slovné úlohy na priamu úmernosť (propedeutika). 

 Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy. 

 Vytvoriť slovnú úlohu k danému príkladu na násobenie a delenie v obore násobilky do 100. 

 Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. 

 Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa. 
 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, VYV, TEV, DOV, ENV, MDV, TPPZ,OZO



 

 

 

1.   Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000  -61 hod) 
 

 

Obsahový štandard 

 

 

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000. 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 spamäti. 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 s využitím kalkulačky. 

Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné matematické operácie. 

Počítanie so zaokrúhľovanými číslami. 

Skúška správnosti riešenia. 

Riešenie slovných úloh. 

Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore 

do 10 000. 

Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel. 

Riešenie jednoduchých nerovníc. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri 

výpočtoch. 

 Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000. 

 Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 v jednoduchých prípadoch. 

 Sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000 na kalkulačke. 

 Sčítať a odčítať primerané troj a štvorciferné čísla spamäti. 

 Sčítať a odčítať troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky. 

 Chápať súvislosť medzi sčítaním a odčítaním, sčítanie a odčítanie ako vzájomne 

opačné matematické operácie. 

 Vedieť približne počítať so zaokrúhľovanými číslami na desiatky a stovky. 

 Vedieť urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do 10 000. 

 Riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. 

 Riešiť všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. 



 

 

 Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. 

 Samostatne zapísať postup riešenia slovnej úlohy.



 

 



 Vedieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. 

 Vedieť zostaviť zápis k slovnej úlohe. 

 Matematizovať a znázorniť primerané reálne situácie. 

 Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: 

 Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance, 

 Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac). 

 Riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu: 

 Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 

 Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej). 

 Porovnávanie rozdielom. 

 Riešiť zložené slovné úlohy typu: 

a + b + c 

a – b – c 

a – (b + c) 

(a + b) – c 

a + (a + b) 

a + (a – b) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL,VYV,  ANJ, DOV, ENV, MDV, TPPZ,OZO 

 

 

3. Geometria a meranie - 32 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Rysovanie – základné zásady rysovania. 

Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc 

susedných strán. 

Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). 

Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. 

Násobok dĺžky úsečky. 



 

 

Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov 

a strán.



 

 

 

Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre, na milimetre. 

Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti strán, propedeutika). 

Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, kružnice a kruhu s daným 

stredom a polomerom. 

Vlastnosti kruhu a kružnice. 

Premieňanie jednotiek dĺžky. 

Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. 

Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka). 

Kreslenie plánov stavieb z kociek. 

 

Výkonový štandard 

 Osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie 

pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní). 

 Vyznačovať body na priamke (úsečke) a  v rovine (na útvare). 

 Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju. 

 Označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.). 

 Poznať vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vedieť ich charakterizovať. 

 Vedieť narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán). 

 Vedieť vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek. 

 Vedieť vypočítať násobok dĺžky úsečky. 

 Vypočítať a vedieť zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. 

 Narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany. 

 Poznať vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán). 

 Odmerať veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (na mm). 

 Porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky. 

 Vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. 

 Poznať základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou. 

 Vedieť narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom. 

 Narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom a polomerom. 

 Vedieť vyznačiť polomer kružnice. 

 Vedieť premieňať jednotky dĺžky.



 

 



 Vedieť premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/ 

 Vytvárať (budovať) z kociek rôzne stavby telies podľa vzoru a podľa obrázka. 

 Vytvárať a opísať vlastné jednoduché telesá z kociek. 

 Nakresliť plán stavby z kociek. 
 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, VYV, PRI, ANJ, DOV, ENV, TPPZ,OZO 

 

 

4. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické mat. myslenie  -8 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. 

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. 

Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. 

 

 

Výkonový štandard 

 Vedieť primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov. 

 Vedieť vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie. 

 Vedieť zdôvodniť pravdivosť  – nepravdivosť výroku. 

 Čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov. 

 Vypočítať aritmetický priemer pre menší počet primeraných dát. 

 Vedieť riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy. 

 Vedieť získavať  a zhromažďovať potrebné údaje 

 Čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných údajov. 

 Riešiť slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou. 
 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 



 

 

SJL,  ANJ, DOV, ENV, MDV, MUV,TPPZ,OZO



 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

SJL - Slovenský jazyk a literatúra 

HUV -  Hudobná výchova 

VYV - Výtvarná výchova 

TEV - Telesná výchova 

PRI - Prírodoveda 

VLA  -Vlastiveda 

ANJ – Anglický jazyk 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

Ochrana života a zdravia – OZO 

Dopravná výchova – DOV 

 

IKT-informačno-komunikačné-technólogie



 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová  učebňa. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na  individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele  a  rozvíjali  sa  kľúčové  

kompetencie  žiakov pre daný predmet. 

 

UČEBNÉ ZDROJE : 

Učebné zdroje predstavujú Informácie pre žiakov, ich motivácie, získavanie, upevňovanie ve- 

domostí, zručností a postojov. Pre vyučovanie matematiky na prvom stupni základnej školy 

budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR, prezentované a 

odporúčané v pedagogicko – organizačných pokynoch Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky na príslušný školský rok. 

 

4.ročník: 

Černek, Pavol: Matematika pre 4.ročník základnej školy. Prešov: Polygraf print, 2011 

Černek, Pavol: Matematika pre 4.ročník základnej školy ,Pracovný zošit 1. Časť, 

Slovenské pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, 2011 

Černek, Pavol: Matematika pre 4.ročník základnej školy ,Pracovný zošit 2.časť,Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo Mladé letá, 2011 

 

Učebné pomôcky: kalkulačka, pracovné zošity, zbierka úloh, rysovacie pomôcky, obrázky z 

reálneho života, číselná os, stavebnicové kocky, modely telies, obrazový materiál (tabuľky, 

plány, diagramy), magnetická tabuľa. 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor



 

 

 

- CD a DVD: 

TS Matematika pre 1.-4.ročník základných škôl, Terasoft, 2003 

TS Matematika pre prvákov 1. Terasoft, 2005 

Matematika –logické hádanky a úlohy z geometrie, Terasoft, 2003 

Alík, Veselá matematika ,Silcom 2003 

 

YUVENTA: Pytagoriáda 4 

EXAM testing, s. r. o.:Klokanko2,3,4 

 

 

 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na matematiku )  

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, 

korekčnú a motivačnú funkciu. Cieľom hodnotenia výsledkov žiakov je  poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom ako žiak ovláda danú problematiku, v čom má nedostatky, kde sú 

rezervy a aké sú jeho potreby. Súčasťou hodnotenia bude aj povzbudenie do ďalšej práce, návod 

ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

 

Prospech žiaka v matematike sa klasifikuje týmito stupňami  

 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 
 

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

Hodnotiace kritériá: 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a   

vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti 

a kľúčové kompetencie  pri riešení jednotlivých  úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne  

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky 

v správnosti,  presnosti  a   výstižnosti.  Grafický  prejav  je  prevažne  estetický.  Výsledky  jeho 

činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti  

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri  intelektuálnych,  motorických,  praktických  a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie 

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov  

a zákonitostí   podľa  učebných   osnov   ako   aj   v    ich   využívaní.   Pri   riešení  teoretických  

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často 

v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa 

prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 

učiteľa opraviť. 



 

 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických     

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností  a grafický  prejav  sú  na  nízkej  úrovni.  Vážne  nedostatky  nedokáže  opraviť  ani     

s pomocou učiteľa. 

 

Pri hodnotení výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme 

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

odlišovať hodnotenie spôsobilosti od prejavu správania.  

Budeme sa riadiť Individuálnymi výchovno -vzdelávacími programami, ktoré majú žiaci 

vypracované s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň z d r a v o t n é h o znevýhodnenie 

daného žiaka. 

 

Pri skúšaní, hodnotení a klasifikácii treba zisťovať a hodnotiť to, čo žiak vie a nesnažiť sa v 

prvom rade odhaľovať jeho nedostatky. 

1. Ústny prejav: aktivita, samostatnosť a iniciatíva, pravidelnosť pri plnení úloh, stupeň 

chápania matematických súvislostí, schopnosť aplikovať  učivo  (vzorce,  poučky)  pre výpočet 

v praxi, starostlivosť a presnosť pri rysovaní. 

2. Písomný prejav: matematické rozcvičky, samostatné práce, výstupné previerky 

Hodnotenie výstupných prác na základe percentuálnej úspešnosti: 

100 % - 90 %      : stupeň 1 (výborný) 

 

89 % - 75 % : stupeň 2 (chválitebný) 

 

74 % - 45 % : stupeň 3 (dobrý) 

 

44 % - 20 % : stupeň 4 (dostatočný) 

 

19 % -  0 % : stupeň 5 (nedostatočný)



 

 

 

Učebné osnovy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov 
predmetu 

 
Informatická výchova 

 
 

Časový 
rozsah 
výučby/ 
ročník 

1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 

 
 

- 

  
INV 

1 hod./týždeň 
33 hod./rok 

Stupeň 
vzdelania 

ISCED 1 

Forma 
štúdia 

denná 

Vyučovací 
jazyk 

slovenský 

 

 

CHARAKTERISTIKA 
 

Informatická výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 

hľadať riešenia problémových úloh. Počítačová gramotnosť je jednou z najdôležitejších 

kompetencií, vedie k presnému vyjadrovaniu postupov a myšlienok a ich zaznamenaniu vo 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ:  M A T E M A T I K A  A  P R Á C  A 

S  I N F O R M Á C I A M I 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA 



 

 

formálnych zápisoch. Poslaním vyučovania informatickej výchovy je viesť žiakov k 

pochopeniu základných techník používaných pri práci s údajmi ako aj budovanie informatickej



 

 

 

kultúry s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a 

produktov. Toto poslanie je dôležité dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatická 

výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, 

medzipredmetových projektov a celoškolských programov. 

Obsah  učiva  informatickej  výchovy je  v  jednotlivých  ročníkoch   usporiadaný  do 

tematických celkov: 

 

I. Informácie okolo nás 

II. Komunikácia prostredníctvom IKT 

III. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

IV. Princípy fungovania IKT 

V. Informačná spoločnosť 

 

 

 

CIELE 

 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a 

možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku 

majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. 

Využitím vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, matematika, 

výtvarná výchova, hudobná výchova) získavajú vedomosti za podpory edukačných programov 

a zároveň sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími 

najtypickejšími druhmi aplikácií. 

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, 

ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Využitie programov určených špeciálne 

pre žiakov, prostredníctvom ktorých sa budú zoznamovať s najbežnejšími činnosťami  

vykonávanými na počítači.



 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

kompetencia k celoživotnému 

učeniu sa 

uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku 

sebarealizácie a osobného rozvoja získava a spracováva nové 

informácie a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa dokáže 

kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich 

spracovať a prakticky využívať kriticky hodnotí svoj pokrok, 

prijíma pätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti 

sociálne komunikačné 

kompetencie 

dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri 

spracovávaní a vyjadrovaní informácií rôzneho typu, má 

adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu uplatnenia 

efektívne využíva dostupné informačno- komunikačné 

technológie vie prezentovať sám seba a výsledky svojej 

práce na verejnosti 

kompetencie uplatňovať 

matematické myslenie 

používa matematické myslenie na riešenie praktických 

problémov v každodenných situáciách používa základy 

prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné 

vedomosti na úspešné riešenie problémov 

kompetencie v oblasti 

informačných a 

komunikačných technológií 

efektívne využíva IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých 

aktivitách, projektovom vyučovaní a vyjadrovaní svojich 

myšlienok a postojov nadobudol schopnosť prostredníctvom 

internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej 

aj grafickej podobe vie algoritmicky myslieť a využívať tieto 

schopnosti v reálnom živote uvedomuje si rozdiel medzi 

reálnym a virtuálnym svetom rozumie príležitostiam a 

možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu a 

IKT 

kompetencie riešiť problémy uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na 

analyticko-kritickom a tvorivom myslení je otvorený (pri 

riešení problémov) získavaniu a využívaniu    rôznych, 



 

 

 

 

 

 

 aj inovatívnych postupov, formuluje argumenty a dôkazy na 

obhájenie svojich výsledkov poznáva pri jednotlivých 

riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovania úrovne ich rizika dokáže konštruktívne a 

kooperatívne riešiť konflikty 

kompetencie sociálne a 

personálne 

efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri 

dosahovaní spoločných cieľov dokáže odhadnúť a korigovať 

dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch 



 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 

Informatická výchova v 4. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

 

1. Informácie okolo nás - 8 hodín 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT – 5 hodiny 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - 8 hodín 

4. Princípy fungovania IKT – 4 hodiny 

5. Informačná spoločnosť - 8 hodín 
 

1. Informácie okolo nás – 8 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Kreslenie 

Ilustrácia rozprávky 

Maľované čítanie, tapety, koláž 

Práca s digitálnou fotografiou, dokresľovanie● Opakovanie 

Opakovanie 

Zásady písania textu 

Formátovanie textu 

List pre spolužiaka 

Tvorba ozdobných nápisov 

Prepis básne, textu 

Tvorba vianočného pozdravu 

Tvorba komixu 

Tvorba príbehu 

 

 

Výkonový štandard 

 tvorba jednoduchých animácií 



 

 

 

 

 prezentovanie výsledkov vlastnej práce 

 vytvoriť komix, príbeh, animáciu v grafickom editore 

 ukladanie rôznych súborov



 

 

 

 

 

 získať zručnosti pri práci s grafickou aplikáciou 

 používať výber oblasti, presunutie, kopírovanie, zmena veľkosti, zrušenie oblasti 

 vytvoriť koláž nástrojmi výber, kopírovanie, prilepenie 

 používať WordArt 

 porozumieť textovej informácií v kombinácií s obrázkami 

 informácií v kombinácií s obrázkami 

 dodržiavanie základných zásad písania textu 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, ETV,HUV, SJL, MDV, OSR, TPPZ, ENV 

 

 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT – 5 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

E- mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár. 

WWW, webový prehliadač, odkaz, vyhľadávanie na webe, webová stránka 

Bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu. 

 

Výkonový štandard 

používať elektronickú poštu 

 

 správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľovi, spolužiakom) 

 bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov) 

 zistenie e-mailových adries na rodičov a kamarátov (využívanie adresára) 
 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MDV, OZO, MUV, OSR 

 

 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - 78hodín 
 



 

 

 

 

 

Obsahový štandard 

Tvorba návodu 

Postupy riešenia



 

 

 

 

 

Jednoduché algoritmy 

Logické hry 

Baltík – popis prostredia 

Baltík – tvorba jednoduchých obrazcov 

 

 

Výkonový štandard 

 riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí 

(kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov). 

 vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu 

 skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy) 

 skladanie obrázkov z menších obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie 

pripravenej postupnosti príkazov 

 chápe pravidlá a obmedzenia, hľadanie riešenia. 

 popisovať návod pomocou obmedzenej množiny slov 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, VYV, MDV, OSR, TPPZ 

 

 

4. Princípy fungovania IKT – 4 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

O počítači 

Digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá 

Výkonový štandard 

 práca s tlačiarňou, skenerom 

 správne sedenie pri PC 

 základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 



 

 

 

 

PRI, VLA, HUV,  ENV, OSR, MDV



 

 

 

 

 

5. Informačná spoločnosť - 8 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Ochrana súkromia, riziko, bezpečnosť 

Počítače na učenie sa, počítače na hranie sa, počítače pre umenie 

Bezpečnosť na internete 

 

Výkonový štandard 

 poznať základné pravidlá práce na internete 

 spoznať možnosti a uplatnenie počítačov v živote 

 samostatne si vedieť spustiť hru. 

 chápe pravidlá bezpečnosti na internete 

 chápe, akceptuje a aplikuje pravidlá  bezpečnosti na internet 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

ETV, SJL, OSR, OZO, MDV



 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

SJL – Slovenský jazyk 

ETV – Etická výchova 

PRI – Prírodoveda 

VLA – Vlastiveda 

 

 

Prierezové témy 

Enviromentálna výchova – ENV 

Ochrana života a zdravia – OZO 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR



 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

 

 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: počítačová učebňa. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov   

a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené  ciele a rozvíjali  sa kľúčové kompetencie  žiakov  

pre daný predmet. 

 

Pri výučbe využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) demonštračná 

metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov) 

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové vyučovanie 
 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

Blaho, A. – Kalaš, I.: Tvorivá informatika. 1.zošit z programovania. SPN – Mladé letá, Brati- 

slava, 3. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2005-5665/8772-1:09. 

Varga, M. - Hrušecká, A.: Tvorivá informatika. 1.zošit s internetom. SPN – Mladé letá, Brati- 

slava, 2. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2006-11016/26870-2:092. 

Blaho, A. – Salanci, L.: Tvorivá informatika. 1.zošit o práci s textom. SPN – Mladé letá, Bra- 

tislava, 2. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2007-14051/28928-1:092. 

Kalaš, I – Bezáková,D.: Tvorivá informatika. 1.zošit o číslach a tabuľkách. SPN – Mladé letá, 

Bratislava, 1. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2009-38851/46310-4:919. 

Kalaš, I. – Winczer,M.: Informatika okolo nás. SPN – Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie, 2007. 

/odporúčacia doložka MŠ SR CD-2007-15414/32261-2:092. 

 



 

 

 

 

 

Pracovné listy: 

 žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom



 

 

 

 

IKT zdroje: 

 PC s pripojením na internet, edukačné CD-ROM, školské pramene, interaktívna 

tabuľa, dataprojektor 

 Softvér: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel 2003/2007, OpenOffice 

 

 

CD a DVD: 

Imagine Logo 

Logo Motion 

Baltík 

internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na informatickú výchovu) 

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 
 

 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 



 

 

 

 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou



 

 

 

 

 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických          

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Pri hodnotení tematických ročníkových projektov budeme vychádzať z hodnotiacej škály: 

 

 

dosiahnutý počet 

bodov v percentách 

známka 

100% - 90% 1 

89% - 75% 2 

74% - 50% 3 

49% - 25% 4 

24% - 0 5 

 

Predmet hodnotenia a klasifikácie: 

- dokáže napísať list podľa zásad písania textu 

- nakreslí obrázok podľa predlohy 



 

 

 

 

- dokáže napísať a odoslať e-mail



 

 

 

 

 

- dokáže  rozpoznať základné časti počítača od prídavných zariadení 

- pozná zásady správania sa na portáloch 

- vytvorenie jednoduchej animácie 

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete 

- dokáže povedať základné rozdiely medzi USB, CD a DVD 

- dokáže vytvoriť a pomenovať priečinky 

- dokáže vytvoriť komix 

- dokáže vyskladať obrázok z menších obrazcov 

- zvláda základy ovládania digitálneho fotoaparátu 

 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh  a  stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. Pri písaní kontrolných úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, 

nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú 

 alebo ústnu formu odpovede a skúšania.



 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 
 

Prírodoveda 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Prírodoveda 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    1 

Počet hodín ročne    33 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

CHARAKTERISTIKA 
 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa 

zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného 

poznávacieho procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, 

ktorých cieľom je  riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k  stanovovaniu  

vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich 

kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania 

javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s 

dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú 

pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIELE 
 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

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

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho 

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

 

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

-k vnímaniu pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody 

-rozvoju schopnosti získavať Informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch 

-rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov  a  jednoduchých  nástrojov,  interpretovať  získané  Informácie objektívne 

-opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním 

-rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty 

-nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu 

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

existencie 

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

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje. 

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

prostredníctvom zdravého životného štýl 

 

Čiastkové ciele predmetu 
 

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

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

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

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



 

 

 

 

základným logickým operáciám. Deti sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových 

aspektov bežných situácií tak, aby: 

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

schopnosť syntézy) 

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

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

testov hypotéz a predpokladov) 

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

schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo) 

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

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

schopnosť indukcie) 

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

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

využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia) 

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

hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou) 

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

schopnosť efektívnej kooperácie



 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

 

predmetové kompetencie 

žiak   bude schopný: 

- identifikovať a správne používať základné pojmy 

-objektívne opísať základné znaky biologických objektov a procesov 

-vedieť vysvetliť podstatu javov, procesov a vzťahov 

-aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach 

-predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať 

-poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka 

-rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických aktivít, spracovávaní jednodu- 

chých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov. 

-rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych poorovaniach 

žiak sa naučí: 

-rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti/prírodovednú, čitateľskú, digitálnu 

-chápať vzájomné väzby v krajine ako základnú podmienky existencie ľudských aktivít 

 

 

kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak sa naučí: 

-uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

-uplatňovať rôzne stratégie učenia sa 

 

 

komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie 

žiak sa naučí: 

-efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

-prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

-správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt 

 

 

interpersonálne a intrapersonálne kompetencie 

žiak sa naučí: 



 

 

-osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

-využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách



 

 

 

 

 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa naučí: 

-používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím 

-využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií 

 

 

kompetencia  riešiť problémy 

žiak sa naučí: 

navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

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

myslení 

zodpovedajúce jeho vedomostnej úrovni prírodovedného charakteru 

 

 

pracovné kompetencie 

žiak sa naučí: 

-využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

-byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

-používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach



 

 

 

 

 

OBSAH VYUĆOVANIA 
 

Prírodoveda v 4. ročníku 

 

(1 hod./týždeň,33 hod./rok) 

 

 

1. Technika, technické objavy a sily  -4 hodín 

2. Vesmír - 6 hodín 

3..Ľudské telo -4 hodín 

4.Živočíchy - 6 hodín 

5. Prírodné spoločenstvo- ekosystém - 13 hodín 

 

 

1. Technika, technické objavy a sily -4 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Jednoduché stroje: naklonená rovina, kladka, ich využitie v bežnom živote 

Ozubené kolesá,ich využitie 

Funkcia jednoduchých strojov. 

Elektrická energia 

Elektrické vodivé a nevodivé materiály, elektrický izolant. 

Statická elektrina 

Bezpečná manipulácia s elektrickými prístrojmi. 

Elektrická vodivosť látok. 

Magnetická sila - magnet, magnetické a nemagnetické materiály. 

Ako pôsobí magnetická sila,magnetizácia magnetických materiálov. 

Magnetické pole Zeme, kompas 

Gravitačná sila- pojem gravitácia 

Veľkosť a smer gravitačnej sily. 

Vzájomná súvislosť medzi gravitačnou silou a objemom predmetov. 

Súvislosť medzi gravitačnou silou a hmotnosťou predmetov. 



 

 

 

 

 

Výkonový štandard 

-princíp fungovania jednoduchých strojov 

-zostrojiť modelovaním funkčný model zariadenia jednoduchých strojov 

zdôvodniť využitie týchto objavov v praxi



 

 

 

 

 

-vysvetliť význam elektrickej energie 

-zostaviť jednoduchý elektrický obvod: batéria, spínač, spotrebič 

-orientovať sa v domácich elektrických spotrebičoch a hračkách 

-vymenovať vodivé a nevodivé materiály 

-vysvetliť pojem statická elektrina 

-správanie sa v búrke 

prvá pomoc pri zasiahnutí elektrickým prúdom 

-navrhnúť, ako šetriť elektrickou energiou 

-skúmať pôvod magnetu 

-vysvetliť  pôsobenie magnetickej sily na kovové materiály 

-skúmať princíp trenia, navrhnúť ako zvýšiť a znížiť trenie 

-využitie magnetickej sily v praxi 

-vysvetliť pôsobenie gravitačnej sily ako príčiny pádu telies k zemi 

-uviesť príklady zemskej príťažlivosti 

-skúmať pád predmetu, vyvodiť závery 

-využívať sekundárne informačné zdroje na realizáciu výskumu 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INV, MDV, OSR, DOV 

 

 

2. Vesmír   -6 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Vesmír a vesmírne telesá. 

Vákuum a čierne diery. 

Planéta, hviezda 

Galaxia a súhvezdie. 

Zloženie slnečnej sústavy, kométy a ich pohyb. 

Rotácia Zeme okolo osi, striedanie dňa a noci. 

Naklonenie zemskej osi, 

Rotácia Zeme okolo Slnka, striedanie ročných období



 

 

 

 

 

Výkonový štandard 

-opísať podmienky života vo vesmíre 

-poznať pojmy: ďalekohľad, hvezdáreň, umelá družica, vesmírna stanica, raketa, raketoplán 

-hovoriť o vplyve čiernych dier na hmotu 

opísať rozdiel medzi Zemou a Slnkom 

-vysvetliť rozdiel medzi slnečnou sústavou, galaxiou a súhvezdím 

-pozorovať pohyb súhvezdí na oblohe počas roka 

-vymenovať planéty 

-opísať pohyb Mesiaca ako prirodzenej družice Zeme 

-vysvetliť prečo sa mení svetlo a tma, v akých časových intervaloch, 

-demonštrovať  na modeli Slnečnej sústavy rotáciu Zeme  a striedanie ročných období, 

-vysvetliť striedanie teplôt 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INV, ENV, MDV,OSR, 

 

 

3..Ľudské telo  -4 hodín 

 

 

Obsahový štandard 

Potrava ako zdroj energie a stavebného materiálu organizmu a výživných látok. 

Obezita a rôzne energetické obsahy potravín a vitamíny. 

Nekvalita potravy ako príčina chorôb. 

Tráviaca sústava a vstrebávanie látok do krvi, jedy a drogy. 

Tvorba moču, stolica, potenie 

Dýchacia sústava, súčinnosť dýchania a srdcovej činnosti. 

Kašeľ- kvapôčková infekcia. 

Kostra ako základná opora svalstva. 

Správna životospráva, liečenie zlomenín. 

Svaly ako zdroj pohybu, vývin svalstva cvičením. 

Zmyslové orgány a ich delenie. 



 

 

 

 

Funkcia zraku a odhad vzdialenosti okom, závislosť zraku od zdroja svetla. 

krátkozrakosť a ďalekozrakosť. 

Ucho ako orgán sluchu, zvuk ako prenos chvenia hmoty na ušný bubienok.



 

 

 

 

 

Chuť a orgán chuti jazyk. 

Čuch a citlivosť nosa. 

Hmat ako nástroj na zisťovanie vlastnosti prostredia. 

Funkcia kože a citlivosť, pokožky. 

Nervová sústava a mozog, význam reflexu. 

Srdce ajeho funkcia srdca v tele, starostlivosť o srdce. 

Krvný obeh, delenie ciev na tepny a žily. 

Rozmnožovanie, rast a vývin človeka 

 

 

Výkonový štandard 

-porovnať spracovanie a využitie potravy s inými živočíchmi, stráviteľnosť rôznych druhov 

potravín 

-poznať označenia vitamínov a význam etiketového zloženia na obaloch potravín 

-rozlíšiť časti tráviacej sústavy a jej schematické znázornenie 

-jedovaté rastliny a plody ako zdroj poškodenia organizmu 

-význam vylučovania nepotrebných látok z tela  a význam ochladzovania 

-skúmať význam kyslíka pre ľudský organizmus ,overovať klesanie a dvíhanie hrudníka ako prejav 

dýchania 

-skúmať zrýchlenie dýchania namáhaním 

-získavať Informácie o dýchaní zo sekundárnych zdrojov 

-vymenovať základnejšie kosti tela, 

-opísať význam pohybu pre zdravie, 

-rozlišovať pohyby svalov ovládaných vôľou ako úsmev , chôdza...,a pohyby svalov neovládaných 

vôľou ako pohyb čriev, srdca. 

-skúmať význam ušnicea  porovnávať ušnice človeka a zvierat 

-skúmať rozloženie analyzátorov chutí na jazyku 

-overovať poznatky získané skúmaním 

-porovnávať citlivosť nosa človeka a zvierat 

-skúmať citlivosť pokožky na rôznych častiach tela a vysvetliť rozdiely 

-vysvetliť prenos Informácie zmysl. orgánmi do mozgu a spracovanie 

-overiť význam reflexu, 



 

 

 

 

-opísať nervovú sústavu a mozog. 

-opísať srdce, jeho funkciu, spôsob starostlivosti o srdce športom a životosprávou,



 

 

 

 

-vymenovať zloženie krvi, 

-vysvetliť význam okysličovania organizmu a darcovstva krvi, 

-rozdeliť cievy na tepny a žily, 

-vysvetliť prejavy srdcovej činnosti- tep a tlak a zmeny srdcovej činnosti. 

-vysvetliť počatie dieťaťa 

-rozlíšiť rozdiely jednotlivých fáz vývoja 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INV, OZO,OSR, MDV, 

 

 

4.Živočíchy - 6 hodín 

 

 

Obsahový štandard 

Vonkajšie časti živočíchov, pohyb živočíchov ,podmienky života živočíchov 

Základ systematiky stavovcov na obojživelníky,ryby,plazy ,vtáky cicavce 

Charakteristické znaky a vzájomne porovnávať 

Rozlišovanie hmyzu ako samostatnej kategórie. 

Živočíšne spoločenstvá 

Rozmnožovanie a vývin a vonkajšie znaky jedinca 

Dĺžka života ,rast a vývin mláďat rôznych živočíchov 

Vývin a liahnutie živočíchov z vajec 

Dokonalá a nedokonalá premena hmyzu 

Spôsob zabezpečovania potravy bylinožravcov, mäsožravcov a hmyzu 

Podmienky pre život suchozemských , vodných živočíchov a parazitov 

 

Výkonový štandard 

-opísať a vymenovať vonkajšie časti živočíchov 

opísať stavbu tela a životné prejavy vybraných typov živočíchov 

-chápať správny vzťah človeka k zvieratám a potrebu ich ochrany 

-opísať štádiá vývinu motýľa a žaby 



 

 

 

 

-porovnávať a rozlišovať potomkov a dospelých 

-určovať vek života živočích a porovnávať s dĺžkou života človeka 

-porovnávať fázy vývoja človeka ,živočícha a rastliny



 

 

 

 

 

-opísať vtáčí životný cyklus 

- pomenovať dva druhy motýľov rodovým menom 

vysvetliť prispôsobovanie sa živočíchov získavaniu potravy a spôsob pohybu v prostredí 

-určovať spôsoby lovu koristi v rôznych prostrediach a zemepisných šírkach 

-porovnávať a vnímať rozdiely 

-chápať význam hygieny ako prevencie parazitárnych ochorení 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, SJL, OSR, OZO,MDV, ENV 

 

 

5. Prírodné spoločenstvo- ekosystém -13 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Štruktúra ekosystému, rozmanité prírodné spoločenstvá 

Lúka, les, rybník, more 

Projekt na tému: Prírodné spoločenstvo 

 

 

Výkonový štandard: 

vymenovať aspoň 4 prírodné spoločenstvá 

-pozorovať (na vychádzke) rastliny, živočíchy, život, pohyb na lúke-hľadať Informácie 

-opísať stavbu tela a spôsob života vybraných zástupcov rastlinnej a živočíšnej ríše lúky, lesa, 

rybníka a mora 

-vymenovať príčiny zmien v ekosystéme 

-odprezentovať zozbierané Informácie pred učiteľom a spolužiakmi 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, OSR, OZO, ENV,TPPZ



 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

SJL - Slovenský jazyk a literatúra 

HUV -  Hudobná výchova 

VYV - Výtvarná výchova 

ETV  –  Etická výchova 

INV  - Informatická výchova 

 

 

Prierezové témy 

ENV- Environmentálna výchova 

RGV- Regionálna výchova 

MDV- Mediálna výchova 

TPPZ- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

OSR-  Osobnostný a sociálny rozvoj 

MUV- Multikultúrna výchova 

OZO- Ochrana života a zdravia 

DOV- Dopravná výchova



 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 
 

 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňových tried, počítačovej učebne, 

mimoškolských zariadení – knižnica, kultúrne zariadenia. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania,  na  individualitu  

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

 

Pri výučbe prírodovedy učiteľ využíva: 

- rôzne druhy metód:- slovné- rozhovor, diskusia, dramatizácia 

- prácu s textom, v pracovnom zošite, na tabuli 

-práca s odbornou literatúrou, encyklopédiami 

-vychádzka, pozorovanie 

-pokus (glóbus, lampa) 

-porovnávanie, triedenie, priraďovanie, 

-pojmová mapa 

-demonštráciu, didaktické hry 

-projekty, prácu s IKT 

-tvorivé metódy 

-prezentácie 

-využíva skupinovú a individuálnu prácu 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

 

 

Učebnice: 

4.ročník:  

 Wiegerová,A. a kol.: Prírodoveda pre 4.ročník ZŠ. Bratislava, SPN- Mladé letá, 

2011 Stanko, J. akol. : Prírodoveda pre 4.ročník ZŠ. Bratislava,SPN, 1998



 

 

 

 

Pracovné listy: vytvorené učiteľom 

 

 

Doplnková literatúra: 

- časopisy, školské pramene 

IKT zdroje: interaktívna tabuľa, PC s prpipojením na internet, dataprojektor 

 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na prírodovedu) 

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 –nedostatočný. 
  

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 



 

 

 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických          

a praktických   úloh   s uplatňovaním   kľúčových   kompetencií   sa  vyskytujú   značné  chyby.  Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Predmet hodnotenia a klasifikácie : 

 

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a 

klasifikáciu žiaka schválených MŠ  SR. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania  

úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie praktických 

zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť vypracovaných úloh. Hodnotí sa už počas 

hodiny, skúša a klasifikuje sa iba základné učivo. Na záver rozsiahlejších tém sa  zaraďuje 

písomné preverovanie vedomostí. 

Formy hodnotenia: 

1. Ústny prejav- tvorí prevažnú časť zisťovania vedomostí žiaka 

2. Písomný prejav 

 

 

- krátke testy na utvrdenie učiva jednotlivých celkov (nie na celú vyučovaciu hodinu) 

- projekty (prezentácie) na podporenie žiackej iniciatívy a tvorivosti 

- pracovné listy 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh  a  stupeň 



 

 

 

 

znevýhodnenie daného žiaka. Pri písaní kontrolných úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, 

nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú  

alebo ústnu formu odpovede a skúšania.



 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 
Vlastiveda 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Vlastiveda 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    2 

Počet hodín ročne    66 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

Poznámka: ¹Vyučovanie predmetu vlastivedaje roZŠírené v  4.ročníku ZŠ o 1 vyučovaciu hodinu v rámci 1. stupňa 

ISCED 1, táto hodina bude zameraná na opakovanie a zlepšenie práce s mapou. 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

 

 

Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu vlasti, rodného 

kraja, regiónu a samotnej obci. Je obsahovo naplnená emotívnym /dobrodružným/ poznávaním, 

pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny /okolia školy, bydliska/. S  

tým súvisí aj poznanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite školy alebo partii 

kamarátov. Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých období s dôrazom na 

starostlivosť o bezpečnosťa zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie  vzájomného  vzťahu 

človeka a prírody. Človek a príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu  

musí byť spojené s poznaním histórie.



 

 

 

 

 

Vlastiveda je predmet, ktorý zahŕňa oblasť vzdelania venovanú poznávaniu vlasti, rodného 

kraja, regiónu, svojho mesta, histórii Slovenska, riek, lesov a jaskýň, starobylých  pamiatok.  

Taktiež žiaci poznávajú minulosť Slovenska, jeho súčasnosť, spoznávajú možnosti a spôsoby 

ochrany prírody. Poznanie  svojej  krajiny  v  časových  premenách  jednotlivých  období  s 

dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady na vnímanie vzájomného 

vzťahu človeka a prírody. Človek a príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, 

regiónu musí byť spojené s poznaním histórie. 

 

CIELE 

 

 

Výučba vlastivedy vo 4. ročníku je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska. Pre  

žiakov  je  dôležitá  správna  orientácia  na   mape.  Žiak   správne   „číta“  z mapy,   rozpráva  o 

obrázkoch, fotografiách, porovnáva jednotlivé kraje a oblasti s krajom v ktorom žije, získava 

zaujímavé Informácie, triedi ich, využíva v kontextových situáciách. U žiakov sa rozvíja schopnosť 

objavovať a vysvetľovať, všímať si priestor v ktorom žijeme a jeho premeny. Je dôležité, aby žiak 

prejavoval záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí ( v triede, v škole, v obci) a vedel 

spolupracovať, akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať. 

V 4. ročníku sú nasledovné ciele: 

- orientovať sa v priestore a čase 

- orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi 

- rozvíjať vzťah ku krajine  a spoločnosti prostredníctvom príbehov a rozprávok, povestí 

- rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností a pozorovaní, objavovanií 

- vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa 

- využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristí prostredia, ich porovnávanie 

- vnímať ľudí, tolerovať ich aj z iných kultúrnych oblastí



 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

 

Predmetové kľúčové kompetencie  

žiak bude schopný: 
 

-orientovať sa na mape 

- získavať a interpretovať Informácie z nesúvislých textov 

- čítať s porozumením vekuprimeraný odborný text 

- správne a odborne sa vyjadrovať 

- využiť získané poznatky na praktické účely 

- interpretovať poznatky v chronologickom slede 

 

 

kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak sa naučí: 

-uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

- uplatňovať rôzne stratégie učenia 

 

 

komunikatívne a sociálno- interakčné kompetencie 

žiak sa naučí: 

-efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

-prezentovať saám seba výsledky svojej práce 

-správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt 

 

 

interpersonálne kompetencie 

žiak sa naučí: 

-osvojiť si zásady efektívnej spoluprácce v skupine 

- využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových a kultúrnych aktivitách 

-spolupracovať v skupine pri získavaní informácií a riešení problémov 

 

 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 



 

 

 

 

žiak sa naučí: 

-používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím 

-využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií 

 

 

 

kultúrne kompetencie 

žiak sa naučí: 

-ceniť si a rešpektovať umenie, kultúrne, historické tradície nášho národa 

-byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

kompetencia riešiť problémy 

žiak sa naučí: 

-navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

-byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznynch postupov 

-spozávať rôzne možnosti riešení, uvedomiť si potrebu zvažovať úrovne rizika riešení 

 

 

pracovné kompetencie 

žiak sa naučí: 

-využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

-byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

-stanoviť si ciele vo svojich záujmoch a aktívne pristupovať k ich realizácii



 

 

 

 

 

OBSAH VYUĆOVANIA 

 

 

Vlastiveda v 4. ročníku  

 (2 hod./týždeň,66 hod./rok) 

 

 

1. Krajina, v ktorej žijeme -13 hodín 

2. Mestá a dediny- 7 hodín 

3. Cestujeme z Bratislavy do Košíc- 11hodín 

4. Zaujímavosti zo Slovenska, baníctvo  na Slovensku - 7hodín 

5. Tradície a zvyky - 14 hodín 

6.V súlade s prírodou -14 hodín 

 

 

1. Krajina v ktorej žijeme - 17hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti. 

Opísať polohu pohorí a nížin, 

Vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky 

Čítanie mapy Slovenska, význam farieb, značiek, druhy čiar na mape, druhy máp. 

Časová priamka 

Porovnať udalosti podľa časovej priamky, určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr. 

Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v roku na časovej priamke 

 

Výkonový štandard 

-opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa členitosti 

-opísať polohu pohorí a nížin 

-rozoznať krajiny podľa členitosti 

-vymenovať a ukázať na mape naše najväčšie rieky 

-porovnať udalosti podľa časovej priamky 

-usporiadať udalosti v roku na časovej priamke 



 

 

 

 

-usporiadať udalosti svojho života na časovej priamke 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INV, ENV, RGV, OSR



 

 

 

 

 

2. Mestá a dediny  -7 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Charakteristika mesta a dediny, ich podobnosť i odlišnosti. 

Krajské mestá, územné členenie Slovenska 

 

Výkonový štandard 

-charakterizovať mesto a dedinu 

-rozoznávať mesto od dediny 

-porovnať výhody a nevýhody života v meste a na dedine 

-vyhľadať regionálne osobitosti vlastného kraja 

-vymenovať  a vyhľadať správne podľa mapy kraje SR 

-vybrať a ukázať  krajské mestá SR na mape 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, RGV, OSR, 

 

 

3.  Cestujeme z Bratislavy do Košíc -10hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu), orientovať sa v cestovných 

poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia. 

Poznať pravidlá slušného správania sa v dopravnom prostriedku. 

Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov (sprievodca po Bratislave, po Košiciach, 

z internetu...) vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár 

sprevádzania návštevy po týchto mestách 

Pripraviť plán cesty zo svojej obce do Bratislavy a do Košíc. 

Využiť dostupné cestovné poriadky (IKT). 

 

Výkonový štandard 



 

 

 

 

-vyhľadať Informácie a rôzne spoje z cestovných poriadkov (z internetu), 

-orientovať sa v cestovných poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať alternatívne riešenia. 

-ovládať pravidlá slušného správania sa v dopravnom prostriedku



 

 

 

 

 

-dokázať z mapy Bratislavy a dostupných materiálov (sprievodca po Bratislave, po Košiciach, 

z internetu...) vyhľadať významné pamiatky Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár 

sprevádzania návštevy po týchto mestách. 

-pripraviť plán cesty zo svojej obce do Bratislavy a do Košíc,využiť dostupné cestovné poriadky 

(IKT). 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INV, TPPZ, OZO, RGV , 

 

 

4. Zaujímavosti zo Slovenska, baníctvo na Slovensku  - 7hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu zohralo v našich dejinách, 

čím bolo významné. Odraz minulosti v súčasnosti. 

Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a porovnať ako sa zmenila práca baníkov v priebehu 

dejín. Aké pozostatky z minulosti baníctva zostali na Slovensku. Ťažba nerastov, zlata, striebra, 

opálu. Ich využívanie pri tvorbe šperkov. Banícke múzeum. 

 

Výkonový štandard 

-porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na Slovensku a akú úlohu zohralo v našich dejinách, čím 

bolo významné 

-vysvetliť odraz minulosti v súčasnosti 

-opísať prácu baníka, aké nástroje používal 

-porovnať ako sa zmenila práca baníkov v priebehu dejín 

-zistiť poznatky z minulosti baníctva , ktoré zostali na Slovensku 

-určiť náleziská ťažby nerastov, zlata, striebra, opálu a ich využívanie pri tvorbe šperkov 

-uvádzať Banícke múzeum 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV,TPPZ, RGV, OZO



 

 

 

 

 

5. Tradície a zvyky. Skanzeny  -  12 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Historické regióny na Slovensku (Orava, Liptov, Šariš, Spiš...) 

Poznať historické regióny Slovenska, vedieť zaradiť zvyky a tradície do príslušných regiónov, na 

základe poznatkov zo skanzenov a iných zdrojov. Opísať charakteristické znaky života ľudí 

v minulosti a porovnať so životom v súčasnosti. 

Použiť k tomu obrázky, Informácie z kníh, časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť 

 

 

Výkonový štandard 

-poznať historické regióny Slovenska 

- vedieť zaradiť zvyky a tradície do príslušných regiónov na základe poznatkov zo skanzenov a 

iných zdrojov 

-opísať charakteristické znaky života ľudí v minulosti a porovnať so životom v súčasnosti. 

-použiť obrázky, Informácie z kníh, časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť 

-opísať skanzeny – charakteristika, dnešné využitie 

-charakterizovať a opísať Historické múzeum 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, OSR,TPPZ, OZO 

 

 

5. Vsúlade s prírodou- 14hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia. Zásady bezpečného pohybu v horskom 

prostredí. 

Porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako ľudia trávili 

voľný čas v prírode v minulosti a dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému tráveniu voľného času – 

ako turizmus  ovplyvňuje prírodu. Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé. 



 

 

 

 

Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich. 

Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou človekom, uviesť 

príklady a vedieť povedať svoj názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči 

Poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho kraji



 

 

 

 

 

a systematicky to spracovať vo forme miniprojektu 

 

 

Výkonový štandard 

-poznať základy ochrany prírody a ochrany zdravia 

-poznať zásady bezpečného pohybu v horskom prostredí 

-porovnať na základe informácií z rôznych zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako ľudia trávili 

voľný čas v prírode v minulosti a dnes. 

-zaujať vlastný postoj k dnešnému tráveniu voľného času – ako turizmus ovplyvňuje prírodu 

-opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú zaujímavé 

-vysvetliť rozdiel medzi prírodnou zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou človekom, 

-uviesť príklady 

-vedieť povedať svoj názor 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, INV, OSR, ENV 

 

 

6. Mini projekt o vlastnom kraji - 5hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho kraji 

a systematicky ich spracovať vo forme miniprojektu 

 

Výkonový štandard 

-poznať významné udalosti a osobnosti späté s jeho krajom 

-uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho kraji 

-systematicky spracovať tieto skutočnosti vo forme miniprojektu 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, VYV,TPPZ, INV



 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

ETV – Etická výchova 

INV- Informatická výchova 

SJL – Slovenský jazyk a literatúra 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

Ochrana života a zdravia- OZO 

Dopravná výchova – DOV



 

 

 

 

 

STRATÉGI E VYUČOVANIA 

 

 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, mimoškolské 

zariadenia – knižnica, kultúrne zariadenia. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov   

a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené  ciele a rozvíjali  sa kľúčové kompetencie  žiakov  

pre daný predmet. 

Výchovné a vzdelávanie stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri 

vybraných postupoch, metódach a formách práce. Rozvíjajú  aktivitu,  tvorivosť,  zročnosť a  

učenie žiaka. Ich prostredníctvom vedú učitelia žiakov k vytváraniu a  ďalšiemu  rozvoju 

kľúčových kompetencií. 

Pri výučbe využívame najmä: 

-výklad  učiteľa,  rozhovor  so žiakmi, rozprávanie, 

- práca s textom, s mapou, encyklopédiami, 

-demonštrácia, manipulácia s predmetmi 

- projekty, práca s IKT, 

- prezentácie, 

práca s rôznymi literárnymi textami 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

 

4.ročník: Kožuchová a kol.: Vlastiveda pre 4. ročník, Bratislava, Expol Pedagogika, 

2011  

 

Doplnková literatúra: 

-školská nástenná mapa SR 

-žiacke mapy SR 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor, 



 

 

 

 

- , edukačné plagáty a obrázky 

 

 

-internetové zdroje: 

www.zborovna.sk 

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 –nedostatočný 
 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 



 

 

 

 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických          

a praktických   úloh   s uplatňovaním   kľúčových   kompetencií   sa  vyskytujú   značné  chyby.  Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Predmet hodnotenia a klasifikácie : 

 

 

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a 

klasifikáciu žiaka schválených MŠ  SR. Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania  

úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie praktických 

zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť vypracovaných úloh. Hodnotí sa už počas 

hodiny, skúša a klasifikuje sa iba základné učivo. Na záver rozsiahlejších tém sa  zaraďuje 

písomné preverovanie vedomostí. 

Formy hodnotenia: 

1. Ústny prejav- tvorí prevažnú časť zisťovania vedomostí žiaka 

2. Písomný prejav 

 

 

- krátke testy na utvrdenie učiva jednotlivých celkov (nie na celú vyučovaciu hodinu) 

- projekty (prezentácie) na podporenie žiackej iniciatívy a tvorivosti 

- pracovné listy 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 



 

 

 

 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh  a  stupeň znevýhodnenie 

daného žiaka. Pri písaní kontrolných úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, nehodnotí sa 

pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú alebo ústnu  

formu odpovede a skúšania



 

 

 

 

 
 

 

Náboženská výchova 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    1 

Počet hodín ročne    33 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 
 

 

 

 

1. Charakteristika vyučovacieho predmetu a jeho význam 

 

Ročníková téma:   Poznávanie nádeje 

 

 Dieťa objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom prehlbuje a rozvíja dôveru, 

ktorá mu umožňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do sveta. Na jednej 

strane sa stáva nezávislé a na druhej pociťuje potrebu spoločenstva. Svoj spoločenský rozmer rozvíja 

v upevňovaní vzťahov medzi jednotlivcami ale aj spoločenstvom. Potreba spoločenstva je veľmi 

silná, prejavuje sa túžbou začleniť sa. Uvedomuje si potrebu spoločenstva s ľuďmi a s Bohom. Učí 

sa počúvať druhých, učí sa zriekať pre iných. Dokáže vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja 

pozitívny postoj k životu. 

 

2. Ciele predmetu, kľúčové kompetencie 

 

Cieľom predmetu je spoznávať dôvody kresťanskej nádeje, oceniť potrebu nádeje pre osobný 

život a formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života. 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 



 

 

 

 

 

Kognitívne ciele: 

 Porozumieť základnému deleniu kresťanskej Biblie. Identifi kovať sa s postojmi nádeje v živote 

biblických postáv. Na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ 

ako základný predpoklad pre zmysel. Vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné 

príbehy približujúce Božie kráľovstvo a cestu k nemu. Interpretovať biblické príbehy o Ježišových 

uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva 

 Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu 

 Objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a kresťanskou 

nádejou presahujúcou smrť. Objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá 

dáva nádej presahujúcu smrť. 

 Prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a rozdielne 

znaky s  rímskokatolíckou cirkvou. 

 Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka. Na 

modelových situáciách objaviť nádej zo života viery. 

Afektívne ciele: 

 Vnímať potrebu sebariadenia. Akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom. 

 Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva 

 Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života. Vnímať sviatosť zmierenia a 

Eucharistie ako cestu od smrti k nádeji na večný život. 

 Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví 

 Vnímať potrebu stíšenia. 

Psychomotorické ciele: 

 Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti. 

 Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv 

 Refl ektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. Rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu. 

 Vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v našej krajine (regióne) a 

navrhnúť spoločnú angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť). Osvojovať si postoj tolerancie, 

porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií. 

 Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie:  Žiak 

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, 

neskáče do reči 

• je schopný sa stíšiť 

• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje 

• rozumie empatickej komunikácii 

kompetencie k učeniu sa: Žiak 

• je otvorený pre tvorivé myslenie 

• objavuje potrebu tvorivého učenia sa 

kultúrne kompetencie: Žiak 

• objavuje jedinečnosť človeka 

• váži si krásu kresťanských stavieb chrámov 

• učí sa tolerancii 

sociálne a interpersonálne kompetencie:  Žiak 

• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, 

prijíma sám seba 

• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva 

• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov 

• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku 

• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí 

existenciálne kompetencie: Žiak 

                             • objavuje duchovný rozmer človeka 

kompetencie k riešeniu problémov  Žiak 

                                          • hľadá spôsoby riešenia problému 

 

 

3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 
 

Poče
t 

hodí
n 

Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

      5 Cesta nádeje 
Cesta k sebe – som 

jedinečný, cesta 
Vysvetliť, čo ho 

charakterizuje, čím je 
OSR - oceniť jedinečnosť človeka,    
ENV - byť schopný ekologického 



 

 

 

 

k druhým – 
kamarátstvo, cesta do 

sveta (Noemova 
archa), cesta k Bohu 

jedinečný, reprodukovať 
biblický príbeh 

o Noemovej arche, 
vnímať Boha ako toho, 
ktorý zasahuje, objaviť 
rozmer nádeje na ceste 

k sebe, k druhým, 
k svetu a k Bohu, objaviť 
zodpovednosť za prírodu 

postoja - ochrany prírody 

10 
Biblia – slovo 

o nádeji 

Biblia – Kniha kníh, 
odkrývanie nádeje 

v biblických postavách, 
príchod Mesiáša, Ježiš 

ohlasuje Božie 
kráľovstvo 

(Podobenstvá 
a Ježišove zázraky) 

Vymenovať základné 
delenie Biblie, 

interpretovať biblické 
príbehy o Jánovi 

Krstiteľovi a Panne Márii 
ako naplnenie 

očakávanej nádeje, 
vnímať Bibliu ako slovo 
nádeje v živote človeka, 
vysvetliť podobenstvá 

o Božom kráľovstve ako 
obrazné príbehy, 

interpretovať Ježišove 
zázraky 

OSR - vyjadriť radosť zo života a 
osvojiť si pozitívny postoj k životu 

 
 
 
6 

 
 
 

Nádej 
presahujúca 

smrť 

 
 
 

Skúsenosť strachu, 
dôvery a nádeje, Jób, 
vzkriesenie Lazára, 
Ježiš – silnejší ako 

smrť, sviatosť 
pomazania chorých 

 
 
 

Vnímať skúsenosť 
s utrpením a bolesťou 
ako súčasť ľudského 
života, reprodukovať 

príbeh Jóba 
a vzkriesenie  

 
 
 
 

OSR - vnímať smrť ako súčasť života, 
byť otvorený pre kresťanské 

posolstvo nádeje 
 

 
 
8 
 
 

Svedectvo 
nádeje 

Rôzne veže v jednom 
meste, kresťanské 

cirkvi pôsobiace v našej 
krajine (regióne), 

miesta spoločného 
slávenia, práce 

Prostredníctvom 
modelových situácií zo 

živote detí rôznych cirkví 
hľadať spoločné 

a rozdielne znaky 
s Rímskokatolíckou 

cirkvou, vnímať 
svedectvo nádeje 
v živote kresťanov 

rôznych cirkví, osvojovať 
si postoj tolerancie, 

porozumenia a dôvery 

MKV - vnímať vo svojom okolí inakosť 
iných denominácií a byť schopný prijať 

túto skutočnosť 

4 
Prameň 
nádeje 

 

Modlitba – život v Božej 
prítomnosti, Žalm 139, 

Boh – stred 
kresťanského 
spoločenstva 

 

Jednoduchým spôsobom 
zdôvodniť potrebu 

modlitby, vnímať potrebu 
stíšenia, cvičením 

stíšenia a meditácie 
vytvárať priestor na 
stretnutie s Bohom v 

modlitbe 

OSR - vnímať svoj duchovný rozvoj, 
byť vnímavý pre sústredenie 

 

Prierezové témy 

 

Environmentálna výchova - byť schopný ekologického postoja - ochrany prírody 



 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj - oceniť jedinečnosť človeka, vyjadriť radosť zo života a osvojiť si 

pozitívny postoj k životu, byť otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje, vnímať smrť ako súčasť 

života, vnímať svoj duchovný rozvoj, byť vnímavý pre sústredenie 

Multikultúrna výchova - vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a byť schopný prijať túto 

skutočnosť 

 

4. Požiadavky na výstup 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov 

a vedie ich k: 

 Poznávaniu nádeje  v milujúcom Bohu Otcovi 

 vytváraniu si pozitívneho a dôverného vzťahu k Bohu, ľuďom a svetu 

 formovaniu postoja nádeje. 

 

5. Metódy a formy práce 

 

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

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

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

žiakov a materiálneho vybavenia.  

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

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

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

problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého diela). 

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

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

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

vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na pozorovanie, posúdenie 

situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda (demonštrácia obrazov), 

pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), manipulácia s predmetmi (práca 

so symbolom, didaktická hra). 

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

riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných riešení 



 

 

 

 

a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická úloha, problém, 

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

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

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

diskusia je efektívnym prostriedkom, ako vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na 

prežívanie a vyučovaním zameraným na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie 

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

v modelovej predvádzanej situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry 

(sebarealizačné aktivity na uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma 

skupinového vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), 

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

napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou žiakov  a 

jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  témy, príbehu a 

pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  interakcia, podľa rozprávania  

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

autentické rozhovory. 

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

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

 

 

6. Učebné zdroje 

 

 metodické listy katolíckeho náboženstva 4. ročník ZŠ 

 Učebnica pre 4. ročník ZŠ 

 Pracovné zošity pre 4. ročník – Poznávanie nádeje 

 Sväté písmo 

 časopisy, noviny 

 internet, CD, DVD 

 didaktické pomôcky – biblické listy, obrazový materiál, mapy a pod.   

 

 

7. Hodnotenie a klasifikácia 



 

 

 

 

 

 

Na zasadnutí predmetovej komisie výchov bolo schválené hodnotenie: absolvoval/neabsolvoval.  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

  
Pracovné vyučovanie 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Pracovné vyučovanie 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    1 

Počet hodín ročne    33 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

CHARAKTERISTIKA 

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 

technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. 

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, 

v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej 

rozmanitých  podobách a širších súvislostiach. 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky .a dopĺňa 

celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v  ďalšom 

živote a  v  spoločnosti. Tým  sa  odlišuje od  ostatných vzdelávacích oblastí a  je  ich     určitou 

   protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov. 



 

 

 

 

 

CIELE 

Zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov 

primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch 

navzájom Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a 

technika vychádzame prepojených komponentov: 

1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje), 

2. výchova o technike (vedomosti), 

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti). 
 

 

Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek  a 

svet práce vychádza z uvedených komponentov: 

V rovine hodnôt a postojov smeruje k: 

- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti, 

- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (do- 

ma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.), 

- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život), 

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky, 

- rozvíjaniu osobnostných vlastností, 

- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov, 

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka, 

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku), 

- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov, 

- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.). 
 

V rovine vedomostí smeruje k: 

 

- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály 

a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni, 

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác, 
 



 

 

 

 

- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou, 
 

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k: 

- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky



 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

predmetové kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

orientovať sa v rôznych oboroch ľudskej činnosti, vo formách fyzickej, duševnej práce 

využiť potrebné poznatky a zručnosti pre možnosť uplatnenia a profesijného zamerania 

získavať a interpretovať Informácie z nesúvislých textov 

bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách 

chápať pracovnú činnosť vedenú k sebarealizácii, sebavzdelávaniu 

používať nástroje, náradia, pomôcky pri práci ako aj v bežnom živote 

žiak sa 

naučí 

rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti/prírodovednú, čitateľskú, digitálnu 

spoznať a rozlišovať úžitkové a okrasné rastliny 

kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak sa 

naučí 

uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

uplatňovať rôzne stratégie učenia sa 

komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt 

interpersonálne a intrapersonálne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových aktivitách 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa 

naučí 

používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým prostredím 

využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní informácií 

kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia 

žiak sa 

naučí 

používať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 

grafy, tabuľky), 

kultúrne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické  tradície iných národov 

byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

kompetencia  riešiť problémy 

žiak sa 

naučí 

navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 



 

 

 

  

OBSAH VYUČOVANIA 

 

Pracovné vyučovanie v 4. ročníku 

 

( 1hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

 

1. Tvorivé  využitie technických materiálov – 6 hodín 

2. Základy konštruovania – 8 hodín 

3.Starostlivosť o životné prostredie – 11hodín 

4.Stravovanie a príprava jedál – 4 hodiny 

5.Ľudové tradície a remeslá – 3hodiny 

 

1. Tvorivé  využitie technických materiálov – 6 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Poznávanie vlastnosti materiálov - strihanie,  lepenie,  skladanie, oblepovanie 

Papier a kartón - skúmať vlastnosti papiera podľa toho, ako sa strihá, trhá, skladá, ktorý papier je 

najvhodnejší na skladanie (balenie),  z  akého  papiera sú listy učebníc, detských kníh...). 

Textil - navliekanie nite do ihly, robenie uzlíka, osvojenie základných ste- hov, zhotovenie 

výrobku podľa strihu. 

Drevo- skúmanie vlastností drevín, kombinovanie   drevín,   oddeľovanie, spájanie,  maľovávanie 

 

 

Výkonový štandard 

-poznávať vlastností materiálov porovnávaním, triedením, experimentovaním. -získať pracovné 

zručnosti s nimi. 

-vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením problémovej úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie. 

-dodržiavať zásady bezpečnej práce s materiálom a pracovnými nástrojmi. 

-vytvárať pracovné prostredie s akcentom na estetiku prostredia. 

-vážiť si hodnoty vytvorené človekom a prírodou. 

 



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, VYV, ETV, PRI, ENV



 

 

2. Základy konštruovania – 11 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Konštrukcie okolo nás - mosty,  budovy,  zariadenia,  stavebnice 

Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie Význam šetrenia elektrickou energiou 

Technické  komunikačné  prostriedky - telefón, fax, PC 

Technika v doprave - dopravné prostriedky, konštrukcia bicykla,  bezpečnosť jazdy na bicykli 

 

 

Výkonový štandard 

-poznať  pojmy:  elektrický  prúd,  elektrický  obvod, zdroj,   spotrebič. 

-rozlišovať vodivé a nevodivé materiály. 

-poznať spôsob ochrany pred zásahom silného elektrického prúdu. 

-vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické obvody podľa návodu 

-poznať  zásady  bezpečnej mobility 

-poznať  pravidlá bezpečnej  jazdy  na bicykli. 

-vedieť  zistiť technický 

stav  vlastného  bicykla, vedieť  urobiť  jednoduchú údržbu  bicykla 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, VYV, PRI, ENV, DOV 

 

 

3. Starostlivosť o životné prostredie – 10 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Črepníkové rastliny a životné prostredie - ošetrovanie črepníkových rastlín,  rozmnožovanie  

rastlín (semenami, vegetatívne – odrezkami, delením trsu, cibuľami, hľuzami...), hydroponické 

pestovanie rastlín (postup celoročného ošetrovania rastlín). 

Poznávanie úžitkových rastlín - semená, rastliny, konzumné časti, plody, význam zeleniny pre 

zdravie a výživu 



 

 

Pokusy a pozorovania - význam vody, tepla a svetla pre rastliny (napr. fazuľa kríčková, hrach), 

rýchlenie rastu rastlín teplotou 

Pestovanie     vonkajších  okrasných rastlín - letničky,  trvalky, dvojročné okrasné rastliny 

Rez  a  úprava  kvetín do  váz  - zásady   zberu,   rezu,   prenášania, úpravy, sušenia a  uskladnenia



 

 

 

rastlinného materiálu, základné pravidlá výberu a aranžovania okrasných rastlín 

 

 

Výkonový štandard 

-vedieť založiť jednoduchú množiarničku, poznať jej význam a   využitie. 

-vedieť odoberať a upravovať stonkové odrezky a listové odrezky 

-vedieť zasadiť do črepníkov  rozmnožené rastliny 

-poznať 10  druhov úžitkových rastlín,  rozlišovať ich konzumné  časti  a plody. 

-spracovať vzorkovnicu semien a poznať ich na základe vonkajších vlastností. 

-v pravidelných intervaloch sledovať pokusné a kontrolné rastliny, zaznamenávať objektívne 

výsledky pozorovania, výsledky pozorovaní a pokusov vyhodnotiť. 

-poznať 5 druhov  nových  vonkajších  okrasných  rastlín  vedieť  ich  zatriediť  do 

pestovateľských skupín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, trvalky), dopestovať okrasné  

rastliny 

-aranžovanie kvetín a okrasných rastlín pri významných príležitostiach (vianočné, 

veľkonočné,  rodinné a spoločenské udalosti) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

PRI, OSR, ENV 

 

 

4. Stravovanie a príprava jedál – 3 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Technika v kuchyni – význam. Z hľadiska zdravej výživy akcent v tematickom celku  je na: 

potraviny rastlinného pôvodu, potraviny živočíšneho pôvodu, typické potraviny v iných krajinách 

Základné  bezpečnostné  pravidlá  v kuchyni pre detí 

Výber, nákup a skladovanie potravín - zdravá výživa 

 

 

Výkonový štandard 

-žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie. 



 

 

-vie samostatne pripraviť jednoduchý pokrm. 

-vie udržovať poriadok a čistotu pracovných plôch, dodržiava základy hygieny a bezpečnosti 

práce. 

-vie poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni



 

 

 

-vie sa vhodne správať počas stolovania. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, ENV, OSR 

 

 

5.Ľudové tradície a remeslá – 3hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Skúmanie vlastnej kultúry - skúmať a objavovať vlastnú kultúru a spoznávať iné kultúry v 

oblasti ľudových tradícií 

Tradície spojené s vianočnými a veľkonočnými sviatkami - veľkonočné a vianočné ozdoby 

Spoznávanie ľudových remesiel - hrnčiarstvo,  drotárstvo,  keramika, modelovanie 

 

Výkonový štandard 

-žiak pozná význam hlavných sviatkov vlastnej kultúry (Vianoc a Veľkej noci a ďalších zvykov). 

-vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto tradíciu 

-pozná minimálne jedno remeslo v regióne s   bohatou históriou 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, SJL, INV, RGV



 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

SJL – slovenský jazyk a literatúra 

INV- Informatická výchova 

VYV - výtvarná výchova 

PRI - prírodoveda 

 

 

Prierezové témy: 

ENV - enviromentálna výchova 

OSR – osobnostný rozvoj 

DOV - dopravná výchova 

RGV - regionálna výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 
 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie priestory 

školy, mimoškolské zariadenia – hvezdáreň, výrobné podniky a pod. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov 

a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre 

daný predmet. 

Pri výučbe využívame najmä: 

riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

výklad učiteľa 

problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie)



 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE: 

 

 

Učebnica: 

Kožuchová – Hirschnerová – Vorelová: Pracovné vyučovanie pre 4. ročník ZŠ. Expol 

Pedagogika, Bratislava, 2003. 

 

IKT zdroje: - interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

 

 

Internetové zdroje: 

www.zborovna.sk 

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 
 

 

Hodnotiace kritériá: 

 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré  využíva  pri  intelektuálnych,  motorických,  praktických  a iných  činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie 



 

 

pri riešení  jednotlivých  úloh,  hodnotení  javov  a zákonitostí.  Podstatnejšie  nepresnosti  dokáže  

s učiteľovou   pomocou   opraviť.   V ústnom    a písomnom   prejave   má   častejšie      nedostatky



 

 

 

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často    v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických          

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a  stupeň 

znevýhodnenie daného žiakaPri písaní kontrolných úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, 

nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú  

alebo ústnu formu odpovede a skúšania.



 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 
Hudobná výchova 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    1 

Počet hodín ročne    33 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

CHARAKTERISTIKA 

Zámerom hudobno-výchovnej práce je zapojiť každého žiaka do hudobných aktivít. Uplatňujú sa 

všetky druhy hudobných činností, z ktorých dominujú spevácke a hudobno-pohybové. Kladieme 

dôraz na hudobné zážitky, ktorých prameňom je v prvom rade hudba a proces seba- realizácie, 

pocit úspešnosti. 

Prostredníctvom hry s hudbou a jej prvkami  prehlbujeme počiatočný spontánny záujem o hudbu  

a hudobné prejavy tak, aby vnímanie poskytovali optimálne podnety pre ich hudobnú aktivitu,  

preto striedame rôzne hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové a skúsenostné  metódy,  

metódu hrania rol, hrové formy pri získavaní hudobných skúseností, riadené objavovanie hudby. 

Úlohou hudobnej výchovy je maximálne využiť špecifickú možnosť  predmetu:  aktivizovať  

tvorivé sily, formovať emocionálnu a rozumovú stránku žiakov, získať základy hudobného 

myslenia, hudobných vedomostí a hudobno – estetického vedomia.



 

 

 

CIELE 

Cieľom hudobnej výchovy (HUV) je nadviazať na hrové činnosti predprimárneho vzdelávania, 

pokračovať v nich a postupne využívať hudobné experimentovanie ako príležitosť na uplatňovanie 

poznávania zákonitostí hudby. 

Základným zámerom HUV je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa: 

- rozvíjal citový svet žiakov, 

- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu k škole a v rodine, pozitívne vzťahy k 

prírode, 

- vychovávali žiaci k vlastenectvu, kladnému vzťahu k histórii, 

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení - s poéziou, výtvarnými dielami, 

poéziou. 

Cieľom je prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slov. ľudových piesní pochopiť 

úlohu ľudovej piesne v živote človeka. Osvojiť si hudobný materinský jazyk poznaním slovenského 

zvykoslovia,  vlasteneckých piesní,  hudobných skladateľov. 

Kognitívne 

ciele 

poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry, 

prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať základy hudobných 

vedomostí, výrazových prostriedkov a s nimi tvorivo pracovať, 

zvládnuť prechod od spontánnych hudobných hier k hrám s 

pravidlami, získavať základy hudobného myslenia a chápať 

umelecké diela 

Socioafektívne 

ciele 

uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, 

empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel, 

bez predsudkov pristupovať k precíteniu a pochopeniu umelec. diel, 

chápať umenie v jeho mnohorakých podobách 

Psychomotorické 

ciele 

na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni reali- 

zovať svoje hudobné predstavy v súčinnosti a literárnymi a 

výtvarnými, pohybovými a integrovať ich v ich individuálnych, alebo 

skupinových projektoch. 



 

 

 

Predmetové kľúčové kompetencie 
 
predmetové kompetencie – vokálno – intonačné činnosti: 

ovládať základné hlasové zručnosti : správne držanie tela, spevácke dýchanie, 

otváranie úst, mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev hlavovým tónom. 

správna rytmizácia a intonácia v durovej diatonike 

ovládať notové písmo a jeho hodnoty 

vedieť zaspievať slovenské ľudové piesne 

inštrumentálne činnosti: 

žiak bude 

schopný 

ovládať hudobné nástroje podľa sluchu 

počúvanie vážnej hudby 

základy hudobného myslenia 

uvedomelé vnímanie a prežívanie primeranej hudby – folklór, vážna hudba 

hudobno – pohybové činnosti: 

žiak sa 

naučí 

znázorniť charakteristické rysy zvierat, hra na zvieratká, napr. hrou    na 

detských hudobných nástrojoch a stvárnenie hudby pohybom 

 tance, moderné tance, hudobno – pohybové hry 

pantomíma, scénka pohybom 

osvojovanie si tanečného pohybu 

komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie: 

žiak sa 

naučí 

efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

prezentovať sám seba 

správne pochopenie poslania hudby 

interpersonálne a interpersonálne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových a   kultúrnych 

aktivitách 

spolupracovať v skupine pri získavaní informácií a riešení problémov 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa 

naučí 

využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní 

informácií 

kultúrne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície iných národov 

byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

kompetencia  riešiť problémy 

žiak sa 

naučí 

navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

spoznávať rôzne možnosti riešení a uvedomiť si potrebu zvažovať úrovne 

rizika riešení 



 

 

 

 
 

 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

stanoviť si ciele s ohľadom na svoje záujmy a aktívne pristupovať k ich reali- 
zácii 



 

 

 

  

OBSAH VYUČOVANIA 

 

 
 

Hudobná výchova v 4. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

 

1. Vokálno - intonačné činnosti -15 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Slovenské   ľudové   piesne   a ich dnešná podoba v rozsahu h - d². 

Krátke hlasové, intonačno-rytmické a sluchové cvičenia, rytmické a melodické doplňovačky. 

 

 

Výkonový štandard 

-ovládať základné hlasové zručnosti: správne držanie tela, spevácke dýchanie, otváranie úst, 

mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev hlavovým tónom 

-piesne spievať intonačno - rytmicky správne a precítene. 

-podľa fonogestiky a písmenkových nôt intonovať v durovej diatonike molový 5-akord, tvoriť v 

tomto tónovom priestore. 

-rozlišovať durové a molové tóniny (trojzvuky, stupnice, piesne). 

-vedieť zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhlas. 

-poznať a vedieť správne zaspievať piesne aspoň z 3 oblastí Slovenska. 

-poznať a správne realizovať hodnoty nôt vyskytu júcich sa v notových zápisoch. 

-bezpečne ovládať čítanie nôt 
 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, ENV, RGV



 

 

 

2. Inštrumentálne činnosti -4 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Sprievody  k  piesňam,  jednoduché rytmické hry a jedno- a  viachlasné rytmické  cvičenia 

 

 

Výkonový štandard 

- Tvoriť ostinátne sprievody zodpovedajúce charakteru  piesní. 

- Zdokonaľovať sa v technike hry na detských hudobných nástrojoch. 

- Tvorba vlastných hudobných nástrojov a ich tvorivé využívanie. 

- Zahrať jednoduché sprievody k piesňam správne zvoleným detským hudobným nástrojom, 

zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladby 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, RGV, OZO 

 

 

3. Hudobno – pohybové činnosti -4 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Jednoduché ľudové tance, hudobno-pohybové tanečné hry. 

 

 

Výkonový štandard 

-vedieť zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku, valčík, polku 

-zostaviť z krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a kultivované telesné pohyby 

-dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom - elementárna pohybová improvizácia na hudbu 

-taktovať 2- a 3- dobý takt 
 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

TEV, REV, OŽZ OSR 

 

 



 

 

4. Percepčné činnosti - 5 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21. storočia.



 

 

 

Výkonový štandard 

- poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej 

skladbe. 

-dokázať verbalizovať, výtvarne vyjadriť hudobné zážitky. 

-podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť ich náladu a odhaliť 

dominujúce výrazové prostriedky. 

-podľa  sluchu  rozoznať sláčikové,  dychové  nástroje,  fujaru, gajdy. 

-vedieť sa orientovať v rôznych typoch nástrojového obsadenia 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, OSR, OZO 

 

 

 

5. Hudobno-drmatické činnosti – 5 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden hudobno-dramatický celok. 

 

 

Výkonový štandard 

-režívaním modelových situácií pociťovať spojenie hudobno-dramatického prejavu s 

reálnymi životnými situáciami. 

-rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi riešeniami. 

-transformovať v hudobných činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii 

improvizácie v hudobno - dramatických etudách a celkoch 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, VYV, ENV



 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy: 

SJL – slovenský jazyk a literatúra 

VYV – výtvarná výchova 

TEV – telesná výchova 

 

 

Prierezové témy: 

Regionálna výchova – RGV 

Ochrana života a zdravia – OZO 

Environmentálna výchova - ENV 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR



 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 

 

Zámerom hudobno - výchovnej práce zostáva zapojenie každého žiaka.  Uplatňujú sa všetky  

druhy hudobných činností, metód a foriem. Kladieme dôraz na hudobné zážitky, ktorých 

prameňom je hudba a proces realizácie. Prostredníctvom hry s hudbou prehlbujeme záujem o 

hudbu a hudobné prejavy. Naďalej sa usilujeme o to, aby sme žiakom poskytovali optimálne 

podnety pre hudobnú. aktivitu, preto striedame hudobné činnosti, uprednostňujeme zážitkové a 

skúsenostné metódy, metódu hrania, hravé formy pri získavaní hudobných skúseností. Je žiaduce, 

aby každá hodina mala svoj cieľ k splneniu ktorého smeruje každá činnosť  žiakov. 

Z metód práce uplatňujeme: 

motivačné metódy ( rozhovor, problém ako motivácia, uvádzanie príkladov z praxe), 

expozičné metódy (výklad učiteľa, rozhovor, demonštrácia, manipulácia s hudobnými 

nástrojmi) 

fixačné metódy (opakovanie, precvičovanie) 

diagnostické a klasifikačné 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

 

 

Učebnice: 

4.ročník : Langsteinová, Felix: Hudobná výchova pre 4. ročník ZŠ. SPN - Mladé letá, 

Bratislava, 1999. 

rôzne brožúrky ľudových piesní 

 

IKT zdroje: 

DVD a videokazety, kazety CD, edukačné plagáty a obrázky 

Jano Pavelčák-Deťom 

Podhradská M. a Čanaky R.:Deťom  

Škola hrou- Pesničky, ktoré vás naučia 

Zborník slovenských piesní pre prvý stupeň základných škôl  

 



 

 

Internetové zdroje: 

www.zborovna.sk 

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

HODNOTENIE 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 
 

  

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 



 

 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických          

a praktických   úloh   s uplatňovaním   kľúčových   kompetencií   sa  vyskytujú   značné  chyby.  Je 

 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh  a  stupeň 

znevýhodnenie daného žiakaPri písaní kontrolných úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, 

nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú  

alebo ústnu formu odpovede a skúšania.



 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 
Výtvarná výchova 

 
Školský vzdelávací program 
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Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    1 

Počet hodín ročne    33 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

CHARAKTERISTIKA 
 

Výtvarná výchova je predmet, ktorý prostredníctvom autentických skúseností získaných 

výtvarnou činnosťou intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania rozvíja 

osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia 

vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto výtvarná výchova napĺňa svoje jedinečné 

poslanie v celom edukačnom procese. 

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

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

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

umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových výtvarných disciplín 

aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný,



 

 

 

odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a 

multimédiá (video a film). 

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

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

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

hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

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

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

žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

sebavyjadrovania a vlastné postoje a hodnotiace názory. 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a 

vzdelávacej. Tieto zložky sa prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Výtvarné činnosti 

predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti 

zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho 

začleňovania sa do kultúry. 

 

CIELE PREDMETU 
 

Prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, nadväzujúcich  na  

detský spontánny výtvarný prejav je rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, materiál, 

proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie javov, 

predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si 

vlastného názoru, prístupu a vkusu). 

Kognitívne 

ciele 

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové 

prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy 

vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie 

vizuálnej kultúry. Poznávať a pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých 

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

reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia. 



 

 

 

 

Senzomotorické 

ciele 

Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, 

predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a 

tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie 

naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. 

Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, 

všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť 

(zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými  prostriedkami 

prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

Socioafektívne 
ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si 

primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez 

zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do 

poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni 

aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. 

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej   úplnosti 

– rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a 

poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie zručností – to všetko 

prostredníctvom  činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE, CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 

Žiak sa naučí základné  vedomosti  o  farbách,  charakteroch  tvarov,  textúr,  základných  

priestorových vzťahoch, vedomosti o vlastnostiach a možnostiach 

používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, fixy, štetce, nožnice, 

pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké 

modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo 

výtvarných programoch počítača ...), základné vedomosti o vybraných 

artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých kultúr, antického 

umenia, základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, 

základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej 

maľby, paketáže, land artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z 

výtvarnej skúsenosti – znalosť vybraných charakteristických diel týchto 

smerov, znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, 

zátišia, portrétu, sochy, reliéfu, prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe 

obrazu, akcii, filmovej postave, prvé vedomosti o architektonickom  

priestore  a  tvare,  vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich 

vizuálnych a estetických kvalitách (typy, tvary, kolorit, usporiadanie, 

prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, 

 remeselné tradície)



 

 

 

  

 

 

Formálne 

zručnosti 

tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové 

usmernenie gesta a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu 

samotnej stopy  alebo  výrazu stopou  zobrazeného  motívu),  realizovať  rôzne typy 

stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, textúr) na ploche i v modelovacej 

hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich  použitia (prítlak, 

rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov (pastózna 

farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne 

modelovacie hmoty a pod.), 

 zvládnuť technické základy  usporiadania  a  miešania  farieb  na  palete  i  na obraze; 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu 

(napr. šrafúra, pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,) 

zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýba- 

nie, trhanie, strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v 

asambláži (vkladanie, lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, 

sádrorez linorez a pod.), 

zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, zvládnuť techniku skladania a spájania 

priestorových tvarov (architektúr) z modulov (skladačka, stavebnica) a 

improvizovaných materiálov, zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - 

textové, s kresliacimi a maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, 

označenie výberu, základné filtre.) 



 

 

Mentálne 

spôsobilos

ti 

primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti 

– motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, 

rezanie, lepe- nie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ...  rôzne  

druhy kreslenia  čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej 

grafickej   tlače 

primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti 

– motorické akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, 

rezanie, lepe- nie, spínanie, drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ...  rôzne  

druhy kreslenia  čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, jednoduchej 

grafickej   tlače 

...); 
 

schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich výsledného 

výrazu, primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) 

námetov, interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného 

motívu (smutný, veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a 

dobrého tvaru, figurácie a pod.), 

kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť,  farebnosť,  účel,  

tvarová podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.), 

priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe 

zvolených kritérií; cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte 

za účelom vyjadrenia príbehu (myšlienky), radenie vo vývojovom rade 

(pohyb, komiks, ilustrácia, filmová kresba), analyticko-synteticky posudzovať 

rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, materiálov, 

mierky, vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy 

(farba a tvar voči tónom hudby, chutiam, vôňam a pachom), hľadať tvarové 

a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom.



 

 

 

 

 

Osnovy podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní 

špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. 

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

výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.

Postoj
e 

otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, 

postupom, 

 

motívom a témou, otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, 

materiálových, výrazových), v nižších ročníkoch spontánne výtvarné 

riešenia, náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od 

vyjadrovacích schém inovovanie grafických stereotypov na základe 

podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného názoru (myslenia), 

 

tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 
 

aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho 
poznávanie 



 

 

 

  

OBSAH VYUČOVANIA 

 

 

Výtvarná výchova v 4. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

 

1. Výtvarný jazyk – základné vyjadrovacie prostriedky - 5 hodín 

2. Výtvarný jazyk - kompozičné princípy a možnosti kompozície -  5 hodín 

3. Podnety výtvarného umenia -  4 hodín 

4. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia -  2 hodiny 

5. Podnety fotografie -  2 hodiny 

6. Podnety filmu a videa - 2 hodiny 

7. Podnety architektúry -  1 hodina 

8. Podnety z dizajnu -  2 hodiny 

9. Podnety tradičných remesiel  - 2 hodiny 

10. Elektronické média -  2 hodiny 

11. Porovnávanie, kombinačné a súhrnné cvičenia -  1 hodina 

12. Podnety z hudby a literatúry -  2 hodiny 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania -  1 hodina 

14. Tradícia a identita -  1 hodina 

15. Výtvarné hry -  1 hodina 

 

 

1. Výtvarný jazyk – základné vyjadrovacie prostriedky -  5 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Bod 

Šrafúra ,tieň 

Farba 

Výkonový štandard 



 

 

- využitie výrazových možností bodu v kresbe 

- vzťah bodu a línie , bodu a tvaru 

- oboznámenie sa s nástrojmi a materiálmi zanechávajúcimi stopu 

- precvičovanie základných kresliarskych zručnosť



 

 

 

- opačne polarizované motívy 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

PRI , ENV, MAT 

 

 

2. Výtvarný jazyk - kompozičné princípy a možnosti kompozície -  5 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Materiálové a tvarové kontrasty a súzvuky 

Výstavba propozícií a tvarov v plošnom vyjadrení 

 

Výkonový štandard 

- výstavba tvaru na základe porovnávania 

- uvedomiť si rôzne možnosti umiestňovania zobrazení na ploche papiera 

- pochopenie nových technických možností zobrazovania 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

ENV, TPPZ, OSR 

 

 

3. Podnety výtvarného umenia -  4 hodín 
 

 

Obsahový štandard 

Krajinomaľba 

Alchymáž 

Zátišie 

 

 

Výkonový štandard 

- chemické kopírovanie( odtláčanie) technických obrazov 



 

 

- krajina v okolí školy, krajina podľa fotografie, krajina spamäti 

- maľba zátišia z rôznych predmetov, ukladanie predmetov 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

ENV, OSR, PRI



 

 

4. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia  -  2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Inšpirácia umením ďalekého východu (Čína, Japonsko) 

 

 

Výkonový štandard 

- konštrukcie papierových drakov, farebné, tvarové a materiálové riešenie 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MUV, OSR 

 

 

5. Podnety fotografie  - 2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Fotogram 

 

 

Výkonový štandard 

- oboznámenie sa so základným princípom tradičnej fotografie 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, TPPZ 

 

 

6. Podnety filmu a videa -  2 hodiny 

Obsahový štandard 

Filmový trik 

 

 

Výkonový štandard 



 

 

- rozvoj rekonštrukcie fantázie 

- výroba príšery z rôznych materiálov 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, RGV



 

 

 

7. Podnety architektúry -  1 hodina 
 

 

Obsahový štandard 

Budova v tvare ľudskej, zvieracej, rastlinnej postavy alebo časti tela 

 

 

Výkonový štandard 

- rozvíjanie technického myslenia 

- architektonická a mestská štruktúra 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VLA, RGV,PRI 

 

 

8. Podnety z dizajnu  - 2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Dizajn inšpirovaný slovom 

Dizajn inšpirovaný tvarmi a telesnými funkciami 

 

 

Výkonový štandard 

- prenos tvarov tela na predmet 

- hľadanie analógií názvov častí predmetov a tela 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, PRI, SJL 

9. Podnety tradičných remesiel - 2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Drotárstvo 



 

 

 

 

Výkonový štandard 

- získať záujem o tradičné ľudové remeslá



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

RGV, OSR 

 

 

10. Elektronické média -  2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Maľovanie  prostredníctvom počítača 

 

 

Výkonový štandard 

- objavovanie možností maľovania na počítači 

- lepšie chápanie vlastností maľby tradičnými materiálmi pri porovnaní s počítačovou maľbou 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, INV, TPPZ 

 

 

11. Porovnávanie, kombinačné a súhrnné cvičenia  - 1 hodina 
 

 

Obsahový štandard 

Syntéza krajiny a zátišia 

 

 

Výkonový štandard 

- objavovanie individuálneho výrazu v zobrazovaných predmetoch 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, VLA, RGV 

 

 



 

 

12. Podnety z hudby a literatúry -  2 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Divadlo 

Hudba ako obraz tónov



 

 

 

Výkonový štandard 

- transformácia časti známeho príbehu – rozprávky 

- syntéza dramatického a výtvarného výrazu 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV , TPPZ, SJL 

 

 

13. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta -  1 hodina 
 

 

Obsahový štandard 

Podnety vlastivedy – mapa 

 

 

Výkonový štandard 

- fantastická krajina 

- moja cesta do školy 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

ENV, VLA, TPPZ 

 

 

14. Tradícia a identita, kultúrna krajina -  1 hodina 
 

 

Obsahový štandard 

Výtvarná reakcia na pamiatky obce 

 

 

 

Výkonový štandard 

- rozvíjanie vzťahu k pamiatkam a k histórii svojho najbližšieho okolia 

- vlastný výtvarný komentár 



 

 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MUV, RGV



 

 

 

15. Výtvarné hry -  3 hodiny 
 

 

Obsahový štandard 

Zábavná koláž 

 

 

Výkonový štandard 

- rozvíjanie výtvarnej fantázie a domýšľavosti 

- koláž z rozličných materiálov, časopisov, fotografií 

- vlastný výtvarný komentár 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, TPPZ, MUV



 

 

 

Poznámky: 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Prírodoveda - PRI 

Informatická výchova - INV 

Vlastiveda – VLA 

Slovenský jazyk – SJL 

Matematika - MAT 

 

 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

Ochrana života a zdravia - OZO



 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 
 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, ďalšie priestory 

školy, mimoškolské zariadenia  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe využívame najmä: 

riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

výklad učiteľa 

problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 

UČEBNÉ ZDROJE: 

Učebnice: 

 

Čarný, L. a kol.:  Učebnica výtvarnej výchovy pre 4.ročník ZŠ. 

 

Doplnková literatúra: časopisy, vlastný didaktický materiál, školské zdroje. 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor. 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk

http://www.zborovna.sk/


 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 
 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 –nedostatočný. 
 

 

Hodnotiace kritériá: 

 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav 

je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       

a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností 

sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 



 

 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     

a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických 

úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, 

grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami,  má  v nich  závažné  medzery,  preto  ich  nedokáže  využívať.  Pri  riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho 

činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh  a  stupeň 

znevýhodnenie daného žiakaPri písaní kontrolných úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, 

nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú  

alebo ústnu formu odpovede a skúšania.



 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 
Telesná výchova 

 
Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Telesná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Ročník 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín týždenne    2 

Počet hodín ročne    66 

Stupeň vzdelania ISCED 1 – primárne vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

Zameranie telesnej výchovy v našom primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné, 

funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne 

orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich žiakov. Telesná výchova poskytuje 

elementárne  teoretické  a praktické  vzdelanie  z bolasti  pohybu   a športu,  významne  prispieva   

k psychickému, sociálnemu  a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu 

k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie na našej škole. 

Telesná výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú 

k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu – 

pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov, čo je v dnešnej   

dobe veľmi dôležité



 

 

 

CIELE PREDMETU 
 

osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné 

prežívanie pohybovej činnosti. 

 

Ďalšie ciele telesnej výchovy ako učebného predmetu na 1. stupni ZŠ sú: 

 

 

I. Zamerané  na  osobnostný  rozvoj  /predstava  o vlastných  pohybových   možnostiach   

a prispievať k rozvoju osobnosti po všetkých stránkach/ 

II. Zamerané  na  zdravie  /vnímať  a formovať  zdravý  životný  štýl  a uplatňovať  ho       v 

každodennom živote, formovať osobnú zodpovednosť za svoje zdravie/ 

Zamerané na motoriku / Osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené Ciele 

telesnej  výchovy  v primárnej  edukácii  vychádzajú  zo  všeobecných  cieľov  vzdelávacej  oblasti 

„Zdravie a pohyb“ platných pre školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie cieľov 

primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

 

Všeobecné ciele sú: 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti 

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách 

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu 

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela 

- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja zdravotne orientovanej zdatnosti 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej aktivite 

 

 

 

III. Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej pohybové návyky súvisiace so základnými lokomóciami, mať 

optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne 

vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností/ 

IV. Zamerané na postoje / prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny 



 

 

vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote/



 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 
 

Predmetové kľúčové kompetencie 

predmetové kompetencie 

žiak bude 
schopný 

Vytvoriť základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, skúseností a šport.záujmov 

V pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair-play, je tolerantný 

k súperom, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov 

hry a správaním prispieva k nerušenému priebehu hry 

Osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy použiť 

a tvorivo rozprcovať v pohybových aktivitách 

Získať veku primerané pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre 

optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť 

V každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany 

vlastného zdravia 

Si uvedomovať význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom pohybu 

 

 
kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak sa 
naučí 

Vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou 

Vyjadrovať svoje názory, vedomosti, pocity súvisiace so športom 

Interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou 

Dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach a sviatkoch 

 Využívať vyjadrovanie telom a pohybom 

 Rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít 

 Rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových 

 Využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch 

 Využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií 

súvisiacich so športovými aktivitami 

 aktívne využívať Informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase 



 

 

 

 
 

 

 mať záujem o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu 

 Vytvoriť si vlastnú identitu pri aktívnej športovej činnosti 

 Vedieť rešpektovať práva i povinnosti pri realizovaných športových aktivitách 

 Kooperovať pri športových aktivitách 

 Byť tolerantným pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému 

súvisiaceho so  športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich 

požiadaviek a formulovaní svojich názorov 

 Kooperovať pri športových aktivitách 

 Byť tolerantným pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému 

súvisiaceho so športovou aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich 

požiadaviek a formulovaní svojich názorov 

 Realizovať s kamarátmi vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové 

aktivity v rôznom prostredí 

 Iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho denného režimu 

 Motorickej gramotnosti, ktorá je súčasťou kultúrnej gramotnosti človeka 



 

 

 

  

OBSAH VYUČOVANIA 

 

 

Telesná výchova v 4. ročníku 

 

   (2 hod/ týždeň,66 hod/ rok) 

 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti  - 23 hodín 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – 20 hodín 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti – 8 hodín 

4. Psychomotorické cvičenia a hry – 8 hodín 

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – 7 hodín 

 

 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybovné zručnosti – 23 hodín 

 

 

Obsahový štandard: 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie, 

Poradové cvičenia a elementárne zručnosti z akrobacie, poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich 

význam v živote i športe. 

Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina, 

čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie, ktoré sa 

v objekte školy nachádza. 

Základné poznatky: 

- zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch 

- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou 

- základy správnej techniky gymnastických cvičení 

- lokomočné a nelokomočné pohyby 

Základné pohybové aktivity: bežecká abeceda, druhy behov – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, 

hod loptičkou, kotúle vpred, vzad, stoj na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky 

na pružnom mostíku a trampolíne, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia 



 

 

 

Výkonový  štandard: 

Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické 

disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia realizované vo výučbe. 

Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení 

v rôznych obmenách. 

Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach 

a iných pohybových činnostiach 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MAT, MDV 

 

 

 2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – 20 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky mamipulovať s herným náčiním, 

poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj. 

Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca, pravidlá hry, ihrisko, 

bránka, kôš, hracie náčinie, gól, bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – 

útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, obranná činnosť. 

Základné poznatky: o pravidlách realizovaných hier, o správnej technike základných herných 

činností jednotlivca realizovaných hier, o význame jednotlivých hier na rozvoj určitých 

pohybových schopností alebo osvojovaných pohybových zručností, o význame hier pre zábavu 

i zdravie. 

Základné pohybové aktivity: 

- Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným náčiním 

- Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností 

- Pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych 

pohybových zručností rôzneho charakteru 

- Prípravné športové hry – futbal, basketbal,, hádzanú, volejbal, tenis 

 



 

 

 

Výkonový štandard: 

Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo 

výučbe. Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich. Ukázať a uplatniť správnu techniku 

manipulácie s náčiním. Ukázať a uplatniť správnu techniku herných činností jednotlivca v hrách 

realizovaných vo výučbe. Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí a aplikovať ich 

v bežnom živote.



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, MDV, ENV 

 

 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti – 8 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 

Vedieť primeranie veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom 

na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť 

pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam kultivovaného 

a estetického prejavu v živote i športe. 

Základné pojmy: rytmika, tanec – druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, 

fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia. 

Základné poznatky: pohybovej kultúry pri realizácii pohybových činností – akcent na správne 

a estetické držanie tela, kultúrnosť. 

Základné pohybové aktivity: 

- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a 

estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách, 

- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov 

- pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby 

- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy 

- tanečná improvizácia na základe naučených tanečných krokov, motívov, väzieb 

 

 

Výkonový štandard: 

Správne pomenovať základné gymnastické cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované vo 

výučbe. Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov 

v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe. Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom 

navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou. Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno- 

pohybových, tanečných a dramatických hrách, no i pri iných pohybových činnostiach. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 



 

 

MDV, OSR, MUV, SJL, VYV



 

 

 

 4. Psychomotorické cvičenia a hry – 8 hodín 

 

 

Obsahový štandard: 

Základné pojmy: názvy častí tela, polôh častí tela, správne držanie tela, chôdza, beh, skoky, 

švihadlo, rebriny. 

Základné poznatky: 

- o význame pobytu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin 

- o prejavoch a reakciách organizmu na pobyt a pohyb v prírode a aktivity v nej 

- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách 

Základné pohybové aktivity: 

- Koordinačné cvičenia a hry 

- Relaxačné cvičenia a hry 

- Aktivity zamerané na rozvoj dýchania, strečing, cvičenia na rozvoj flexibility 

 

 

Výkonový štandard: 

Správne pomenovať základné polohy tela, druhy realizovaných cvičení z oblasti psychomotoriky. 

Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať 

psychomotorické cvičenia v rôznych obmenách. 

Uplatniť prvky psychomotoriky a psychomotorických hier a prežívať pocity radosti z pohybu a 

hry. 

Poznať jednoduché testy na posudzovanie svojej flexibility, držania tela, dýchania. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OSR, OZO, ETV, NAV, ENV, MDV 

 

 

 5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – 7 hodín 
 

 

Obsahový štandard: 



 

 

Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiacich s realizovanými sezónnymi 

pohybovými činnosťami / plávaním, turistikou, korčuľovaním, bicyklovaním a i./, poznať ich 

možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe. 

Základné pojmy: plavecký spôsob /kraul, znak, prsia/, splývanie, štartový skok, obrátka. 

Turistika – druhy, formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka.



 

 

 

Korčuľovanie – kolieskové korčule, ľadové korčule. Sánkovanie, lyžovanie – lyže, zjazdové, 

bežecké, skokanské, zjazd, slalom, beh na lyžiach. 

Základné poznatky: 

-o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom ročnom období pre 

zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období 

- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode 

- o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode 

 

 

Základné pohybové aktivity: 

- Cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, 

dýchanie a orientáciu vo vode 

- Skoky do vody z rôznych polôh 

- Nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu 

- Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu 

- Jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 

- Korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach 

- Lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty, výstupy, zjazdy, 

brzdenie jazdy, oblúky 

 

Výkonový štandard: 

Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych 

pohybových aktivít. 

Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe 

realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách. 

Uplatniť prvky sezónnych činností v hrách, súťažiach v škole i vo voľnom čase. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MDV, OSR, OZO



 

 

 

Poznámky: 
 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

PRI -   Prírodoveda 

VLA -  Vlastiveda 

ANJ – Anglický jazyk 

ETV – Etická výchova 

NAV – Náboženská výchova 

INV- Informatická výchova 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

Dopravná výchova – DOV 

Ochrana života a zdravia- OZO



 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, veľká a malá telocvičňa, ihrisko v 

areáli školy, okolie školy a iné telovýchovné zariadenia – zimný štadión, plaváreň a pod. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadneme na obsah vyučovania, na individualitu  

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Metódy: Demonštračné: pohybu, činnosť 

Pozorovanie 

 

Manipulácia s predmetmi 

Napodobňovanie činností 

Hra 

Motorický tréning 

 

Formy: 

- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 
 

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, 

keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti 

školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa  

ísť von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania 

organizmu 2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín, 

- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma), 
 

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšej činnosti), 
 

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové, 

- kurz základného plávania, 

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít v 



 

 

prírode), 

- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku)



 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

 

Učebné pomôcky: 

školské kabinetné zbierky náradia
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HODNOTENIE ŽIAKOV 
 

 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ 

SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 

– výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 –nedostatočný 
 

Hodnotiace kritériá: 

 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne  a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  

estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických,  praktických  a iných  činnostiach.  Uplatňuje  osvojené  vedomosti  a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne       a kreatívne 

alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky   v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, 

ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 
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Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov     a 

zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a 

výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav 

je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami,  má  v nich  závažné  medzery,  preto  ich  nedokáže  využívať.  Pri  riešení teoretických a 

praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na 

podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie žiakov s 

poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov vypracovaných pre týchto žiakov s 

prihliadnutím na konkrétny druh a  stupeň znevýhodnenie  daného žiaka. 

 

Učebné osnovy ISCD 2 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    

SJ -3 

Literatúra -

2 

SJ -3 

Literatúra -

2 

Počet hodín ročne    
SJL -99 

Literatúra -66 

SJL -99 

Literatúra -66 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 
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Poznámka: Vyučovanie predmetu slovenský jazyk a literatúra je rozšírené o 1 vyučovaciu hodinu v rámci  2 stupňa podľa 

ISCED 2, táto hodina bude zameraná na opakovanie a zlepšenie čitateľskej gramotnosti. 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Jazyková časť predmetu sa zaoberá problematikou jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie 

medzi ľuďmi. Jazyk je vnímaný ako potenciálny zdroj osobného a 

kultúrneho obohatenia človeka. 

Vo vyučovaní jazyka sa do popredia dostáva analýza a interpretácia textov/prejavov a tvorba 

vlastných textov/prejavov konkrétnych komunikačných situácií. 

Analýza a interpretácia jazykových prejavov poskytne žiakom priestor na sebauvedomenie. 

Umožňuje objaviť a následne prejaviť pozitívny vzťah k sebe a iným, nadobudnúť primeranú 

sebadôveru, schopnosť dokázať hodnotiť svoje prednosti i nedostatky, umožní dokázať vyjadrovať 

svoje pocity a hodnotiť svoj vlastný citový stav, 

dokázať hodnotiť svoje správanie i jeho dôsledky.  

Jazyk sa chápe ako nástroj myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka 

malo premietnuť do rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým 

východiskom ich rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. 

Najväčší dôraz sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú a 

písomnú gramotnosť, schopnosť argumentovať.   

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

slohovú a literárnu zložku. 

Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet 

s využitím esteticko-umeleckých prostriedkov a poznávací proces estetického osvojovania 

reality. 

 

Obsah učiva slovenského jazyka a slohu je v jednotlivých ročníkoch usporiadaný do 

tematických celkov: 

 

I. Opakovanie učiva 

II. Zvuková rovina jazyka a pravopis 

III. Významová/lexikálna rovina 

IV. Tvarová/morfologická rovina jazyka 

V. Syntaktická/skladobná rovina 

VI. Sloh 

 

CIELE 
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Cieľom je, aby si žiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť v rámci sveta a jednotlivých 

sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu 

odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Komunikačná gramotnosť sa má 

cieľavedome budovať a rozvíjať vo všetkých vyučovacích 

predmetoch. 

Ďalším cieľom sa stáva rozvoj čitateľskej gramotnosti, ktorá ďaleko presahuje aspekt 

technického zvládnutia čítaného textu a smeruje k prijatiu jeho obsahu. Obsahové osnovanie 

predmetu smeruje k príjmu umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie),k analýze textu, k jeho 

interpretácii a hodnoteniu. Je dôležité rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých 

ročníkov a zložiek predmetu, klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text, zamerať sa na čítanie s 

porozumením nesúvislých textov (mapy, grafy a pod.) a využívať rôzne techniky a druhy čítania s 

porozumením (napr. informatívne čítanie, zážitkové čítanie a pod.). Výber konkrétnych textov je na 

rozhodnutí učiteľa, pričom je dôležité využívať veku primerané vecné a umelecké texty z rôznych 

oblastí, napr. texty z médií a pod. 

V rámci čitateľskej gramotnosti sa dá využiť v rámci využitia a posilnenia medzipredmetových 

vzťahov ústny prejav, a to konkrétne formou interview, rozhovorov 

a diskusií na aktuálne témy a pod.. 

V rámci rozvoja tvorivého písania na využitie a posilnenie medzipredmetových vzťahov možno 

využiť súbor motivačných činností s využitím skúseností, obrazotvornosti, pozornosti a emocionálneho 

precítenia učiaceho sa, skúmania vlastných tvorivých možností a rozvoja vlastnej sebareflexie, formou 

regionálnych prvkov (kultúra a kultúrna identita národa, vlastného regiónu) a formou aktivít, ktoré 

menia čitateľa z recipienta na spolutvorcu textu. 
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VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

predmetové kompetencie 

žiak bude 

schopný 

- reprodukovať a vyjadriť svoje myšlienky, pocity a názory ústnou i písomnou 

formou 

- klásť otázky a dokázať na ne správne odpovedať 

- správne používať rôzne jazykové štýly 

- viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty a 

oceňovať ich estetické kvality 

- rozvíjať slovnú zásobu, vedieť správne používať gramatické javy 

- rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty 

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a presvedčivým 

spôsobom argumentovať 

- správať sa empaticky a používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným 

spôsobom 

- využiť komunikačné zručnosti nadobudnuté v cudzích jazykoch v materinskom 

jazyku 

- uvedomiť si kultúrne rozmanitosti v rámci medzikultúrnej komunikácie 

kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia 

žiak bude 

schopný 

- používať matematické myslenie v logických morfologických a syntaktických 

operáciách 

- napísať, prečítať a používať arabské a rímske číslice 

kompetencie v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

žiak bude 

schopný 

- vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie 

- používať jazykové príručky a slovníky, internet a korigovať podľa nich vlastné 

texty 

- orientovať sa v školskej a verejnej knižnici a budovať si vlastnú knižnicu 

kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak 

bude 

schopný 

- efektívne si zorganizovať vlastné učenie 

- nadobudnuté vedomosti v škole a životné skúsenosti uplatňovať v rôznych 

spoločenských a kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a odbornej činnosti 

kompetencie sociálne a občianske 

žiak 

bude 

schopný 

 

- pochopiť národnú kultúrnu identitu prepojenú s európskou identitou 

- konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, byť tolerantný, hovoriť 

odlišné stanoviská, rokovať a vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru a cítiť 

empatiu 
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podnikateľské kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

- individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu 

- plánovať, organizovať, riadiť, komunikovať, analyzovať, oznamovať, hodnotiť 

kultúrne kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

- kreatívne reprodukovať myšlienky, skúsenosti a emócie prostredníctvom 

umenia, literatúry a médií 

Komunikačné kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

 

- tvoriť, prijať a spracovať informácie 

- vyhľadávať a odosielať informácie 

- formulovať svoj názor a argumentovať s prihliadnutím na komunikačnú 

situáciu 

- verbálne a neverbálne vyjadriť vôľu a city 

 

poznávacia (kognitívna) kompetenci 

žiak 

bude 

schopný 

- používať kognitívne operácie, kritické a tvorivé myslenie a uplatniť ich 

výsledky 

- učiť sa sám a v skupine 

- formulovať a riešiť problémy 

interpersonálna (sociálna) kompetencia 

žiak 

bude 

schopný 

- akceptovať skupinové hodnoty a tolerovať odlišnosti jednotlivcov a skupín 

- kooperácie a empatie 

intrapersonálna (osobnostná) kompetencia 

žiak 

bude 

schopný 

- vytvárať a reflektovať vlastnú identitu 

- vytvárať vlastný hodnotový systém 

- sebaregulácie a ochrany vlastného života 

kompetencia riešiť problémy 

žiak 

bude 

schopný 

- navrhovať a byť otvorený k získavaniu a využívaniu rôznych postupov a 

uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

poznávacie a rečové kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

- pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú 

výslovnosť a správne uplatňovať suprasegmentálne javy a mimojazykové 
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prostriedky 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

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

vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi 

- na základe indukcie a zovšeobecnenia odvodiť charakteristiky (definície) 

nových javov a usporiadať známe javy do tried a systémov 

- aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty aplikovať 

literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou 

- pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu 

Analytické a syntetické zručnosti 

- uskutočniť jazykovú analýzu textu, odlíšiť umelecký a vecný text z hľadiska 

jazykového štýlu, slohových postupov a slohových útvarov/žánrov a vytvárať 

jazykový systém 

- odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty 

- prerozprávať obsah prečítaného diela a vytvoriť dejovú osnovu prečítaného 

diela, vyhľadať kľúčové slová 

- určiť hlavné a vedľajšie postavy diela 

- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného diela, vrátane lyrickej 

básne 

- analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke 

a určiť funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať 

význam diela 

- sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi 

 

Tvorivé zručnosti 

-vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného slohového 

útvaru/žánru, slohového postupu, jazykového štýlu 

- napísať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) 

- napísať kratší prozaický útvar (bájka, rozprávka), básnický text, scenár 

- dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo 

- ústne prezentovať vlastný text 

- zdramatizovať básnický alebo prozaický text (rozprávka, bájka, povesť) 

- ilustrovať umelecký text 

 Technika čítania a verejná prezentácia textu 

- plynulo čítať súvislý umelecký text (prozaický i básnický), pri hlasnom čítaní 

správne dýchať, artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť, rešpektovať 
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rytmickú usporiadanosť básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text 

v zhode s vlastným chápaním jeho významu 

- čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní, 

modulovať hlas podľa zmyslu textu 
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OBSAH VYUČOVANIA 

 

Slovenský jazyk v 8. ročníku 

 

(2 hod./týždeň, 66 hod./rok) 

 

1. Zvuková rovina jazyka a pravopis – 2 hodiny 

2. Významová (lexikálna) rovina –  8 hodín 

3. Tvarová (morfologická) rovina –  36 hodín 

4. Syntaktická (skladobná) rovina –   20hodín 

 

1. Zvuková rovina jazyka a pravopis – 2 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Opakovanie a utvrdenie učiva z nižších ročníkov. 

Intonácia a interpunkcia – vsuvka, prístavok, oslovenie. 

Pravopis a jeho zdôvodnenie. 

 

Výkonový štandard 

-utvrdiť a aktívne využívať doterajšie poznatky z nižších ročníkov (výslovnosť, 

suprasegmentálne javy, interpunkcia...) 

- poznať interpunkciu a následne intonáciu vsuvky, prístavku a oslovenia v texte 

-samostatne, formou tichého čítania skontrolovať svoj text i text iného žiaka s cieľom 

identifikovať jednotlivé chyby a následne ich opraviť, pričom pri oprave textu aplikuje 

nadobudnuté znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu 

 

Prierezové témy: 

ENV 

 

2. Významová (lexikálna) rovina –  8 hodín 

 

Obsahový štandard 

Opakovanie a utvrdenie učiva z nižších ročníkov. 

Frazeologický slovník. 

Spôsoby obohacovania slovnej zásoby, tvorenie slov, preberanie slov. 

Slová cudzieho pôvodu – pravopis, výslovnosť, predpony a prípony v slovách cudzieho pôvodu. 

Nepriame pomenovania – metafora, metonymia, personifikácia. 
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Jednoslovné a viacslovné pomenovania, združené pomenovania. 

Ustálené slovné spojenia/ frazeologizmy. 

 

Výkonový štandard 

- využiť, vyhľadať, určiť druh a vysvetliť lexikálny význam ustálených slovných spojení – 

prísloví, porekadiel, pranostík a prirovnaní v danom texte. 

- vysvetliť pojmy: odvodené slovo, synonymum, antonymum, ustálené slovné spojenie – 

príslovie, porekadlo, pranostika, prirovnanie a uviesť konkrétne príklady 

- využiť a orientovať sa vo frazeologickom slovníku 

- vysvetliť pojmy: tvorenie slov odvodzovaním, prípona, slovotvorný základ, základové slovo, 

odvodené slovo, tvorenie slov skladaním a uviesť príklady 

- charakterizovať spôsoby obohacovania slovnej zásoby (tvorenie slov, preberanie slov) a tieto postupy 

identifikovať v texte 

- ovládať pravopis a výslovnosť slov cudzieho pôvodu 

- poznať význam predpôn a prípon v slovách cudzieho pôvodu a použiť ich 

- vymenovať nepriame pomenovania, určiť, prečo sa používajú, čo znamenajú a uviesť na ne 

príklady 

- analyzovať lexikálnu stránku textu a vysvetliť štylistický význam a funkciu jazykových 

prostriedkov v texte. 

- vyhľadať, rozlíšiť, vysvetliť funkciu a určiť význam v texte: nepriame pomenovania, metafory, 

metonymie, personifikácie, jednoslovné pomenovania, viacslovné pomenovania (združené 

pomenovania), frazeologizmy 

 

Prierezové témy: 

OSR, MDV, ENV 

 

3. Tvarová (morfologická) rovina –   36hodín 

 

Obsahový štandard 

Aktivizácia vedomostí z tvaroslovia. 

Zvieracie podstatné mená mužského rodu. 

Podstatné mená mužského rodu zakončené na - r, -l. 

Cudzie nesklonné podstatné mená. 

Zámená – ukazovacie, opytovacie, vzťažné, neurčité, vymedzovacie. 

Skloňovanie a gramatické kategórie zámen. 

Číslovky – skupinové, druhové. 

Slovesá – aktivizácia vedomostí o vide slovies, rod slovies. 
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Predložky – prvotné, druhotné. 

Častice ako neohybný slovný druh. 

 

Výkonový štandard 

- aplikovať svoje vedomosti o skloňovaní podstatných mien 

- identifikovať v texte zvieracie podstatné mená mužského rodu, použiť ich v správnom tvare a 

vysvetliť ich pravopis 

- ovládať skloňovanie zvieracích podstatných mien mužského rodu v singulári aj pluráli 

- identifikovať v texte neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené na -r, -l, použiť ich v 

správnom tvare a vysvetliť ich pravopis 

- poznať nesklonné pod. mená 

- nájsť v texte zámená a určiť ich druh, základný tvar a gramatické kategorie 

- ovládať pravopis a skloňovanie číslovek 

- určiť rozdiel medzi skupinovými a druhovými číslovkami 

- určiť gramatické kategórie slovies z textu , oboznámiť sa s kategóriou slovesného rodu 

- ovládať spôsoby tvorenia slovies v činnom i trpnom rode 

- vyhľadať v texte predložky, odlíšiť ich od iných slovných druhov a určiť ich druh 

- definovať slovný druh častice a dokázať ich nájsť vo vetách 

 

Prierezové témy: 

OSR, MDV, MUV, ENV, OZO 

 

4. Syntaktická (skladobná) rovina –   20 hodín 

 

Obsahový štandard 

Aktivizácia predchádzajúcich vedomostí zo syntaxe. 

Vedľajšie vetné členy – predmet, prívlastok, príslovkové určenie. 

Postupne rozvíjajúci prívlastok – informatívne. 

Určovací vetný sklad. 

Jednoduché súvetie – priraďovacie, podraďovacie. 

Druhy jednoduchých súvetí – informatívne. 

 

Výkonový štandard 

- určiť vo vete hlavné/základné a vedľajšie vetné členy a chápať využitie jednočlennej a 

dvojčlennej vety v umeleckom i vecnom texte 

- v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať základné/hlavné a vedľajšie vetné členy, 

určiť ich a zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu 
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- ovládať pojem vedľajší vetný člen a vymenovať vedľajšie vetné členy 

- poznať vzťah medzi hlavným a vedľajším vetným členom v prepojení s využitím určovacieho skladu 

- identifikovať vo vete predmet, určiť, ku ktorému hlavnému vetnému členu sa viaže a ako býva 

vyjadrený 

- identifikovať vo vete prívlastok, určiť, ku ktorému hlavnému vetnému členu sa viaže a ako 

býva vyjadrený 

- aplikovať poznatky o kategórii zhody aj medzi podmetom a prívlastkom 

- rozlíšiť zhodný a nezhodný prívlastok 

- identifikovať vo vete príslovkové určenie, určiť, ku ktorému hlavnému vetnému členu sa viaže a ako 

býva vyjadrené 

- poznať príslovkové určenie: miesta, času, spôsobu a príčiny a dokázať tvoriť vety 

s jednotlivými druhmi príslovkového určenia 

- poznať rozdiel medzi jednoduchou vetou a súvetím 

- v texte identifikovať jednoduché súvetia a chápať ich využitie v umeleckom i vecnom texte 

- tvoriť jednoduché súvetia s rôznou modalitou, dodržiavať správny slovosled a správne používať 

interpunkčné znamienka 

- vysvetliť vzťah medzi vetami v súvetí 

- určiť druh súvetia – priraďovacie, podraďovacie 

 

Prierezové témy: 

TPPZ, OSR 

Sloh v 8. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

1. Komunikácia – 9 hodín 

2. Sloh – 24 hodín 

 

1. Komunikácia – 9 hodín 

 

Obsahový štandard 

Aktivizácia vedomostí z nižších ročníkov. 

Debata. 

Dôkaz – objektívne podloženie argumentov. 

Rétorika a jej zákonitosti. 

Odosielateľ a prijímateľ. 
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Výkonový štandard 

- aktívne využívať prozodické vlastnosti reči v ústnom prejave 

- vhodne využívať vo svojom prejave nadobudnuté poznatky z lexikológie a morfológie 

- poznať pravidlá, ktoré vedú k úspešnej komunikácii 

- ovládať definíciu debaty 

- v rámci skupiny uskutočniť debatu o aktuálnom probléme 

- objektívne podložiť pravdivosť vlastných argumentov 

- vo vlastnom prejave samostatne vhodne využiť informácie alebo jazykové výrazové prostriedky 

získané z rôznych informačných zdrojov 

- ako odosielateľ tvoriť vhodné ústne i písomné prejavy s prihliadnutím na adresáta 

 

Prierezové témy: 

ENV, MDV, TPPZ 

 

2. Sloh – 24 hodín 

 

Obsahový štandard 

Aktivizácia vedomostí o jednotlivých slohových útvaroch. 

Zhustený obsah textu – výťah. 

Prihláška. 

Slávnostný príhovor. 

Úvaha. 

Slohové postupy – informačný, opisný, rozprávací, výkladový. 

Aktivizácia vedomostí o vnútornej kompozícii diela. 

I. školská slohová práca – Slávnostný prejav. 

II. školská slohová práca – .Úvaha 

 

Výkonový štandard 

- aplikovať nadobudnuté poznatky z lexikológie, morfológie, syntaxe a pravopisu v jednotlivých 

slohových útvaroch 

- vybrať a posúdiť texty z obsahového i formálneho hľadiska vzhľadom na komunikačnú situáciu 

- na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť poznatky o 

slohových útvaroch/žánroch: výťah, prihláška, slávnostný príhovor, prejav, úvaha 

- utvoriť výťah z aktuálneho textu dennej tlače a textu z učebnice literatúry 

- definovať prihlášku a dokázať správne vyplniť formulár prihlášky v elektronickej i papierovej podobe 

- poznať znaky výkladového slohového postupu, jazykové prostriedky využívané v úvahe, 

dokončiť úvahu, vytvoriť vlastnú úvahu na zvolenú tému 
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- samostatne vytvoriť slávnostný príhovor a odprezentovať ho 

- vymenovať a definovať jednotlivé slohové postupy 

- porovnať, odlíšiť a zaradiť texty jednotlivých slohových postupov 

- identifikovať všetky časti vnútornej kompozície umeleckého textu (úvod, zápletka, 

vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie ) 

- aplikovať znalosti a charakterizovať rozdiely vo formálnej úprave nasledujúcich slohových 

útvarov/žánrov: výťah, , prihláška, slávnostný príhovor, prejav 

- identifikovať odlišné, resp. spoločné kompozičné znaky nasledovných slohových 

útvarov/žánrov: slávnostný príhovor, prejav, výklad 

- po krátkej príprave vytvoriť text pomocou ktoréhokoľvek slohového postupu a zosúladiť ho s témou 

písania a svoje rozhodnutie zdôvodniť 

- transformovať text z jedného slohového žánru do druhého 

 

Prierezové témy: 

TPPZ, MDV, ENV 

 

Literatúra v 8. ročníku 

 

(2 hod./týždeň, 66 hod./rok) 

 

1. Poézia – 29 hodín 

2. Próza – 37 hodín 

 

1. Poézia – 29 hodín 

 

Obsahový štandard 

Vyvodenie a definícia pojmu lyrika ako základného literárneho druhu. 

Základné znaky poézie v lyrických literárnych ukážkach . 

Vonkajšia kompozícia lyrickej básne. 

Vyvodenie a definícia pojmu aforizmus. 

Delenie lyrickej poézie na ľúbostnú, prírodnú, reflexívnu (informatívne) a spoločenskú 

(informatívne). 

Vyvodenie a definícia pojmu modlitba ako najdôležitejšej výrazovej formy náboženskej viery. 

Charakteristické kompozičné znaky modlitby: oslovenie, text, záverečná slovo – amen. 

Dialóg, monológ v modlitbe. 

Základné kresťanské modlitby. 

Vyvodenie a definícia pojmu veršový systém sylabický. 

Epická báseň. 
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Výkonový štandard 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu lyrika 

-vyhľadať štylisticky príznakové slová a slovné spojenia v texte, pomenovať ich 

literárnoteoretickým pojmom a určiť ich funkciu 

- vyjadriť vlastný názor na literárny text 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu aforizmus 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu poézia 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu jednotlivých druhov lyriky 

- zaradiť lyrický text k prírodnej alebo ľúbostnej lyrike 

- v texte lyrickej básne určiť metonymiu, básnickú otázku a iné umelecké prostriedky 

- sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej básne 

- porovnať lyrickú báseň s textom ľudovej alebo populárnej piesne a určiť ich spoločné znaky 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu modlitba ako výrazovú formu náboženskej viery 

- vysvetliť vonkajšiu kompozíciu modlitby 

- pôvod a porovnanie kresťanskej modlitby s iným lyrickým textom 

- napísať text formou modlitby, ktorý má charakter zamyslenia sa nad otázkami života 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu sylabického verša 

- porovnať sylabický verš v autorskej poézii s veršom ľudovej piesne 

-predniesť báseň napísanú sylabickým veršom a frázovať ju v zhode s rytmickou 

usporiadanosťou básnického textu 

- vyhľadať informácie o najvýznamnejších básnikoch Štúrovej školy 

- vysvetliť vzťah štúrovskej poézie k ľudovej tvorbe s využitím medzipredmetových vzťahov –dejepis 

- vysvetliť protiklad lyrickej a epickej básne 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

ETV, NAV, OSR, MDV, ENV, TPPZ,MUV 

 

2. Próza – 37 hodín 

 

Obsahový štandard 

Vyvodenie a definícia pojmu epika ako základného literárneho druhu. 

Tri základné typy epiky – veľká, stredná a krátka. 

Vyvodenie a definícia pojmu novela. 

Vynechať časť literárnej ukážky, dotvoriť podľa vlastnej fantázie- rozvíjať štylizačné schopnosti, 

slovnú zásobu a plynulé rozprávanie. 

Lyrizovaná próza. 

Typológia románu. 
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Dievčenský román, hlavná postava, témy, situačná komika, humor. 

Dobrodružný román, historicko – dobrodružný román. 

Sci-fi a fantasy, sci-fi poviedka, sci-fi román. 

Denník. 

Irónia, satira, typológia humoru. 

Vyvodenie a definícia pojmu literatúra faktu. 

Identifikovať základné znaky literatúry faktu. 

Určiť poznávanie ako základnú funkciu literatúry faktu. 

Vyvodenie a definícia pojmu populárno-vedecká literatura. 

Identifikovať v literárnych ukážkach znaky populárnosti a vedeckosti na základe štylistickej a 

lexikálnej výstavby textu. 

Vlastnosti populárno-vedeckej literatury. 

Výkonový štandard 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu epika 

- zaradiť prečítaný text k epickým žánrom 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu novela 

- odlíšiť novelu od poviedky 

- kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu (literárnych postáv), jeho konanie a myslenie z vlastného 

pohľadu, podložiť svoje stanovisko argumentmi 

- vysvetliť kompozíciu novely 

- pri práci s literárnym textom správne používať literárno-teoretické pojmy 

- ovládať znaky lyrizovanej prózy 

- poznať typologiu románov 

- ovládať termín dievčenský román, poznať jeho témy, dokázať podľa kľúčového úryvku určiť typ 

literatúry 

- dokázať rozlíšiť v texte dobrodružné a historické motívy 

- ovládať znaky sci-fi literatúry 

- rozpoznať denník podľa charakteristických znakov 

- poznať typológiu humoru: slovný, charakterový a situačný 

- poznať rozdiel medzi satirou a iróniou ako fixáciu vedomostí z predchádzajúceho ročníka 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu 

- identifikovať v texte charakteristické znaky literatúry faktu 

- v literárnej ukážke rozlíšiť fakty a umelecké prostriedky 

- vysvetliť rozdiel medzi fikciou v literárnom diele a literatúrou faktu 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu populárno-vedecká literatúra 

- identifikovať v texte charakteristické znaky populárno-vedeckej literatúry 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 
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DEJ, GEO, BIO, ETV, ENV, OZO, OSR, MUV, MDV, TPPZ 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 8. ročníku ZŠ: 

počet: 4 + 1 

- vstupný diktát; podstatné mená mužského rodu: zvieracie; skloňovanie zámen ; jednoduché 

súvetie, výstupný diktát  

 

Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 8. ročníku ZŠ: 

počet: 2 

- slávnostný prejav,  úvaha 
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Slovenský jazyk v 9. ročníku 

 

(2 hod./týždeň, 66 hod./rok) 

 

1. Významová (lexikálna) rovina – 15 hodín 

2. Zvuková rovina jazyka a pravopis – 10 hodín 

3. Tvarová (morfologická) rovina – 21 hodín 

4. Syntaktická (skladobná) rovina – 14 hodín 

5. Jazykoveda - 6 hodín 

 

1. Významová (lexikálna) rovina.– 15 hodín 

 

Obsahový štandard 

Slovná zásoba – členenie slovnej zásoby podľa rôznych kritérií. 

Členenie slovnej zásoby podľa vecného významu, dobového výskytu, podľa štýlovej príslušnosti. 

Diferenciácia slovnej zásoby. 

Plnovýznamové a neplnovýznamové slová. 

Jednovýznamové a viacvýznamové slová. 

Lexikografia – typy slovníkov. 

Synonymá, antonymá, homonymá a viacvýznamové slová. 

Slová podľa dobového výskytu : historizmy, archaizmy, zastarané slová a neologizmy. 

Neutrálne a expresívne slová. Kladný a záporný citový postoj. 

Slová podľa pôvodu : cudzie slová, zdomácnené, internacionalizmy. 

Spisovné a nespisovné slová – slang a dialekt. 

Obohacovanie slovnej zásoby: odvodzovanie, skladanie slov, skracovanie slov : skratky, 

iniciálové skratky, skratkové slová, značky. 

Spájanie slov do viacslovných pomenovaní : združené pomenovanie, frazeologické jednotky. 

Prenášanie významu : metafora, metonymia, personifikácia, prirovnanie. 

 

Výkonový štandard 

- aktivizovať vedomosti z predchádzajúcich ročníkov 

- ovládať kritériá členenia slovnej zásoby, systém lexiky 

- dokázať definovať jednotlivé slová, ovládať príklady, analyzovať text z hľadiska lexikálnej 

roviny 

- v danej komunikačnej situácii využívať vhodné slová, slovné spojenia, jazykové prostriedky v súlade 

s komunikačnou situáciou a s ohľadom na regionálnu oblasť a sociálne prostredie 

- správne vybrať jazykovednú príručku a overiť v nej význam lexikálnych jednotiek. Poznať 
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slovníky : PSP, MFS, MSS, KSSJ, elektronické slovníky 

- ovládať rozdiel v terminológii, pracovať s MSS 

- vytvoriť synonymický rad, využívať rôzne synonymá pri tvorbe rôznych textov 

- odlíšiť viacvýznamové slová a homonymá 

- poznať rozdiel medzi archaizmom, historizmom a zastaraným slovom 

- osvojiť si slová podľa dobového výskytu, ktoré sa vzťahujú k významným udalostiam v 

histórii, prípadne súvisia s ľudovou a regionálnou kultúrou 

- osvojiť si termín neologizmus 

- vyhľadať citovo zafarbené slová v texte 

- vysvetliť štylistickú funkciu citovo zafarbených slov v texte 

- v texte rozlíšiť cudzie slová, slovenské slová a zdomácnené slová, rozumieť významu 

frekventovaných cudzích slov 

- ovládať nesklonné podstatné mená 

- vymedziť nespisovnú lexiku, poznať rozdiel medzi slangom a dialektom 

- ovládať charakteristiku vlastného nárečia 

- poznať všetky spôsoby obohacovania lexiky, pod vedením učiteľa identifikovať každý spôsob 

tvorenia novej lexikálnej jednotky 

- aplikovať vedomosti pri komunikácii a analýze textu 

- ovládať rozdiel medzi metaforou a metonymiou 

- rozlíšiť priame a nepriame pomenovanie, vytvoriť prirovnanie, personifikáciu 

- vyhľadať, rozlíšiť a určiť význam v texte: nepriame pomenovania, metafory, metonymie, 

personifikácie, jednoslovné pomenovania, viacslovné pomenovania (združené pomenovania), 

frazeologizmy... 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

DEJ, OSR, TPPZ, RGV, MDV 

 

 

 

 

2. Zvuková rovina jazyka a pravopis – 10 hodín 

 

Obsahový štandard 

Zvukové vlastnosti reči - prozodické vlastnosti: prízvuk, dôraz, prestávka, melódia, tempo reči, sila 

hlasu. 

Zvuková stránka jazyka a pravopis. 

Hlásky: spodobovanie, ortoepia. Pravidlo o rytmickom krátení. 
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Pravopisné zásady : vybrané slová, pravopis ohybných slovných druhov. 

13 interpunkčných znamienok v slovenskom jazyku : bodka, výkričník, otáznik, lomka, 

dvojbodka, bodkočiarka, úvodzovky, spojovník, apostrof, zátvorky, tri bodky, čiarka, pomlčka. 

 

Výkonový štandard 

- v ústnej komunikácií dodržiavať pravidlá spisovnej výslovnosti 

- prispôsobiť sa lexikálnej stránke prejavu 

- v komunikácii zvládať zvukovú stránku prejavu v súlade s komunikačnou situáciou 

- ovládať zásady spodobovania a výnimky z pravidla o rytmickom krátení 

- ovládať predpony cudzieho pôvodu s -y, ovládať internacionalizmy a frekventované cudzie 

slová, poznať ich význam, dokázať ich nahradiť slovenským ekvivalentom, ovládať pravidlá 

ortoepie 

- vymenovať interpunkčné znamienka a poznať zásady pravopisu najmä čiarky, pomlčky, 

spojovníka, dvojbodky a úvodzoviek 

- poznať funkciu lomky a apostrofu 

- poznať zásady pravopisu priamej reči 

 

Prierezové témy: 

OSR 

 

3. Tvarová (morfologická) rovina – 21 hodín 

 

Obsahový štandard 

Podstatné mená - skloňovanie, vzory, gramatické kategórie. Podstatné mená pomnožné, 

zvieracie, nesklonné. Skloňovanie neživotných PM mužského rodu zakončených na r, l. PM 

zakončené na –ál. Postavenie ako vetného člena. 

Prídavné mená - rozdelenie, pravopis, skloňovanie a stupňovanie. Postavenie ako vetného člena. 

Zámená a číslovky - pravopis, skloňovanie, postavenie ako vetného člena. 

Slovesá - druh slovies: pomocné slovesá, slovesný tvar, gramatické kategórie. 

Príslovky - rozdelenie, pravopis prísloviek. Konverzia. Vetnočlenská platnosť. 

Predložky - druhotné predložky, vokalizácia predložiek. 

Spojky - pravopis čiarky. 

Častice a citoslovcia - častice – konverzia slovných druhov, citoslovcia a ich pravopis. 

 

Výkonový štandard 

- rozlíšiť všetky slovné druhy vo vete / v texte, správne a spisovne ohýbať slovné druhy, pod 

vedením učiteľa aplikovať vedomosti o konverzii slovného druhu ( slovnodruhový prechod) 
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- v komunikačnej situácii používať ohybné slovné druhy: podstatné mená a ich gramatické 

kategórie (rod, číslo, pád), akostné prídavné mená a ich stupňovanie, slovesá a ich gramatické 

kategórie (osoba, číslo, čas), neplnovýznamové sloveso byť, základné a radové číslovky, osobné 

základné a privlastňovacie zámená, správne používať tykanie a vykanie 

- vysvetliť a identifikovať zvratné a nezvratné slovesá a vysvetliť ich funkciu v texte 

- vysvetliť a identifikovať plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá a vysvetliť ich funkciu 

v texte 

- vysvetliť a identifikovať jednoduchý a zložený tvar slovies v texte 

- identifikovať oznamovací, rozkazovací, podmieňovací spôsob slovesa a chápať jeho funkciu 

- identifikovať príslovky miesta, času, spôsobu a príčiny a vysvetliť ich funkciu 

- vysvetliť funkciu stupňovania prísloviek v texte 

- identifikovať spojky a predložky v texte 

- vysvetliť pojem vokalizácia predložiek 

- odlíšiť častice od iných SD, chápať ich význam vo vzťahu k výpovedi 

 

Prierezové témy: 

OSR, RGV, ENV 

 

4. Syntaktická (skladobná) rovina – 14 hodín 

 

Obsahový štandard 

Veta podľa zloženia, zámeru hovoriaceho, podľa členitosti. 

Podmet, prísudok, prisudzovací sklad. 

Predmet, prívlastok zhodný a nezhodný, príslovkové určenie, prístavok. 

Súdržnosť textu. 

Zápor v slovenčine. 

 

Výkonový štandard 

- v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne používať základné i rozvíjacie vetné členy, určiť 

ich a zdôvodniť ich gramatickú funkciu 

- samostatne tvoriť jednočlenné a dvojčlenné vety s rôznou modalitou, pričom sa dodržiava 

správny slovosled a správne sa používajú interpunkčné znamienka 

- poznať prostriedky súdržnosti textu a aplikovať ich v texte 

- ovládať, čo je zápor a prakticky ho využívať v komunikácii 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

GEO, DEJ, MUV, OSR 
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5. Jazykoveda - 6 hodín 

 

Obsahový štandard 

Systém jazyka – jazykové roviny. Jazykoveda. 

Dialekty. Dialektológia. Kodifikácie. 

 

Výkonový štandard 

- vysvetliť pojmy: národný jazyk: spisovný jazyk, nárečia, náuka o významovej rovine jazyka 

- prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ komunikačnej situácie 

- pri tvorbe vlastných textov funkčne využiť bohatstvo spisovnej a nespisovnej lexiky národného 

jazyka s ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie 

- porovnať špecifickosť Záhorského nárečia s nárečím Trnavským, stredoslovenskými i 

východoslovenskými nárečiami 

- poznať okolnosti snahy J.I. Bajzu, Bernoláka i Štúra pri používaní a kodifikácii spisovného 

jazyka Slovákov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

GEO, DEJ, RGV, OSR, TPPZ 

Sloh v 9. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

1. Sloh – 33 hodín 

 

1. Sloh – 33 hodín 

 

Obsahový štandard 

Jazykový štýl – definícia, členenie. 

Objektívne : administratívny, náučný, 

subjektívne : umelecký, hovorový, 

subjektívno-objektívne : rečnícky, publicistický. 

Rečnícky štýl : charakteristika, útvary. Prívet, slávnostný prejav, diskusný príspevok – 

aktivizácia vedomostí. 

Slohové postupy – opisný, informačný, rozprávací, výkladový. 

Informačný slohový postup. 

Populárny a vedecký výklad. Jazykové prostriedky výkladu. 
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Štylistické a jazykové prostriedky úvahy. 

Jazykové a štylistické prostriedky. Žánre umeleckého štýlu. Opisný a rozprávací slohový postup. 

Jazykové a štylistické prostriedky náučného štýlu. Žánre náučného štýlu. Tabuľky, vzorce, grafy – 

čítanie s porozumením. 

Typológia opisu : statický, dynamický, umelecký a odborný. 

Jazykové a štylistické prostriedky, žánre administratívneho štýlu. Potvrdenka, podací lístok, 

objednávka, žiadosť, odvolanie sa... 

Typy životopisov. Štruktúrovaný životopis, úradný, europass. 

Jazykové a štylistické prostriedky publicistického štýlu. Správa, oznámenie, úvodník, komentár, 

recenzia. 

Jazykové prostriedky hovorového štýlu. Žánre : e-mail, SMS, dialóg... 

 

Výkonový štandard: 

- identifikovať text podľa jazykového štýlu, ovládať vymedzenie štýlov podľa jazykových 

prostriedkov i útvarov 

- pod vedením učiteľa vytvoriť text podľa zadaného jazykového štýlu 

- pod vedením učiteľa transformovať text 

- samostatne pohotovo sformulovať základné myšlienky na tému a vysloviť ich výstižne, 

zrozumiteľne, plynulo a jasne 

- samostatne sformulovať súvislý text na danú tému 

- rozlíšiť jednotlivé slohové postupy 

- identifikovať výklad, pod vedením učiteľa porovnať vedecký a populárny 

- poznať znaky výkladového slohového postupu 

- odlíšiť umelecký text od vecného 

- rozlišovať žánre lyriky, epiky a drámy 

- ovládať znaky opisného a rozprávacieho slohového postupu 

- rozlíšiť text náučného štýlu, pod vedením učiteľa vyhľadať a spracovať informácie z tabuľky, grafu 

- v texte náučného štýlu pod vedením učiteľa rozlíšiť výkladový, informačný a opisný slohový postup 

- na zadanú alebo voľnú tému vytvoriť texty, ktoré budú spĺňať požiadavky konkrétneho 

slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a logickej postupnosti: výťah, odborný opis, 

prihláška, úradný list, úradný/štruktúrovaný životopis, slávnostný príhovor, prejav, úvaha, výklad 

- napísať podľa vzoru štruktúrovaný životopis ( europass) rodičov / svoj vlastný 

- pod vedením učiteľa rozlíšiť jednotlivé žánre publicistického štýlu: správu, komentár, stĺpček, 

úvodník, recenziu 

- porovnať charaktere a zameranie slovenských denníkov 

- čítať a pod vedením učiteľa analyzovať význam textov, spôsob výstavby textu a použité 

prostriedky 
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- poznať základné znaky hovorového štýlu : ústnosť s dôrazom na správnu aplikáciu 

prozodických vlastností, dialogickosť, súkromnosť a expresívnosť 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

HUV, MDV, OSR, TPPZ, ENV 

 

Literatúra v 9. ročníku 

 

(2 hod./týždeň, 66 hod./rok) 

 

1. Poézia – 15 hodín 

2. Epika a epické žánre – 35 hodín 

3. Dramatické umenie – 12 hodín 

4. Opakovanie učiva – 4 hodiny 

 

1. Poézia – 15 hodín 

 

Obsahový štandard 

Ľúbostná poézia, romantizmus, modlitba, prírodná poézia, román, denník, vedecko-populárna 

literatúra a literatúra faktu – aktivizácia vedomostí. 

Poézia – typológia, trópy, figúr – aktivizácia vedomostí. 

Romantizmus : časové rozpätie, znaky, žánrová typológia, štúrovci – program , autorský rukopis 

Štúra, Kráľa, Chalupku, Sládkoviča a Botta. 

Spoločenská, vlastenecká lyrika, typ hrdinskej a historickej poézie S. Chalupku. 

Štúr a jeho činnosť politická a jazyková, alegória. 

Reflexívna poézia, život a tvorba autora. 

Romantizmus vo svete. 

Klasicizmus : časové rozpätie, znaky. 

Bernolákova kodifikácia, tvorba Jána Hollého. 

Život, dielo a štýl tvorby Botta. 

Realizmus, obkročný rým, presah, typ poézie Hviezdoslava. 

Symbolizmus, lyrický hrdina, básnická otázka. 

Aforizmus ako žáner. 

Katolícka moderna, epigram. 

Epitaf, epitaf v našej i svetovej literatúre. 

 

Výkonový štandard: 

- odlíšiť poéziu a prózu 
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- poznať termíny verš, rým, strofa, refrén, zdrobnenina, idea, epiteton, personifikácia, prirovnanie 

- trópy a figúry 

- rozlíšiť typy rýmov 

- plynulo čítať a recitovať básne 

- ovládať typológiu poézie 

- jednotlivé typy poézie odlíšiť na základe analýzy básne pod vedením učiteľa 

- pod vedením učiteľa urobiť analýzu a interpretáciu básne 

- poznať základné údaje o živote a diele Štúra 

- ovládať program štúrovcov, princípy tvorby a vysvetliť ich úsilie v oblasti kodifikácie jazyka 

- poznať špecifikum slov. romantizmu a jeho väzbu na ľudovú slovesnosť 

- pod vedením učiteľa rozlíšiť štýl tvorby jednotlivých štúrovcov – autorov poézie 

- poznať základné znaky rukopisu autora – motív hrdinu, slobody a boja proti Turkom a Tatárom 

- ovládať princíp alegórie v básni 

- poznať typ 10- veršovej strofy Sládkoviča, typ obranno-oslavnej poézie autora 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu poézia 

- vytvoriť a vysvetliť definíciu jednotlivých druhov lyriky 

- pod vedením učiteľa zaradiť lyrický text k spoločenskej, prírodnej, reflexívnej alebo ľúbostnej lyrike 

- pod vedením učiteľa v texte lyrickej básne určiť metonymiu, básnickú otázku a iné umelecké 

prostriedky 

- sformulovať hlavnú myšlienku lyrickej básne 

- na základe usmernenia učiteľa verbálne vyjadriť vlastný zážitok a podporiť ho argumentmi 

- reprodukovať znaky smeru realizmus 

- v básni rozlíšiť obkročný rým 

- osvojiť si typ sonetu Hviezdoslava : idea v prvom verši, schéma 4, 4, 6 

- reprodukovať informácie o smere symbolizmus a slovenskej literárnej moderne 

- pod vedením učiteľa pri interpretácii identifikovať typ lyrického hrdinu Kraska , symboly 

a využité lyrické žánre 

- reprodukovať informácie o žánroch epigram a epitaf, dokázať tieto útvary odlíšiť od iných 

žánrov 

- poznať základné informácie o katolíckej moderne 

- pozná život a základné údaje o štýle tvorby Rudolfa Dilonga 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

HUV, DEJ, ETV, OSR, TPPZ, MUV, RGV 

2. Epika a epické žánre – 35 hodín 

 

Obsahový štandard 

Znaky, žánrová typológia. 
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Epos. 

Historický román. 

Homér, grécka mytológia, Trójska vojna. 

Ľudovít Štúr. 

Vedecko-populárna literatúra, literatúra faktu, tradičné remeslá, drotárstvo. 

Sci-fi literatúra, autorský rukopis Asimova, zákony robotiky. 

Sci-fi poviedka. 

Dobrodružný román. 

Detektívna literatúra: Doyle, Christie, Nienacki, Brezina, Francis, Robert Arthur... 

Psychologický román. 

Generačný román, román – kronika. 

Metonymia. 

Dievčenský román. 

Román vo forme denníka. 

 

Výkonový štandard 

- subjektívne zhodnotiť prečítaný text a pri prezentácii svojho názoru dodržiavať pravidlá 

spoločenskej komunikácie 

- podľa témy určiť druh románu 

- pri štylistickej a lexikálnej analýze známeho diela vyhľadať jednotlivé jazykové a tematické 

prvky a vysvetliť ich funkciu v rámci estetickej pôsobnosti diela 

- samostatne sformulovať subjektívne hodnotenie prečítaného textu a primerane ho obhajovať 

- vysvetliť pojem rozprávač a v texte identifikovať jednotlivé formy rozprávača 

- transformovať formy rozprávača – z ja-formy do on-formy a naopak 

- aplikovať znalosti o vnútornej kompozícii diela na akýkoľvek prečítaný text 

- analyzovať umelecký text zo štylistického a lexikálneho hľadiska a určiť funkciu jednotlivých 

jazykových prostriedkov 

- nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor dosahuje dramatické napätie v texte a svoje tvrdenie 

zdôvodniť 

- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a 

charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 

- sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného textu 

- reprodukovať znaky detektívnej literatúry, poznať mená autorov detektívok ich tematické 

zameranie 

- reprodukovať znaky tvorby V. Huga i obsah románu 

- odlíšiť metaforu a metonymiu, pod vedením učiteľa tieto trópy vyhľadať v texte a vysvetliť 

- samostatne štylizovať text využitím opisného / rozprávacieho slohového postupu 
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- poznať typ dievčenského románu 

- zdôvodniť zaradenie textu k typu románu, poznať odlišnosť od poviedky, novely 

- identifikovať pásmo postáv a typ rozprávača 

- porovnať jednotlivé dievčenské romány 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

ETV, MDV, RGV, OZO, OSR 

 

3. Dramatické umenie – 12 hodín 

 

Obsahový štandard 

Tragédia, kompozícia, život a dielo W. Shakespeara, renesancia. 

Komédia, realizmus, portrét Tajovského. 

Muzikál ako žáner, svetový muzikál, muzikálová tvorba v Čechách a na Slovensku. 

 

Výkonový štandard 

- výrazne čítať text divadelnej hry a zúčastniť sa ako postava na dramatizovanom čítaní textu 

- v texte divadelnej hry určiť fázy vnútornej kompozície diela a svoje tvrdenie podložiť 

príkladmi na základe analýzy textu divadelnej hry 

- sformulovať hlavnú myšlienku dramatického textu 

- identifikovať v texte hry umelecké jazykové prostriedky a vysvetliť ich význam 

- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave (hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte 

a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 

 

Prierezové témy: 

MDV, MUV 

4. Opakovanie učiva – 4 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Opakovanie poznatkov – poézia 

Opakovanie poznatkov – próza 

Opakovanie poznatkov – dráma 

 

Výkonový štandard 

-uplatnenie literárnovedných poznatkov, upevnenie učiva, kontrola vedomostí, hodnotenie celoročnej 

práce, klasifikácia 

 



32
1 

 

 

Poznámky: 

IKT- informačno-komunikačné technológie 

 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

GEO – Geografia 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

DEJ – Dejepis 

ANJ – Anglický jazyk 

ETV – Etická výchova 

NAV – Náboženská výchova 

OBN – Občianska náuka 

INF- Informatika 

NEJ- Nemecký jazyk 

MDJ- Maďarský jazyk 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Ochrana života a zdravia - OZO 

Multikultúrna výchova – MUV 
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STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, mimoškolské 

zariadenia – knižnica, kultúrne zariadenia. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a 

klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný 

predmet. 

 

Pri výučbe využívame najmä: 

- rozhovor, rozprávanie, diskusia, beseda, interview 

- práca s doplnkovou literatúrou 

- demonštrácia modelov, didaktické hry 

- projekty, práca s IKT 

- brainstorming 

- prezentácie 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

8. ročník: Krajčovičová, Jarmila; Kesselová, Jana: Slovenský jazyk pre 8. ročník základnej 

školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. 

Krajčovičová, Jarmila: Pomocník zo slovenského jazyka 8.. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 

2013. 

Kolektív autorov: Hravá slovenčina. Bratislava: Taktik, 2012. 

Petríková, Daniela: Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. Harmanec: VKÚ, akciová spoločnosť, 2011. 

9. ročník: Krajčovičová, Jarmila; Kesselová, Jana: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej 

školy a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2011. 

Krajčovičová, Jarmila: Pomocník zo slovenského jazyka 9.. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, 

2013. 

Petríková, Daniela: Literárna výchova pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. Harmanec: VKÚ, akciová spoločnosť, 2011. 

 

Pracovné listy: 

 Vlastné pracovné listy na slovenský jazyk, literatúru a sloh vytvorené učiteľom 

 

Doplnková literatúra: 

- slovníky: 

Kráľ, Ábel: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava: SPN, 1996. 



32
3 

 

 

Peciar, Štefan a kol.: Slovník slovenského jazyka. I. diel, a-k. Bratislava: SAV, 1959. 

Buchtelová, Ružena a kol.: Slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 2008. 

Ondrejovič, Slavomír a kol.: Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava: SAV, 2000. 

Ivanová-Šalingová, Mária: Malý slovník cudzích slov. Bratislava: SPN, 1972. 

Smiešková, Elena: Malý frazeologický slovník. Bratislava: SPN, 1983. 

Pisarčíková, Mária; Michalus, Štefan: Malý synonymický slovník. Bratislava: SPN, 1983. 

Mikuláš, Roman: Školský slovník cudzích slov. Bratislava: PRÍRODA, 2009. 

Findra, Ján a kol.: Slovník literárnovedných termínov. Bratislava: SPN, 1979. 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na slovenský jazyk, sloh a literatúru) 

www.bezkriedy.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na slovenský jazyk, sloh a literatúru) 

www.eaktovka.sk 

www.datakabinet.sk (učebné materiály, kvízy, nástenné tabule) 

www.sk.wikipedia.org/wiki 
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HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 

Hodnotiace kritériá: 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie  ich 

pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení 

javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a 

kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v 

správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 
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s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou 

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a 

zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v 

správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet 

učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a 

grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Predmet hodnotenia a klasifikácie: 

- osvojenie poznatkov o fonetickej, fonologickej, morfologickej, syntaktickej stavbe jazyka,  

o význame slov a o ich stavbe 

- osvojenie pravopisnej normy 

- osvojenie návyku spisovnej výslovnosti 

- osvojenie a prehlbovanie spisovného vyjadrovania 

- osvojenie čitateľských zručností 

- rozvoj komunikácie 

- osvojenie princípov štylizácie a kompozície súvislých ústnych i písomných jazykových prejavov 

- osvojenie poznatkov z vývinu jazyka 

- osvojenie poznatkov zo slovenskej a svetovej literatúry a teórie literatúry 

 

Hodnotenie písomných prác: 

1. diktátv – rozsah diktátu a nasýtenosť príslušnými jazykovými javmi je základná podmienka pre jeho 

správne hodnotenie. Za chybu sa počíta akákoľvek chyba z prebratého 

učiva. Ak sa vyskytne tá istá chyba v tom istom slove niekoľkokrát, počíta sa za jednu chybu 

(napr. stríko, stríkovia). Chyba rovnakého významu v rôznych slovách sa počíta ako chyba v 

ďalšom slove (napr. tetkyn, babkyn). Hodnotenie zlej úpravy sa nesmie zarátať do známky za 
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diktát. Známka sa napíše číslicou a uvedie sa počet chýb. Po napísaní kontrolného diktátu je 

dôležitá analýza nedostatkov v diktáte a jeho následná oprava. Na napísanie a analýzu kontrolného 

diktátu vyčleníme dve vyučovacie hodiny. 

 

Maximálny počet slov v diktáte: 

VIII. ročník – 120 

 

Klasifikačná norma pre diktát – pre všetky ročníky rovnaká: 

- stupeň 1 – počet chýb 0-1 

- stupeň 2 – počet chýb 2-3 

- stupeň 3 - počet chýb 4-7 

- stupeň 4 – počet chýb 8-10 

- stupeň 5 – počet chýb 11 a viac 

 

2. slohových prác – hodnotíme štylistickú, štylizačnú, kompozičnú a pravopisnú stránku i grafickú 

úpravu. Vyhodnotíme slohovú prácu tromi pomocnými známkami – sloh  (štylistická, štylizačná, 

kompozičná stránka), pravopisná stránka a grafická úprava, čo premietneme do jed- nej, výslednej 

známky, ktorá nemusí byť priemernou známkou troch pomocných známok. Známku napíšeme slovom 

v tvare prídavného mena (napr. výborný) Nácvičné slohové práce píšeme podľa potreby a nie sú 

klasifikované. Kontrolné slohové práce sa píšu v škole. Odporúčaná časová dotácia na kontrolnú 

slohovú prácu je tri vyučovacie hodiny – príprava, písanie konceptu kontrolnej slohovej práce a oprava 

a analýza 

chýb. 

 

3. kontrolných prác – v každom ročníku po prebraní a zopakovaní daného učiva sa píše vstupná 

písomná práca (opakovanie učiva z predchádzajúceho ročníka), polročná písomná práca (opakovanie 

učiva z 1. polroka daného ročníka) a výstupná previerka (zhrnutie poznatkov z daného ročníka). 

Kontrolnú prácu treba hodnotiť percentom úspešnosti, napísať počet dosiahnutých percent a známku 

číslicou (napr. 93% = 1). 

 

Stupnica hodnotenie kontrolných prác 

100% - 90% = 1 

89% - 75 % = 2 

74% - 50 % = 3 

49% - 25 % = 4 

19% - 0% = 5 
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Počet a zameranie kontrolných diktátov a kontrolných slohových prác: 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 8. ročníku ZŠ: 

počet: 4 + 1 

- vstupný diktát; podstatné mená mužského rodu: zvieracie; skloňovanie zámen ; jednoduché 

súvetie, výstupný diktát  

 

Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 8. ročníku ZŠ: 

počet: 2 

- slávnostný prejav,  úvaha 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 9. ročníku ZŠ: 

počet: 4 + 1 

- vstupný diktát;neživotné podstatné mená mužskéhorodu a cudzie nesklonné podstatné mená; 

prídavné mená ; interpunkcia, opakovanie ISCED2 

 

Počet a zameranie kontrolných slohových prác v 8. ročníku ZŠ: 

počet: 2 

- úvaha, štrukturovaný životopis 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie 

žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň znevýhodnenie 

daného žiaka, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v predmete slovenský jazyk Žiaci s 

poruchami učenia majú predpísané kontrolné diktáty ktorých len pisujú sledovaný pravopisný jav alebo 

píšu diktát so špeciálnym pedagógom, v prípade veľkého množstva chýb sa počet chýb vyčísli, ale 

známka nedostatočná sa neudeľuje. Pri písomných prácach majú možnosť využívať určené pomôcky 

(gramatické tabuľky, prehľady 

skloňovania...), často sa pristupuje k redukcii úloh v písomnej práci, prípadne zjednodušeniu 

zadania. Žiaci s poruchami učenia majú možnosť písať kontrolné práce so špeciálnym pedagógom. Pri 

písaní kontrolných slohových úloh sa hodnotí len obsah písomných prác, nehodnotí sa pravopis ani 

úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú alebo ústnu formu odpovede a 

skúšania. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Anglický jazyk 

 

 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu, jeho význam v obsahu vzdelávania 

 

Predmet Anglický jazyk 

 

Vyučovanie AJ  má ponúknuť učiacim sa nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie 

všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho 

demokratického občana pripraveného na život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje 

otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre 

podporu mobility v rámci Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a 

študovať v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v 

nemalej miere vytvára podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú 

učiacemu sa chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 

jazykového vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných 

predstáv a uspokojenia.  

Vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádza zo základného dokumentu: Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky, ďalej SERR (Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený na pôde Rady Európy. Cieľom 

vzdelávania na princípe kompetencií je, aby učiaci sa dokázal:  

- riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom v našej krajine  

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    3 3 

Počet hodín ročne    99 99 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 
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- aby si dokázal vymieňať  informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity v jazyku, ktorý si učiaci sa osvojuje  

- viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 

 

  Základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorú majú dosiahnuť žiaci na ZŠ 

predpokladá, že učiaci sa ovláda jazyk v základnom rozsahu, čo mu umožňuje opisovať každodenné 

situácie predvídateľného obsahu, i keď vo všeobecnosti je nútený obsah výpovede obmedziť a hľadať 

slová. Požiadavky kladené na učiaceho sa predpokladajú jeho uvedomelý prístup k osvojovaniu si 

cudzieho jazyka. Táto koncepcia umožňuje učiacemu sa, aby sa na základe vlastného uváženia 

rozhodol, do akej miery bude cudzí jazyk v budúcnosti používať a sám si zvolí úroveň náročnosti. 

Ďalej sa delí na : 

-úroveň A1 (fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom)   

-úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov)  

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku, aby mohol uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, 

počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja 

počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi 

rozšírené. Preto je úlohou základnej školy, aby žiaci pripravili aj  na tieto spôsoby komunikácie. 

 

Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 

 

     Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových    kompetencií 

tým, že vedie žiakov k: 

 získavaniu nových kompetencií 

 opakovaniu  si naučených  vedomostí 

 využívaniu vedomostí z iných predmetov 

 hodnoteniu svojich  pokrokov 

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách 

 socializácií detí 

 využívaniu naučeného cudzieho jazyka 

 učeniu sa samostatnosti pri učení 

 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia 

 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych 

a kognitívnych schopností 
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 naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia 

ako nástroja sebahodnotenia 

 viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru  

 

Všeobecné kompetencie 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane rečových zručností. 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, 

aby dokázal: 

 

 vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

  kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 pochopiť zámer zadanej úlohy, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať konkrétne jazykové 

prostriedky v komunikácii. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikatívne správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. Komunikatívne 

kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 
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1 Jazyková kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja tak, 

aby dokázal používať: 

 bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých 

komunikačných potrieb obmedzeného charakteru, 

 základné vetné modely a vedel komunikovať o osvojených témach prostredníctvom 

naučených slovných spojení a výrazov, 

 vymedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení a výrazov pokrývajúcich 

predvídateľné základné komunikačné situácie, 

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť. 

2 Sociolingvistická kompetencia 

Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené sociolingvistické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal: 

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena 

informácií, žiadosť, jednoduché vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, 

ospravedlnenie atď., 

  udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom jednoduchších 

bežných výrazov. 

Učiaci sa vie vyjadriť v situáciách jednoduchej a priamej výmeny informácií, týkajúcich sa známych a 

bežných vecí a záležitostí, ale z hľadiska limitovanej slovnej zásoby a gramatiky, ktorú si osvojil, je 

nútený podstatne zjednodušiť obsah svojej výpovede. 

 

3 Pragmatická kompetencia 
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Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené pragmatické kompetencie na úrovni A1 a ďalej si ich rozvíja 

tak, aby dokázal: 

 sformulovať svoje myšlienky v súlade s vyžadovanou stratégiou (zámer, téma, logická 

následnosť), 

 funkčne využívať základné jazykové prostriedky na získavanie informácií, na 

jednoduché vyjadrenie odmietnutia, túžby, zámeru, uspokojenia, záujmu, prekvapenia, 

rozčarovania, strachu, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

  použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho 

rozhovoru, používať najfrekventovanejšie konektory na spájanie jednoduchých viet 

potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 

Komunikačné zručnosti 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú (ide o 

integrované zručnosti). 

1 Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby za 

predpokladu, že reč je jasne a zreteľne formulovaná: 

 dokázal naplniť konkrétne potreby na základe porozumenia podstaty počutého, 

 porozumel slovným spojeniam a výrazom vzťahujúcim sa na bežné oblasti každodenného života, 

 porozumel základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v ktorých sa hovorí o 

predvídateľných každodenných záležitostiach, 

 vedel identifikovať tému vypočutej diskusie, 

 porozumel základným bodom v prejave na témy, ktoré sú mu známe, 

 rozumel jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopil vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú. 

2 Čítanie s porozumením 

Učiaci sa dokáže porozumieť krátke jednoduché texty, ktoré obsahujú frekventovanú slovnú zásobu. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby: 
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 dokázal vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých printových materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

  vedel vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

 rozumel bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, akými sú 

ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

 pochopil konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými prichádza do 

styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

 porozumel jednoduché osobné listy, 

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopil význam niektorých neznámych slov, 

 vedel nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

 

3 Písomný prejav 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby vedel: 

 napísať krátke jednoduché poznámky z okruhu jeho záujmov, 

 napísať jednoduché osobné listy, 

 zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a 

preformulovanie, 

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, 

 napísať jednoduché vety a spojiť ich základnými konektormi, 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

4 Ústny prejav 

Ústny prejav - dialóg 

Učiaci sa dokáže komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú jednoduchú a 

priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, ktoré súvisia s prácou a voľným časom. Dokáže 

zvládnuť krátku spoločenskú konverzáciu, ale nie vždy je schopný ju aj viesť a rozvíjať. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 

dokázal: 

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na témy, ktoré ho zaujímajú, 

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

 sformulovať pozvania, návrhy a ospravedlnenia, reagovať na ne, 

 povedať, čo sa mu páči a čo nie, 
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 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

Ústny prejav - monológ 

Učiaci sa dokáže podať jednoduchý opis alebo charakteristiku ľudí, podmienok v rodine a v škole, opis 

každodenných zvyklostí a toho, čo má alebo nemá rád, atď. Vo forme krátkeho sledu jednoduchých 

slovných spojení a viet. 

Učiaci sa na úrovni A2 má rozvinuté zručnosti na úrovni A1 a ďalej si ich zdokonaľuje tak, aby 

dokázal: 

 v jednoduchých pojmoch vyjadriť svoje pocity a vďačnosť, 

 jednoduchým spôsobom sa rozprávať o každodenných praktických otázkach, 

 komunikatívne zvládnuť jednoduché a rutinné úlohy (role) s použitím jednoduchých slovných 

spojení a viet, 

  vyrozprávať príbeh, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, zážitkov zo školy a aktivít 

vo voľnom čase v jednoduchom slede myšlienok, 

 opísať svoje plány a osobné skúsenosti. 

 

Komunikačné spôsobilosti a funkcie komunikácie 

V prvej časti pedagogickej dokumentácie boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé 

všeobecné kompetencie podľa referenčných úrovní. 

Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne stanovených kritérií. 

Jednotlivé časti pedagogickej dokumentácie sú uvedené v komunikačnom kontexte a v nadväznosti na 

ostatné časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný kontext. 

Napríklad Spôsobilosti – Kompetencie súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom 

prejave a zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané ako 

základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom jazyku 

uskutočniť, pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti 

po zvládnutí základných jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je zoznamom vyjadrujúcim 

pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne. Jeho cieľom je 

poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade s príslušnou úrovňou. 

Jednotlivé formulácie musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti 

jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické úzkou 

prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky charakterizujú 

uvedené funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale prostriedkom na správne 
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použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. Časť Jazykový register má za úlohu dať 

do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými úrovňami SERR rekapituluje 

požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú časť pedagogickej dokumentácie a 

umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na dosiahnutie sledovaných cieľov. 

Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, aby sa prispôsobil od najnižšej 

úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/vých krajine/ách. Patria sem aj 

interkultúrne kompetencie, t. j. znalosti o rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách 

žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a 

hodnotami. 

Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, 

ale aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, 

internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa: 

- rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 

- vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 

- schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

- schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

Najdôležitejšie a pravdepodobne rozhodujúce kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri vytváraní a 

udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú: 

-  kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie 

informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a 

pádnym argumentom; 

- kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov v 

procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiaduce zovšeobecnenia, predsudky a 

stereotypy; 

- prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať si 

v súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; 

otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných; 

- myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s 

ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť. 

Chceli by sme zdôrazniť, že jednotlivé spôsobilosti na seba nenadväzujú, ale vytvárajú samostatný 

základný komunikačný kontext. Z daného dôvodu ich môže učiteľ kombinovať a neustále tak vytvárať 

nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede. Časti Jazykový register a 
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Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané. Učiteľ ich môže dopĺňať podľa 

potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede. 

Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR pre 

jazyky: 

 

Spôsobilosti 

 

Funkcie 1. Nadviazať kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

Upútať pozornosť Pozdraviť 

Odpovedať na pozdrav Rozlúčiť sa 

Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie 

2. Vypočuť si a podať 

informácie 

Informovať sa Potvrdiť (trvať na niečom) Začleniť 

informáciu Odpovedať na žiadosť 

3. Vybrať si z 

ponúkaných 

možností 

Identifikovať 

Opísať 

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas) Opraviť (korigovať) 

4. Vyjadriť svoj názor 
Vyjadriť svoj názor Vyjadriť svoj súhlas Vyjadriť svoj 

nesúhlas Vyjadriť presvedčenie Vyjadriť vzdor Protestovať 

Vyjadriť stupeň istoty 

5. Vyjadriť svoju vôľu 
Vyjadriť svoje želania/túžby Vyjadriť svoje plány (blízke a 

budúce) 
6. Vyjadriť svoju 

schopnosť 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia Vyjadriť neznalosť 

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť 

7. Vnímať a 

prejavovať svoje 

city 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Vyjadriť sympatie 

Vyjadriť fyzickú bolesť 

Utešiť, podporiť, dodať odvahu 8. Vyjadriť očakávania 

a reagovať na ne 

Vyjadriť nádej 

Vyjadriť sklamanie 

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu 

Ubezpečiť 

Vyjadriť úľavu 

Vyjadriť spokojnosť 

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s niečím 

 

 

 

 

 

 

 

9. Predstaviť svoje 

záľuby a svoj vkus 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam 

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád 

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu 
10. Reagovať vo 

vyhrotenej situácii 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu 

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného 

Urážať 

Nadávať 
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11. Stanoviť, oznámiť 

a prijať pravidlá 

alebo povinnosti 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu 

Získať povolenie, súhlas 

Dať súhlas, povoliť niečo 

Odmietnuť 

Zakázať 

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz 

Vyhrážať sa 

Sľúbiť 

12. Reagovať na 

nesplnenie 

pravidiel alebo 

povinností 

Obviniť, obviniť sa, priznať sa Ospravedlniť sa Odmietnuť 

obvinenie Vyčítať 

13. Reagovať na 

príbeh alebo 

udalosť 

Vyjadriť záujem o niečo 

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva 

Vyjadriť prekvapenie 

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo Vyjadriť 

nezáujem 

14. Ponúknuť a 

reagovať na 

ponuku 

Žiadať od niekoho niečo 

Odpovedať na žiadosť 

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal 

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo vykonali 

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho iného) 

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem 

Odpovedať na návrh niekoho iného 

15. Reagovať na 

niečo, čo sa má 

udiať v budúcnosti 

Varovať pred niekým/niečím Poradiť 

Dodať odvahu/Podporiť Adresovať niekomu svoje želanie 

16. Reagovať na 

niečo, čo sa udialo 

v minulosti 

Spomenúť si na niečo/niekoho 

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol 

Pripomenúť 

Kondolovať 

Gratulovať 

17. Reagovať pri 

prvom stretnutí 

Predstaviť niekoho Predstaviť sa 

Reagovať na predstavenie niekoho Privítať 

Predniesť prípitok 

18. Korešpondovať 
Korešpondovať Začať list Ukončiť list 

19. Telefonovať Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor 
20. Vymieňať si 

názory, 

komunikovať s 

niekým 

Začať rozhovor 

Ujať sa slova v rozhovore 

Vypýtať si slovo 

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili Zabrániť 

niekomu v rozhovore 
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Prehľad výskytu spôsobilostí na jednotlivých úrovniach SERR pre jazyky : 

Spôsobilosti 
Úroveň 

A1 

Úroveň 

A2 

Úroveň 

B1 

Úroveň 

B2 
1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou     

2. Vypočuť si a podať informácie     

3. Vybrať si z ponúkaných možností     

4. Vyjadriť svoj názor     

5. Vyjadriť svoju vôľu     

6. Vyjadriť svoju schopnosť     

7. Vnímať a prejavovať svoje city     

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne     

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus     

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii     

11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti     

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností     

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť     

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku     

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti     

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti     

17. Reagovať pri prvom stretnutí     

18. Korešpondovať     

19. Telefonovať     

20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým     

21. Vypracovať prezentáciu/prednášku     

22. Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku     

23. Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať     

24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj argument boli 

pochopené 

    

25. Porozprávať niečo     

 

 

 

 

Obsahový a výkonový štandard, Počet hodín v tematických celkochň 

8.ročník 

21. Vypracovať 

prezentáciu/prednášku 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky) 

Oboznámiť s obsahom/osnovou 

Rozviesť tému a osnovu 

Prejsť z jedného bodu na iný 

Ukončiť svoj výklad 
22. Obohatiť/Doplniť 

štruktúrovanú 

prezentáciu/predná

šku 

Podčiarknuť/ dať do pozornosti 

Odbočiť od témy (digresia) 

Vrátiť sa k pôvodnej téme 

Uviesť príklad 

Citovať 

Parafrázovať 

23. Zúčastniť sa na 

diskusii/Argumentovať 

Navrhnúť novú tému/nové body diskusie Odmietnuť 

diskutovať na ponúkanú tému/bod diskusie Vrátiť sa k 

téme/ k bodu diskusie 
24. Uistiť sa v 

rozhovore, že moje 

slová/môj 

výklad/môj 

argument boli 

pochopené 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje vyjadrenia 

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo povedané 

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom

 problematického 

slova/vyjadrenia/frázy 

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo 

Hľadať slovo/vetu 

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru 

25. Porozprávať niečo 
Rozprávať príbeh 

Začať príbeh, historku, anekdotu 

Zhrnúť príbeh, historku 
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Názov tematického celku 

(obsahový štandard) 

Počet 

hodín 

Očakávané vzdelávacie výstupy 

(výkonový štandard) 

Žiak má: 

Úvod   

Prítomné časy 

Statické slovesá 

 Vyjadrenie budúcnosti 

Nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situ 

 

 

Minulosť a prítomnosť 

Minulý jednoduchý čas 

Minulý priebehový čas 

Použitie „used to“ 

Použitie „too/enough“ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

RZ: Čítať text s porozumením, zachytiť  hlavné body 

v interview 

b)podľa počutého reagovať na obrázok 

 

PZ: Reagovať na text a vedieť povedať, o čom bol 

b)pripraviť krátke interview 

RZ: vedieť povedať čím chcem byť, aké vlastnosti 

treba k povolaniam, napísať krátku žiadosť do 

zamestnania, tvoriť slová /report-reporter, 

manage/manager etc/ 

 

RZ: a) porozumieť prečítanému náučnému textu a 

predstaviť hlavné body 

b) z počutého porozumieť príbeh o dobe kamennej  

PZ: a) Hovoriť o tom, ako sa náš život zmenil 

b) reagovať na kreslený príbeh, použiť neformálne 

výrazy v komunikácii 

-  nácvik písania 

Interakcia: rolová úloha, v obchode 

Monológy a dialógy o štýle obliekania 

Vyjadriť svoj názor 
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Sláva a bohatstvo 

Predprítomný čas 

Použitie predprítomného 

a minulého času 

„for/since“ 

Vyjadriť skúsenosti a nedávne 

udalosti 

Zdravie a bezpečnosť 

Tvorenie vzťažných súvetí 

Použitie „should, might“ 

Vyjadrenie súhlasu, nesúhlasu, 

presvedčenia 

 

Hrdinovia, História 

Slovesné tvary: gerundium 

a infinitív 

There is someone/something + 

ing 

See/hear something + ing 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

RZ: a) pochopiť hlavné body čítaného textu o 

kaskadéroch 

b) pochopiť počutý text, hlavné body o populárnych 

programoch TV 

PZ: a) Vedieť povedať, čo je úlohou kaskadéra a 

vykoval podľa obrázku 

b) reagovať na dej v kreslenom seriály 

c) prerozprávať príbeh známej osobnosti 

- napísať svoj životopis 

Interakcia: diskusia o čítaní kníh medzi osobami 

 

 

RZ: a) pomenovať časti tela 

b) rozumieť textu o zdravom stravovaní a zachytiť 

hlavné body 

PZ: a) vedieť poradiť v prípade nejakého problému 

b) vedieť poradiť pri správnej výžive 

c) napísať zoznam pravidiel správnej výživy 

 

Interakcia: a) rolová úloha, u lekára 

b) diskusia o správnej výžive 

 

RZ: a) pochopiť hlavné body prečítaného textu 

b) hľadať špecifickú informáciu v texte 

c) vypočuť si text a zachytiť špecifické informácie 

d) používať gerundium v reči 

PZ: a) opísať dej, ktorý sa uskutočnil 

- opísať hrdinu našej histórie 

Interakcia: hovoriť o tom, čo je typické pre hrdinu a 

prečo je tak označený 

 

 

RZ: a) reagovať na hlavné body k problému 
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Naše životné prostredie  

Trpný rod a jeho vyjadrenie 

v rôznych časoch 

Vyjadriť svoje želania a plány 

Vyjadriť nádej, uspokojenie 

 

 

Vzťahy  

Prvá podmienková veta 

Vedľajšie časové vety 

Slovesá a podstatné mená 

Vyjadriť radosť a sympatie 

 

Záverečné opakovanie, 

upevňovanie a zhrnutie učiva, 

testovanie, hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

 

15 

 

     

 

 

 

    

15 

 

 

 

 

 

4 

globalizácia 

b) prečítať text a vybrať hlavné body textu 

PZ: a) vedieť rozprávať o najväčších problémoch v 

globálnom svete so životným prostredím 

b) úvaha, ako možno prispieť k zmierneniu situácie vo 

svete 

- napísať, aké sú problémy a kde je možné pomôcť 

životnému prostrediu 

Interakcia: diskusia o možnostiach pomoci životnému 

prostrediu 

 

RZ: a ) čítať text o priateľstve a vybrať špecifické 

informácie 

b) v počutom texte rozlíšiť, kto nám čo poradil 

 

PZ: a) vedieť charakterizovať, čím sú priatelia 

zaujímaví pre nás 

b) reagovať na počutý text a vedieť zachytiť dôležité 

informácie  

c) opísať svojho priateľa 

 

Interakcia: diskusia o programe, ktorý pomáha 

osobám riešiť ich problémy 
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9. ročník 

Názov tematického 

celku(obsahový štandard) 

Počet 

hodín 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Žiak má: 

Úvod 

Precvičovanie jednoduchého 

a prítomného priebehového času 

Športy 

Statické slovesá 

Vyjadrenie, čo mám a nemám rád 

 

 

 

 Problémy 

Použitie minulých časov – 

jednoduchý minulý čas, minulý 

priebehový čas, predprítomný čas 

 

Použitie členov 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZ: a) vedieť reagovať na charakteristiku dospievajúcich 

osôb 

 

PZ: diskusia v triede 

 

 

 

 

 

 

RZ: a) čítať text a zachytiť problémy týkajúce sa 

šikanovania osôb 

b) vedieť postrehnúť z počutého textu, čo urobili osoby v 

situácii 

 

PZ: a) vedieť charakterizovať šikanovanie a vyjadriť k 
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Názov tematického 

celku(obsahový štandard) 

Počet 

hodín 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Žiak má: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budúcnosť 

Vyjadrenie budúcnosti 

 

Prítomný priebehový čas na 

vyjadrenie budúcnosti 

 

Prvá podmienková veta 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

tomu svoj názor 

b) vedieť porozprávať o zaujímavých činnostiach osôb 

c) funkčné čítanie pre potešenie, zábavu -“extensive 

reading” 

 

Interakcia: ako je správne spolunažívať v spoločnosti 

 

 

 

 

RZ: a) porozumieť čítanému textu, vyhľadať špecifické 

informácie 

b) z počutého textu vedieť pochopiť hlavnú myšlienku a 

špecifické informácie 

 

PZ: a) vyjadriť svoj názor na starostlivosť o svoje zdravie, 

reagovať na prečítaný text 

b) napísať jednoduchý systém vzdelávania na Slovensku 

 

Interakcia: hovoriť o možnostiach vzdelávania na 

Slovensku 

rolová úloha, vedieť si dohodnúť stretnutie 

 

Riziká 

Podmieňovací spôsob 

 

2. podmienková veta 

 

„so...that“ 

 

Zvratné zámená 

 

15 

RZ: a) z prečítaného textu vybrať špecifické informácie 

b) vedieť zachytiť dôležité informácie, ktoré na niečo 

nebezpečné upozorňujú  

PZ: a) vedieť povedať, ktoré sú pravidlá, ktoré treba 

dodržiavať a čo by sa stalo, keby tieto pravidlá boli 

porušené 

b) vedieť napísať článok na aktuálnu tému 

c) extenzívne čítanie 
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Názov tematického 

celku(obsahový štandard) 

Počet 

hodín 

Očakávané vzdelávacie výstupy (výkonový štandard) 

Žiak má: 

 

 

 

Interakcia: diskutovať na aktuálne témy, vytvoriť prehľad 

pravidiel a povinností 

 

Môžem sa spýtať? 

Tvorenie otázok vo všetkých 

gramatických časoch – 

Opytovacie formy 

 

Predložky  

 

Gerundium na vyjadrenie aktivity 

 

Frázové slovesá 

Formálny list 

 

   

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZ: a) porozumieť z čítaného hlavné body textu a 

zamestnaní 

b) vedieť rozlíšiť v počutom texte dôležité informácie 

c) pochopiť obsah reklamných textov 

PZ: a) vytvoriť dotazník so špecifickými otázkami pre 

osobu (správne gramaticky tvoriť vety) 

b) extenzívne čítanie 

Interakcia: komunikovať s osobami a hľadať konkrétnu 

osobu 

 

  

Nákup a predaj 

Trpný rod 

 

Modálne slovesá v trpnom rode 

 

Precvičovanie predložiek 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

RZ: a) zachytiť v texte špecifické informácie, rozdiely v 

hoteloch 

b) vyjadriť sa k počutému textu o zaujímavých miestach a 

vybrať si z nich 

 

PZ: a) porovnávať výhody a nevýhody rôznych spôsobov 

cestovania 

b) cestovanie vlakom, aké sú jeho výhody 

c) opísať ideálne miesto na pobyt 

d) extensive reading 

Interakcia: diskusia o poznávaní sveta, návšteva iných 

krajín 
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Protest 

Nepriama reč 

 

Rozdiel medzi „say/tell“ 

 

Nepriama otázka 

 

Frázové slovesá 

 

 

 

 

 

 

Záverečné opakovanie, 

upevňovanie a zhrnutie učiva, 

testovanie, hodnotenie a 

sebahodnotenie 

 

 

 

  

 

 

15 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

RZ: a) porozumieť hlavnú myšlienku textu o príhode v 

autobuse 

b) z počutého textu vedieť identifikovať, aké informácie 

odzneli 

 

PZ: a) diferencovať formálny a neformálny štýl 

komunikácie, používať zdvorilostné frázy 

b) extensive reading 

c) štylizovať text použitím spojok  

 

Interakcia: rolové úlohy na rôzne témy, používať správne 

frázy  

 

 

Metódy a formy práce - stratégie vyučovania 

 

Na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť budú využívané najmä motivačné metódy 
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(motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia), divadelné techniky 

a projektová práca. 

Vytváranie nových poznatkov a zručností budú podporovať expozičné metódy ako rozprávanie, 

vysvetľovanie, rozhovor, demonštračná metóda, pozorovanie, didaktické hry, hlavne projektová 

práca a riešenie problémov.  

Pri vyučovaní budú využívané aj metódy ako role-play, pantomíma a iné. Na vyučovaní sa bude 

využívať aj samostatná a tímová tvorba projektov, dlhodobé samostatné práce, prezentácie 

a obhajoby výstupov, pričom dôraz bude kladený na samostatnosť a zodpovednosť za učenie.  

     Budeme dôsledne zohľadňovať individuálne potreby žiakov a motivovať ich do učenia 

pestrými formami výučby. Rovnako budú žiaci vedení k práci so vzdelávacím CD- Romom. 

Žiaci budú vedení k tvorivosti v jazyku, i vo forme vyjadrenia, čím budú motivovaní 

k zážitkovému učeniu.       

 

Prierezové témy a ich prepojenie s inými predmetmi 

 

Multikultúrna výchova 

 

Multikultúrnosť slovenskej spoločnosti však nikdy neznamenala len pokojné spolunažívanie 

rôznych skupín obyvateľov, ale vždy bola a dodnes je poznačená aj predsudkami a stereotypmi, 

ktoré sa prejavujú v rôznych podobách neznášanlivosti, rasizmu, či xenofóbie. 

Žiaci všetkých vekových kategórií budú čoraz častejšie v osobnom aj verejnom živote vystavení 

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

kultúr.  Treba využiť otvorenosť a zvedavosť dieťaťa v tomto veku. Preto je potrebné, aby boli na tieto 

výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne ukotvenie vo 

svojom okolí. Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova je preto výchovné a vzdelávacie 

pôsobenie zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti ako spoločenskej reality a rozvoj tolerancie, rešpektu a prosociálneho správania 

a konania vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti. Edukačná činnosť je zameraná na to, aby škola a školské 

vzdelávanie fungovali ako spravodlivé systémy, kde majú všetci žiaci rovnakú príležitosť rozvíjať svoj 

potenciál. Žiaci spoznávajú svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov, 

rešpektujú tieto kultúry ako rovnocenné a dokáže s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a 

spolupracovať. Kriticky hodnotí produkty vlastnej kultúry a kultúr iných národov. V škole, ale aj v 

rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, 

DVD). V školskom prostredí budujeme  interkultúrnu kompetenciu. 

 

Mediálna výchova 
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Cieľom prierezovej tematiky je rozvinúť: 

- schopnosť uplatňovať stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií a ich 

produktmi, 

- spôsobilosť zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty (čo znamená 

viesť žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, 

zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako 

kvalitne plnia svoje funkcie, najmä výchovno-vzdelávaciu a mravnú), 

- schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií, 

- schopnosť kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, 

pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si 

negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom 

eliminovať. 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

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

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

žiakov, ale aj rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré tento rozvoj podporujú. 

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu, sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a s tým spojené 

prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, osobný život a sebavzdelávanie, naučiť žiakov 

uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pomáhať žiakom 

získavať a udržať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjať 

sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu, podporovať svojím obsahom prevenciu 

sociálno-patologických javov v škole (prevenciu šikanovania, agresivity, užívania návykových 

látok). 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do 

úvahy aktuálne potreby žiakov. 

 

 

Environmentálna výchova 

 

 využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní 

a spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. V oblasti postojov a hodnôt 

nadobudne schopnosť: 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 
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 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu,  

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby, 

   posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a  k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia, 

 schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu, 

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania smerom k 

životnému prostrediu, 

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť. 

 

 

 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

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

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

má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok.  

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

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

 

Ochrana života a zdravia 

 

Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie prostredia prostredníctvom pohybu 

a pobytu v prírode. Prierezová téma sa zameriava na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom 

priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami 

a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách 

vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmom voči občanom nášho štátu. U žiakov by sa mal 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí. K tomu je potrebné poskytnúť žiakom teoretické vedomosti, praktické poznatky, pomôcť 

im osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane.  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Prierezová téma rozvíja u žiakov kompetencie tak, aby vedeli - komunikovať, vyhľadávať  
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informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, 

ale aj prácu v skupine. Ciele aj obsah prierezovej témy je súčasťou viacerých predmetov. 

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

tím, vypracovať si harmonogram svojich prác, získavať potrebné informácie, spracovať ich, 

vedeli si hľadať aj problémy, ktoré treba riešiť, správne ich pomenovať, utvoriť hypotézu, 

overiť ju a pod. Naučia sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s IKT. 

Výsledkom vzdelávania bude, že žiak vhodným spôsobom dokáže zareagovať v rôznych 

kontextových situáciách, nadviazať kontakt, zostaviť základné písomnosti osobnej agendy, 

pozná ich funkciu, formálnu úpravu a vie ju aplikovať, využiť nástroje IKT, identifikovať 

a popísať problém, podstatu javu, získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a 

selektovať ich, kultivovane prezentovať svoje produkty, názory, vytvoriť plán prezentácie, 

naplánovať a realizovať základný výskum, určiť svoje silné stránky a vie ich využiť pri 

vhodnom výbere témy, vie aplikovať svoje skúsenosti a získané vedomosti. 

 

 

 

 

Regionálna výchova a tradičná  ľudová kultúra 

 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s prierezovou témou 

Multikultúrna výchova, ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie zaoberá živým a hodnotným 

hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Slovenskej republiky.  

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania Aj  je vytvárať u žiakov predpoklady na 

pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojej vlasti, svojho  regiónu, prírody, staviteľstva, 

ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov v porovnaní s kultúrou 

iných krajín. 

 

  Finančná gramotnosť  

 

Je to schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných 

finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré 

sú podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je 

označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne 

reagovať na nové osobné udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie.  

 

Hodnotenie predmetu 
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Cieľom hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce. Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa 

bude: ústna odpoveď, situačný rozhovor, prezentácia referátu - projektu, didaktický test cieľových 

otázok, čítanie textu aj s porozumením, aktivita na vyučovacej hodine, slovná zásoba. 

Pri hodnotení a klasifikácii sa vychádza z platných metodických pokynov pre hodnotenie a 

klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR. Hodnotiť sa bude známkou. Uplatňuje sa nielen 

samohodnotenie, ale aj hodnotenie žiakov navzájom. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je potrebné prihliadať na druh a stupeň poruchy a pri 

hodnotení postupovať podľa platných metodických pokynov. 

A. Kontrolné písomné práce 

Počet a témy kontrolných písomných prác: podľa platných metodických pokynov. 

100 - 90 % stupeň 1 

89 - 75 % stupeň 2 

74 - 50 % stupeň 3 

49 - 25 % stupeň 4 

od 24 % stupeň 5 

B. Tematické previerky 

 

Vzhľadom na to, že rozsah jednotlivých tematických previerok je rozdielny, nemôže mať 

stupnica hodnotenia jednotlivé bodové vymedzenie a jednotné hodnotenie známkou. Preto sa 

odporúča percentuálne vymedzenie hranice úspešnosti, ktorú možno premietnuť na každú 

previerku, nezávisle na počte bodov. 

 

100 - 90 % stupeň 1 

89 - 75 % stupeň 2 

74 - 50 % stupeň 3 

49 - 25 % stupeň 4 

od 24 % stupeň 5 
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Hodnotenie projektu 

 

 

Tvorivosť - vlastný prínos 20% 

Na vysokej úrovni, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený novým 

podnetom, dokáže vyjadriť veku 

primerané postoje. 

 

Informácie - výber zdrojov 20% 

Vie vyhľadávať samostatne, vie ich 

použiť v praxi, pracuje samostatne 

po návode učiteľa. 
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Pojmy a poznatky 10% 
Ovláda podľa učebných osnov a vie 

ich využívať. 

100 % 

Grafický prejav 10 % 

Estetický, úhľadný, bez väčších 

nedostatkov. 

Logické operácie 20% 

Pri riešení úloh uplatňuje logiku, 

funkčne využíva vedomosti a 

zručnosti, čitateľská gramotnosť je 

na vysokej úrovni. 

 

 

Prezentácia 

20% 

Samostatný ústny prejav, správny a 

výstižný, osvojenú slovnú zásobu 

dokáže vhodne používať v 

komunikácii, prezentuje samostatne, 

vie vzbudiť záujem. 
 

Učebné zdroje – 8. ročník 

 

Učebnica Project 4, štvrté vydanie, autor: Tom Hutchinson 

Pracovný zošit Project 4, štvrté vydanie 

Metodická príručka k učebnici Project 4, štvrté vydanie 

Rôzne pracovné listy k aktuálnym témam 

Internet – webové stránky zamerané na výučbu anglického jazyka 

CD k učebnici s nahrávkami a CD prehrávač 

Cudzojazyčná literatúra /časopisy, knihy, encyklopédie/ 

Výkladové a prekladové slovníky, Aktuálne propagačné materiály 

Interaktívna tabuľa - prezentácie, interaktívne cvičenia, krátke príbehy, rozprávky 

v pôvodnom znení, atď... 

 

Učebné zdroje – 9. ročník 

 

Učebnica Project 5, štvrté vydanie, autor: Tom Hutchinson 

Pracovný zošit Project 5, štvrté vydanie 

Metodická príručka k učebnici Project 5, štvrté vydanie 

Rôzne pracovné listy k aktuálnym témam 

Internet – webové stránky zamerané na výučbu anglického jazyka 
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CD k učebnici s nahrávkami a CD prehrávač 

Cudzojazyčná literatúra /časopisy, knihy, encyklopédie/ 

Výkladové a prekladové slovníky, Aktuálne propagačné materiály 

Interaktívna tabuľa - prezentácie, interaktívne cvičenia, krátke príbehy, rozprávky 

v pôvodnom znení, atď... 

 

VYUŽITIE TÉM FINANČNEJ GRAMOTNOSTI PODĽA 

NÁRODNÉHO ŠTANDARDU FINANČNEJ GRAMOTNOSTI 

 

1. ČLOVEK VO SFÉRE PEŇAZÍ 

___________________________________________________________________________ 

 Čiastková kompetencia: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z 

prostriedkov jej vyjadrenia. Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, 

chudoby a dedenia chudoby. 

Využitie  

AJ 9 – Povolania: (Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. Uviesť príklady úspešných 

jednotlivcov na svojej plánovanej profesijnej ceste.) Rodina: (Vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na 

životné podmienky rodiny.) 

 

 Čiastková kompetencia: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne. Poznať hodnotu vecí ako 

výsledku práce. Vedieť samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a 

na základe toho prijímať nákupné rozhodnutia. Vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu. 

 

Využitie  

AJ 9 – Médiá: (Vedieť povedať kladné a záporné stránky médií a ich vplyv na finančné rozhodovanie.) 

 

 

 

2. FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ A PRIJÍMANIE ROZHODNUTÍ 

___________________________________________________________________________ 

 Čiastková kompetencia: Kontrolovať osobné údaje a informácie. Vymenovať kroky, ktoré 

môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných údajov. Opísať problémy, ktoré sa 

môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže osobných údajov. Uviesť spôsoby, 

ktorými zlodeji môžu získať osobné údaje a informácie. 

Využitie  

ANJ 8– Zlodej – reading comprehension 
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AJ 9 – Predaj storočia – reading comprehension  

 

 Čiastková kompetencia: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných 

záležitostiach. Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť 

predchádzať konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi hodnotami a postojmi k peniazom u 

rovesníkov. 

Využitie  

AJ 9 – Mládež a peniaze – reading comprehension 

___________________________________________________________________________ 

 

3. PLÁNOVANIE A HOSPODÁRENIE S PENIAZMI 

___________________________________________________________________________ 

 Čiastková kompetencia: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia. Opísať rôzne 

typy miestnych finančných inštitúcií. Vysvetliť, čím sa od seba líšia. Vysvetliť, ako fungujú 

šeky, debetné a kreditné karty. Diskutovať o výhodách a nevýhodách jednotlivých platobných 

metód. 

Využitie  

AJ 8 – Nakupovanie 

AJ 9 -  Peniaze – reading comprehension 

___________________________________________________________________________ 

 

4. SPORENIE A INVESTOVANIE 

___________________________________________________________________________ 

 Čiastková kompetencia: Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a 

pomáha pri plnení finančných cieľov. Popísať hodnotu peňazí. Vysvetliť, ako môže rásť 

hodnota investície. Rozhodnúť, kedy investovať hotovosť na krátkodobé výdavky alebo na 

núdzové situácie. 

Využitie  

AJ 8 – Nezvyčajný deň – reading comprehension 

___________________________________________________________________________ 

 

5. RIADENIE RIZIKA A POISTENIE 

___________________________________________________________________________ 

 Čiastková kompetencia: Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a 

vysvetliť základné metódy riadenia rizík. Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a 
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domácnosti. Popísať spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo 

úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením. 

 

Využitie  

AJ 9 – Riziko, Nebezpečný svet – reading comprehension 

 

 Čiastková kompetencia: Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia 

majetku, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. Vymenovať 

cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v domácnostiach. Opísať, akým spôsobom môžu byť tieto 

cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené alebo stratené. Opísať spôsoby ochrany cenných 

predmetov a majetkových hodnôt. Stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený 

možnosti úrazu. 

 

Využitie  

AJ 8 – Globálne otepľovanie, Zdravie a ľudské telo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

 

Nemecký jazyk 
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Cieľom predkladanej pedagogickej dokumentácie z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa 

nielen súhrn jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava 

efektívne zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na 

život v spojenej Európe. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z   jej 

členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie v nemalej miere vytvára 

podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať 

vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie jazykového 

vzdelávania ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi žiť podľa vlastných predstáv a 

uspokojenia. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie (cieľový program) vychádzala z návrhu 

modelu vyučovania cudzích jazykov v štátnom vzdelávacom programe. 

Nová koncepcia základnej pedagogickej dokumentácie vychádza zo základného dokumentu: 

Spoločný európsky referenčný rámec pre  jazyky, ďalej SERR (Common European Framework   of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Cambridge, 2001)), ktorý bol vytvorený 

na pôde Rady Európy. Tento dokument na jednej strane vytvára rámec pre tvorbu edukačných politík 

v oblasti jazykov, pričom sa zameriava na rozvoj komunikačných a kognitívnych kompetencií žiaka a 

na druhej strane stanovuje všeobecný stupeň dosiahnutia jednotlivých presne špecifikovaných 

kompetencií, čím vytvára rámec komunikačných spôsobilostí, ktoré môžu učiaci sa pri presne 

stanovených podmienkach dosiahnuť. 

Dokument definuje jednotlivé kompetencie ako „súhrn vedomostí, zručností a vlastností, ktoré 

umožňujú osobe konať “, pričom: 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Nemecký jazyk 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    2 2 

Počet hodín ročne    66 66 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 
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➢ „Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

➢ Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. 

➢ Kontext označuje konfiguráciu udalostí a situačných faktorov (fyzických aj iných), do ktorých sú 

situované komunikačné akty. 

➢ Jazykové činnosti predstavujú uplatňovanie vlastnej komunikačnej jazykovej kompetencie pri 

plnení úlohy v konkrétnej oblasti spracovania. 

➢ Stratégia je organizovaný, zámerný a riadený postup úkonov, ktorý si jednotlivec vyberie na 

splnenie ním zvolenej úlohy alebo úlohy, ktorú má nariadenú. 

➢ Úloha je definovaná ako zámerné konanie, ktoré jednotlivec pokladá za potrebné na 

dosiahnutie daného výsledku v kontexte riešeného problému.“ (Spoločný európsky referenčný 

rámec pre jazyky, učenie sa, vyučovanie, hodnotenie, ŠPÚ Bratislava 2006, s.12 - 13). 

Dokument ďalej definuje jednotlivé komunikačné úrovne: 

➢ základná úroveň A nazvaná Používateľ základov jazyka, ktorá sa ďalej delí na úroveň A1 

(fáza objavovania/oboznamovania sa s jazykom) a 

úroveň A2 (počiatočná fáza využívania základných komunikačných nástrojov), 

➢ mierne pokročilá úroveň B nazvaná Samostatný používateľ, ktorá sa ďalej delí na 

úroveň B1 (fáza plynulého využívania základných komunikačných nástrojov/prahová úroveň) 

a úroveň B2 (fáza primeraného využívania komunikačných kompetencií v bežných 

komunikačných situáciách), 

➢ pokročilá úroveň C nazvaná Skúsený používateľ, ktorá sa ďalej delí na 

úroveň C1 (fáza plynulého využívania komunikačných kompetencií v širokom komunikačnom 

kontexte) 

a úroveň C2 (fáza celkového operačného využitia jazyka v akomkoľvek komunikačnom 

kontexte vrátane využívania interkultúrnych kompetencií). 

Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu 

dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti 

jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný ústny 

prejav) a písať. Kľúčové kompetencie sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, 

presnosť, plynulosť, interakcia a koherencia. 

Za účelom vypracovať podrobnú pedagogickú dokumentáciu, ktorá by vytvorila ideálne 

podmienky pre dosiahnutie vyššie uvedených úrovní stanovených vo formálnom vzdelávaní na 
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úroveň A1 až B2, bolo nevyhnutné v prvej fáze navrhnúť relevantný učebný plán a v druhej fáze 

vytvoriť koncepciu pre tvorbu cieľového programu ako prostriedku pre dosiahnutie stanovených 

úrovní. Keďže cieľová skupina žiakov sa voformálnomvzdelávaní, atonajmäv ZŠ, odlišujeúrovňou 

kognitívnych spôsobilostí, ktorá sa neustále vyvíja, bolo nevyhnutné pre vytvorenie efektívneho 

učebného plánu presnejšie špecifikovať stanovené úrovne s prihliadnutím na psychohygienické 

možností žiaka. SERR podporuje jemné členenie úrovní podľa potrieb užívateľov a navrhuje 

niekoľko možností členenia. 

Nová koncepcia pedagogickej dokumentácie z cudzích jazykov má za cieľ vytvoriť rámec   pre 

dosiahnutie jednotlivých referenčných úrovní vo vybraných CJ tak, aby boli vytvorené efektívnejšie 

podmienky pre výučbu CJ v rámci skvalitnenia usporiadania obsahu. Obsah učiva pre všetky uvedené 

cudzie jazyky: AJ, NJ, FJ, RJ, ŠJ a TJ bol usporiadaný na základe nasledujúcich požiadaviek: 

➢ definovať všeobecné, medzipredmetové a jazykové kompetencie v súlade so SERR, 

➢ synteticky usporiadať všetky kompetencie (vrátane ich jednotlivých častí), nakoľko umožňujú 

učiteľovi rýchlu orientáciu v základných častiach, ktoré potrebuje na prípravu svojej hodiny, 

resp. sekvencie, 

➢ presne zadefinovať lexikálne témy a kvantitatívne vymedziť základné lexikálne jednotky v 

rámci jednotlivých referenčných úrovní. 

 

Kompetencie 

 

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka sa 

rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj komunikačné 

jazykové kompetencie, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v rôznych podmienkach. 

Zapája sa do jazykových činností, ktoré sa týkajú jazykových procesov, pri ktorých si vytvára a/alebo 

prijíma texty vo vzťahu k témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese aktivuje tie stratégie, ktoré 

sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. 

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je 

zabezpečiť, aby učiaci sa: 

 dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal cudzincom, 

ktorí sú  v jeho vlastnej krajine, 

 dokázal si vymieňať informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria iným 

jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity, 

 viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo. 
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Všeobecné kompetencie 

 

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné pre 

rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 

Učiaci sa na úrovni A1 rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

 získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka, 

 opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich a používať, 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, systematizovať ich 

a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život, 

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho 

rozvoja, 

 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií, 

 pochopiť zámer zadanej úlohy, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk, 

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

 

Komunikačné  jazykové kompetencie 

 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov. 

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je 

primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí. 

 

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1: 
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 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať, 

 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, o 

ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní, 

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

 

 

1 Jazyková kompetencia 

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 

 používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu, 

 má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa na 

dané konkrétne situácie, 

 prejavuje iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru, 

 ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú pre 

rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

 dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo 

inštrukcie, názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené 

spojenia, 

 dokáže vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje. 

 

2 Sociolingvistická kompetencia 

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 dokáže nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že použije najjednoduchšie spôsoby 

vyjadrenia zdvorilosti: dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať, ospravedlniť 

sa, atď. 
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3 Pragmatická kompetencia 

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 dokáže spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích 

výrazov, napríklad „a“  alebo „potom“, 

 

 dokáže zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú 

poznamenané mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, na 

artikuláciu menej známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu. 

 

 

Komunikačné zručnosti 

 

Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú a dopĺňajú 

(integrované zručnosti). 

 

1 Počúvanie s porozumením 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 dokáže rozoznať známe slová a najzákladnejšie slovné spojenia týkajúce sa jeho samého, jeho 

rodiny a bezprostredného konkrétneho okolia, keď ľudia hovoria pomaly a jasne, 

 rozumie, ak sa hovorí veľmi pomaly a pozorne, a ak dlhšie pauzy poskytujú čas na pochopenie 

zmyslu, 

 rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované a dokáže porozumieť 

krátkemu jednoduchému popisu cesty. 

2 Čítanie s porozumením 

 

Učiaci sa na úrovni A1 

 rozumie známym menám, názvom, slovám a veľmi jednoduchým vetám, napríklad na 

oznámeniach a plagátoch alebo v katalógoch, na pohľadniciach, 

 rozozná základné slovné spojenia v jednoduchých oznamoch  z každodenného života, 

 dokáže si pri jednoduchšom informačnom materiáli a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 

predstavu o obsahu, najmä ak má  k dispozícii vizuálnu pomoc, 
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 rozumie krátkemu jednoduchému písomnému popisu cesty. 

 

 

3 Písomný prejav 

 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 dokáže napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, 

 dokáže vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna 

príslušnosť, adresa, telefón a podobne, 

 dokáže napísať jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom kde žijú a 

čo robia, 

 vie si písomne vyžiadať informácie alebo ich podať ďalej, 

 vie napísať jednoduché slovné spojenia  alebo vety a použiť v nich spojovacie výrazy  ako 

„a“, „ale“ alebo „pretože“. 

 

4 Ústny  prejav Ústny prejav – dialóg 

Učiaci sa na úrovni A1: 

 dokáže komunikovať jednoduchým spôsobom za predpokladu, že jeho partner v komunikácii je 

pripravený zopakovať alebo preformulovať svoju výpoveď pri pomalšom tempe reči, a že mu 

pomôže sformulovať, čo sa pokúša povedať, 

 dokáže klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na 

známe témy, 

 používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, lúčenie, opýtať sa niekoho ako sa 

má, 

 vie predstaviť seba a  iných a reaguje, keď ho predstavujú, 

 rozumie každodenným výrazom, ktoré sú zamerané na uspokojenie jednoduchých konkrétnych 

komunikačných potrieb a vie reagovať na jednoduché informácie, ktoré sa dozvie, 

 rozumie otázkam a pokynom, jednoduchému opisu cesty,  vie niekoho o niečo požiadať     a 

niekomu niečo oznámiť. 

 

 

Ústny prejav – monológ 
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Učiaci sa na úrovni A1: 

 dokáže využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, 

čo robí a ľudí, ktorých pozná. 

 

 

Komunikačné spôsobilosti a funkcie  komunikácie 

 

V prvej časti pedagogickej dokumentácie boli pre všetky jazyky rovnako zadefinované jednotlivé 

všeobecné kompetencie podľa referenčných úrovní. 

Samotná koncepcia je vytvorená za účelom konštruovania obsahu podľa presne stanovených 

kritérií. Jednotlivé častipedagogickejčinnosti sú uvedenévkomunikačnomkontexteavnadväznosti na 

ostatné  časti komunikačných kompetencií, čím vytvárajú komunikačný kontext. 

Napríklad Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom aj písomnom prejave    a 

zahŕňajú aj reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie. Funkcie sú chápané ako základné 

časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla komunikácia v cudzom  jazyku uskutočniť, 

pričom s niektorými z nich sa žiak stretne až na vyšších úrovniach, v logickej nadväznosti po 

zvládnutí základných jazykových funkcií. Časť Aplikácia funkcie je   zoznamom 

vyjadrujúcim pragmatické zručnosti, ktorý nie je uzavretý a charakterizuje jednotlivé úrovne.  Jeho 

cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových zručností v súlade        s 

príslušnou úrovňou. Jednotlivé formulácie musia zodpovedať príslušnej úrovni, čím je úroveň vyššia, 

tým sa možnosti jazykového prejavu rozširujú. Vyššie úrovne jazykového prejavu sú charakteristické 

úzkou prepojenosťou na všeobecné a sociolingvistické kompetencie. Jazykové prostriedky 

charakterizujú uvedené funkcie a ich ovládanie by nemalo byť samostatným cieľom, ale 

prostriedkom na správne použitie, resp. vyjadrenie jednotlivých funkcií komunikácie. Časť 

Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. V súlade s jednotlivými 

úrovňami SERR rekapituluje požiadavky kladené na žiaka. Priamo prepája jazykovú a všeobecnú 

časť pedagogickej činnosti a umožňuje tiež tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu na 

dosiahnutie sledovaných cieľov. Ovládanie Jazykovej a interkultúrnej dimenzie umožní žiakovi, 

aby sa prispôsobil od najnižšej úrovne ovládania jazyka zásadám sociálnej kohézie v cieľovej/ vých 

krajine/ách. Patria sem aj interkultúrne kompetencie, t. j. vedomosti o rôznych etnických, kultúrnych 

a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a akceptácia ľudí z iných kultúr s ich 

rozdielnym správaním a hodnotami. 
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Jazyková a interkultúrna dimenzia vo vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale 

aj v rámci samovzdelávania na základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, 

internet, DVD). V školskom prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa: 

 rozvoj interkultúrnych postojov (otvorenosť, zvedavosť,...), 

 vedomosti o sociálnych skupinách a procesoch v spoločnosti, 

 schopnosť interpretovať udalosti, dokumenty z vlastnej kultúry a iných kultúr, 

 schopnosť kriticky hodnotiť produkty vlastnej kultúry aj iných kultúr. 

 

 

Najdôležitejšie a pravdepodobne najrozhodujúcejšie kompetencie „učiacich sa“ a „učiteľov“ pri 

vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole potom sú: 

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať, analyzovať a vyberať informácie využívaním 

interdisciplinárnych znalostí, rozmanitých zručností a kritického prístupu; prijímanie 

informovaných rozhodnutí založených na dôkazoch a zmena pozícií zoči voči presvedčivým a 

pádnym argumentom; 

 kreatívne myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové, nezvyčajné spôsoby spájania faktov    v 

procese riešenia problémov, ktoré minimalizujú nežiadúce zovšeobecnenia, predsudky   a 

stereotypy; 

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy a vyberať si v 

súvislosti s potrebami iných a spoločnosti ako celku, boj proti sebectvu a etnocentrizmu; 

otvorenosť pri komunikácii s inými a schopnosť poučiť sa zo skúseností iných; 

 myslenie orientované na budúcnosť, t. j. schopnosť vnímať problémy a hodnotiť rozhodnutia s 

ohľadom na skúsenosti s cieľom vybudovať spravodlivejšiu budúcnosť. 

 

 

Chceli by sme zdôrazniť, že jednotlivé spôsobilosti na seba nenadväzujú, ale vytvárajú 

samostatný základný  komunikačný  kontext.  Z  daného  dôvodu  ich  môže  učiteľ  kombinovať a 

neustále tak vytvárať nové komunikačné kontexty podľa vyučovacích potrieb žiakov v triede. Časti 

Jazykový register a Jazyková a interkultúrna dimenzia nie sú povinné, ale odporúčané. Učiteľ 

ich môže dopĺňať podľa potrieb efektívneho jazykového vzdelávania v triede. 

 

Prehľad spôsobilostí a funkcií komunikácie stanovených pre úrovne A1 až B2 podľa SERR pre 

jazyky: 
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Spôsobilosti  Funkcie  

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou  

 

Upútať pozornosť, Pozdraviť, Odpovedať na 

pozdrav  

Rozlúčiť sa, Poďakovať a vyjadriť svoje uznanie  

2. Vypočuť si a podať informácie  

 

Informovať sa  

Potvrdiť (trvať na niečom)  

Začleniť informáciu  

Odpovedať na žiadosť  

3. Vybrať si z ponúkaných možností  

 

Identifikovať  

Opísať  

Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  

Opraviť (korigovať)  

 

 

4. Vyjadriť svoj názor  

 

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas  

Vyjadriť svoj nesúhlas  

Vyjadriť presvedčenie  

Vyjadriť vzdor  

Protestovať  

Vyjadriť stupeň istoty  

5. Vyjadriť svoju vôľu  

 

Vyjadriť svoje želania/túžby  

Vyjadriť svoje plány (blízke a budúce)  

 

6. Vyjadriť svoju schopnosť  

 

Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

Vyjadriť neznalosť  

Vyjadriť svoju schopnosť vykonať nejakú činnosť  

 

7. Vnímať a prejavovať svoje city  

 

Vyjadriť radosť z niečoho, šťastie, uspokojenie  

Vyjadriť smútok, skľúčenosť  

Vyjadriť sympatie  

Vyjadriť fyzickú bolesť  

Utešiť, podporiť, dodať odvahu  

 

 

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  

 

Vyjadriť nádej  

Vyjadriť sklamanie  

Vyjadriť strach, znepokojenie, obavu  

Ubezpečiť  

Vyjadriť úľavu  

Vyjadriť spokojnosť  

Vyjadriť nespokojnosť, posťažovať si  

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť niekoho s niekým/s 

niečím  

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo uznávam  

Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  

Vybrať si z ponúkaných možností najobľúbenejšiu  

 

 

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii  

 

Vyjadriť svoj hnev, zlú náladu  

Reagovať na hnev, na zlú náladu niekoho iného  

Urážať  

Nadávať  

11. Stanoviť, oznámiť a  

prijať pravidlá alebo povinnosti  

 

Vyjadriť príkaz/zákaz  

Vyjadriť morálnu alebo sociálnu normu  

Získať povolenie, súhlas  

Dať súhlas, povoliť niečo  

Odmietnuť  

Zakázať  

Vzoprieť sa proti zákazu/Spochybniť zákaz  

Vyhrážať sa  

Sľúbiť  
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12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo 

povinností  

Obviniť, obviniť sa, priznať sa  

Ospravedlniť sa  

Odmietnuť obvinenie  

Vyčítať  

 

 

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  

 

Vyjadriť záujem o niečo  

Vyjadriť záujem o to, čo niekto rozpráva  

Vyjadriť prekvapenie  

Vyjadriť, že ma niekto/niečo neprekvapil/-lo  

Vyjadriť nezáujem  

 

 

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  

 

Žiadať od niekoho niečo  

Odpovedať na žiadosť  

Navrhnúť niekomu, aby niečo vykonal  

Navrhnúť niekomu, aby sme spoločne niečo 

vykonali  

Ponúknuť pomoc (urobiť niečo namiesto niekoho 

iného)  

Navrhnúť, že niečo požičiam/darujem  

Odpovedať na návrh niekoho iného  

 

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v 

budúcnosti  

 

Varovať pred niekým/niečím  

Poradiť  

Dodať odvahu/Podporiť  

Adresovať niekomu svoje želanie  

 

 

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti  

 

Spomenúť si na niečo/niekoho  

Vyjadriť, že som na niečo/niekoho zabudol  

Pripomenúť  

Kondolovať  

Gratulovať  

 

 

17. Reagovať pri prvom stretnutí  

 

Predstaviť niekoho  

Predstaviť sa  

Reagovať na predstavenie niekoho  

Privítať  

Predniesť prípitok  

 

18. Korešpondovať  

 

Korešpondovať  

Začať list  

Ukončiť list  

19. Telefonovať  Začať, udržiavať a ukončiť telefonický rozhovor  

 

 

20. Vymieňať si názory, komunikovať s 

niekým  

 

Začať rozhovor  

Ujať sa slova v rozhovore  

Vypýtať si slovo  

Vrátiť sa k nedopovedanému, keď ma prerušili  

Zabrániť niekomu v rozhovore  

 

 

21. Vypracovať prezentáciu/prednášku  

 

Uviesť tému, hlavnú myšlienku (hlavné myšlienky)  

Oboznámiť s obsahom/osnovou  

Rozviesť tému a osnovu  

Prejsť z jedného bodu na iný  

Ukončiť svoj výklad  

22. Obohatiť / Doplniť štruktúrovanú 

prezentáciu/prednášku  

 

Podčiarknuť / dať do pozornosti  

Odbočiť od témy (digresia)  

Vrátiť sa k pôvodnej téme  

Uviesť príklad  

Citovať  

Parafrázovať  

 

23. Zúčastniť sa na diskusii / Argumentovať  

 

Navrhnúť novú tému / nové body diskusie  

Odmietnuť diskutovať na ponúkanú tému/bod 

diskusie  

Vrátiť sa k téme / k bodu diskusie  
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24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj 

výklad/môj argument boli pochopené  

 

Uistiť sa, že účastníci komunikácie pochopili moje 

vyjadrenia  

Uistiť sa, že som dobre pochopil to, čo bolo 

povedané  

Požiadať o pomoc pri vyjadrovaní ohľadom 

problematického slova/vyjadrenia/frázy  

Nahradiť zabudnuté/nepoznané slovo  

Hľadať slovo/vetu  

Opraviť sa, vrátiť sa k rozhovoru  

 

25. Porozprávať niečo  

Rozprávať príbeh  

Začať príbeh, historku, anekdotu  

Zhrnúť príbeh, historku  

 

 

Prehľad výskytu spôsobilostí na jednotlivých úrovniach SERR pre jazyky  
 

 
Spôsobilosti 

Úroveň 
A1 

Úroveň 
A2 

Úroveň 
B1 

Úroveň 
B2 

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou     
2. Vypočuť si a podať informácie     
3. Vybrať si z ponúkaných možností     
4. Vyjadriť svoj názor     
5. Vyjadriť svoju vôľu     
6. Vyjadriť svoju schopnosť     
7. Vnímať a prejavovať svoje city     
8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne     
9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus     
10. Reagovať vo vyhrotenej situácii     
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti     
12. Reagovať na nesplnenie pravidiel  alebo povinností     
13. Reagovať na príbeh alebo udalosť     
14. Ponúknuť a reagovať na ponuku     
15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti     
16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti     
17. Reagovať pri prvom stretnutí     
18. Korešpondovať     
19. Telefonovať     
20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým     
21.  Vypracovať prezentáciu/prednášku     
22.  Obohatiť/Doplniť  štruktúrovanú prezentáciu/prednášku      
23. Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať     
24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj 
argument   boli pochopené 

    

25. Porozprávať niečo     



 

 

FÄHIGKEIT 1 : « KONTAKT  AUFNEHMEN » NIVEAU  A1 

Spôsobilosť č.1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikacnou situáciou” Úroveň   A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový   register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Kontakt Aufmerksamkeit wecken Bitte…? Rekcia slovies Komunikacný kontext Dodržiavať pravidlá 
aufnehmen  Hallo!  sa realizuje formou slušnosti v komunikácii. 

  Schau/Sehen Sie…  dialógu a neverbálnou  
 Begrüßen Hallo! Slovné spojenia komunikáciou. Upozorniť na 
Nadviazať  Grüß dich!  V komunikácii sa interkultúrne rozdiely pri 

kontakt v súlade  Grüß Gott!  uplatnuje hovorový štýl. nadviazaní rozhovoru. 

s komunikacnou  Guten Morgen!  UciteÍ si vyberá  
situáciou  Morgen… Herr… Frau…  z nasledujúcich žánrov:  
  Guten Tag!  jednoduchá  
  Tag, …  spolocenská  
  Guten Abend!  komunikácia, dialóg,  
  Abend…  príbeh, úryvok  
  Gute Nacht!  a dramatizácia  
  Nacht…  rozprávky, riekanka,  
  Wie geht es dir/Wie geht es denn  pesnicka, básnicka,  
  so?  komiks a pod.  
 Gruß erwidern Hallo! Slovné spojenia   
  Guten Morgen! Obligarórne es   
  Guten Tag!    
  Guten Abend!    
  Gute Nacht!    
  Danke, prima/gut/nicht so gut/es    
  geht/schlecht. Und dir?    
 Dank und Anerkennung Danke. Das ist nett…/das ist aber Slovné spojenia   
 ausdrücken nett…/Oh vielen dank…    
      
      

 Sich vorstellen 

 
Ich bin… Ich 

heiße... 

oznamovacia veta 

osobné zámená 
  

 Jemanden vorstellen 

 
Das ist… mein Freund/meine Freundin… 

…der Freund/die Freundin von… Hier 

ist… 

privlastnovacie 

zámená 
  

 



 

 

 

 Reagieren, wenn sich jemand 
vorstellt oder vorgestellt wird  

Freut mich… 

Angenehm… 
   

 Jemanden ansprechen und Entschuldige, kann ich dich etwas opytovacia veta   
reagieren, wenn man fragen?…/kannst du mir helfen?  
angesprochen wird Entschuldigen Sie…  
 Bitte, ist hier…  
 Ja?  
 Bitte?  

 

 

FÄHIGKEIT 2 : « INFORMATIONEN ANHÖREN UND EINE INFORMATION GEBEN » NIVEAU   A1 

Spôsobilosť č. 2: „Vypočuť si a podať informácie” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Informationen Sich informieren Bist du…(müde/krank…) ? Opytovacia veta Komunikacný kontext Najdôležitejšie verejné a 
anhören und  Bist du aus Dunajská Streda/aus… ? W-otázka sa realizuje formou súkromné služby (kde a 
eine  Fährst du mit dem…/mit der… ? Modálne slovesá dialógu s uplatnením čo žiadať): pošta, banky, 

Information  Wer hat das gesagt?  hovorového štýlu. miestne úrady (radnice), 

geben  Kann ich dich etwas fragen/dich  UciteÍ si vyberá polícia, atá. 

  anrufen/besuchen …  z nasledujúcich žánrov:  
Vypočuť si Bestätigen 

 
Ja, das stimmt… Oznamovacia veta jednoduchá  

a podať spolocenská  
informácie komunikácia, dialógy,  
 Ankündigen 

 
Ich fahre nach… 

Ich bin… 
Oznamovacia veta jednoduché  

 rozprávanie, plagáty,  
 krátky telegram,  
 jednoduchý telefonický  
 rozhovor, pohÍadnica,  
 blahoželanie,  
 ilustrované opisy,  
 katalógy, ilustrované  



 

 

FÄHIGKEIT 3 : « AUSWAHL AUS ANGEBOTENEN MÖGLICHKEITEN » NIVEAU   A1 

Spôsobilosť č. 3: „Vybrať si z ponúknutých možností” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Auswahl aus Identifizieren Wer bist du? Urcitý/neurcitý clen Komunikacný kontext Dodržiavať základné 
angebotenen  Ich bin der kleine.../die große... Zámená, ukazovacie, sa realizuje formou pravidlá a postoje pri 
Möglichkeiten  Das ist ein/eine…der/die/das... privlastnovacie dialógu s uplatnením nákupoch (vedieť 

  kein/keine…mein/meine...dein/ Záporný clen hovorového štýlu. pozdraviť, spresniť výber, 

  deine... Pomocné slovesá UciteÍ si vyberá zaplatič, atá.) a 
  Heißt du... ? Ich heiße nicht... haben, sein z nasledujúcich upozorniť na 
Vybrať si z  
ponúknutých 
možností 

 Wo bist du?... Hier/dort... Ich bin...  žánrov: jednoduchá interkultúrne rozdiely. 

  Hier woht ein Junge... ein  spolocenská  
  Mädchen...  komunikácia, dialógy,  
  Das Mädchen mit dem Mantel…  jednoduché  
  Der Junge mit der Brille …  rozprávanie,  
  Wer bist du?  pohľadnice, plagáty,  

 Beschreiben Das ist… Oznamovacia veta ilustrované opisy,  
  Hier ist... Pomocné slovesá katalógy, ilustrované  
  Vorne.../hinten... haben, sein rozprávky, reklama  
  Er/Sie/Es hat…  a pod.  
  Er/Sie/Es ist…    
  Ja, natürlich, das ist der/die/das... Oznamovacia/rozka-   
 Bejahen/ablehnen Ja, das geht... In Ordnung ... zovacia veta   
  Nein, danke. Zápor   
 Nicht so… Obmedzovacia spojka   
 Das gefällt mir aber nicht!    
  Ja, aber das ist sehr teuer/sehr alt…    
  Das stimmt, aber ich finde…    
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FÄHIGKEIT 4 : « ANSICHT AUSDRÜCKEN » NIVEAU  A1 

SpôsobilosÉ c. 4: „Vyjadriť svoj názor” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Ansichten Ansichten ausdrücken Meiner Meinung nach… Vedľajšia veta bez Komunikacný kontext sa Upozorniť na špecifiká 
ausdrücken  Ich finde, der.../das…/die… spojky realizuje formou dialógu komunikácie pri 

  Ich glaube/denke/meine..., dass vedÍajšia veta dass s uplatnením hovorového vyjadrovaní 
Vyjadriť svoj  Das mag ich... /mag ich nicht...das ist  štýlu. prekvapenia a svojho 
názor  prima/doof... das ist interessant... das  UciteÍ si vyberá názoru v neformálnom, 

  finde ich gut/toll/Spitze.../nicht  z nasledujúcich žánrov: familiárnom styku. 

  gut/blöd/langweilig...  jednoduchá spolocenská  
 Zustimmung ausdrücken Das stimmt. Slovné spojenia komunikácia, dialógy,  
  Das ist richtig. Dialógové castice rozprávanie, pozvánka,  
  Ja, das ist wahr.  pohÍadnice, plagáty,  
  Kein Problem...  ilustrované opisy,  
 Widerspruch ausdrücken 

 
Nein, das stimmt nicht… 

Das ist nicht wahr. 
Šastice záporu katalógy, ilustrované  

 rozprávky a pod.  
 Überzeugung ausdrücken 

 
Ja, ich weiß... Modálne castice   

 Trotz, Desinteresse Das geht nicht… Modálne slovesá   
 ausdrücken Ich möchte .../will... Šastice záporu   
  Den.../die.../das finde ich nicht    
  interessant/nicht gut...    
 Protestieren 

 
Ich bin dagegen! 

Ich möchte .../nicht… Ich 

will…/nicht… 

Zvolanie   

 Überzeugung qualifizieren 

 
Ich bin ganz sicher…/nicht sicher…    
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FÄHIGKEIT 5 : « SEINEN WILLEN ÄUßERN » NIVEAU  A1 

SpôsobilosÉ c. 5 „Vyjadriť svoju vôÍu” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková a interkultúrna dimenzia 

Seinen Willen Wunsch ausdrücken Ich will ... Modálne slovesá Komunikacný kontext sa VyjadriÉ túžby a želania 
äußern  Ich möchte lieber ...  realizuje formou dialógu primerane komunikacnej 

 Ich wünsche mir ...  s uplatnením hovorového situácii, identifikovaÉ 
Vyjadriť svoju Pläne, Absicht … mache ich heute/morgen… Oznamovacia štýlu. základné spolocenské normy 
vôÍu ausdrücken am nächsten Tag... veta UciteÍ si vyberá pri vyjadrení želaní a túžob, 

    z nasledujúcich žánrov: napr. upozorniÉ žiaka na 

   jednoduchá spolocenská direktívny tón, ktorý môže 

    komunikácia, dialógy, byÉ v cieÍovej krajine 

    jednoduchý telefonický považovaný za neslušný. 

    rozhovor a pod.  
 

 

FÄHIGKEIT 6 : « FÄHIGKEIT AUSDRÜCKEN  » NIVEAU  A1 

SpôsobilosÉ c. 6: „Vyjadriť svoju schopnosÉ” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Fähigkeit Kenntnisse/ Ich kann ... sehr gut ... Modálne Komunikacný kontext sa Záujmy a konícky 
ausdrücken Informationen/ Ich weiß es. slovesá realizuje formou dialógu mládeže (šport, hudba 

 Feststellungen Ich kenne den… /die… / das…  s uplatnením hovorového štýlu. a pod.). 
Vyjadriť svoju ausdrücken Das weiß ich schon lange.  UciteÍ si vyberá z nasledujúcich  
schopnosť    žánrov: jednoduchá  
   spolocenská komunikácia,  
   dialógy, jednoduchý telefonický  
 Unkenntnis, Nichtwissen, Das weiß/kenne ich nicht. Modálne rozhovor, pozvánka,  
 ausdrücken Ich weiß es nicht slovesá pohÍadnice, plagáty, ilustrované  
  Ich kenne …nicht Zápor nicht opisy, katalógy, ilustrované  
  Du irrst dich gewaltig.  rozprávky a pod.  
 Fähigkeit ausdrücken  Ja, das kann ich machen/kann ich 

sogar sehr gut…/nicht so gut... 

Ich kann das allein... 

Modálne 

slovesá 
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FÄHIGKEIT 7 : « GEFÜHLE ÄUßERN  » NIVEAU  A1 

SpôsobilosÉ c. 7: „Prejavovať svoje city” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna 

dimenzia 
Geffühle Freude, Glück, Ja, toll/klasse/prima! Slovné spojenia Komunikacný kontext PoukázaÉ na rozdielne 
äußern Begeisterung, Dankbarkeit Das macht Spaß/Oh, super.  sa realizuje formou formy prejavu 

 ausdrücken Vielen Dank/das ist sehr nett…  dialógu s uplatnením citov/pocitov (radosÉ, 
Vnímať a  Schön, dass ihr da seid/dass du da  hovorového štýlu. nadšenie, smútok, žiaÍ, 
prejavovať bist...  UciteÍ si vyberá bolesÉ, zlosÉ a pod.) 
svoje city Traurigkeit, Ratlosigkeit, Es geht mir gar nicht gut Oznamovacia veta z nasledujúcich žánrov: s prihliadnutím na 

 ausdrücken Was mache ich jetzt blos? Obligatórne zámeno spolocenská kultúrne aspekty krajiny. 

  Das tut mir Leid. es komunikácia, dialógy,  
 Ich bin traurig. Valencia slovies krátke oznámenie,  
   Opytovacia veta jednoduchý telefonický  
 Sympathie ausdrücken Ich habe … gern/wirklich gern  rozhovor, krátke  
  Ich liebe… blahoželanie,  
  ...mag ich sehr gern. pohÍadnice, plagáty,  
  ... mag ich nicht... nicht mehr... ilustrované opisy,  
  ...ist nett katalógy, ilustrované  
  Ich finde ... sehr nett… rozprávky a pod.  
  symphatisch/nicht symphatisch/   
  .../doof...   
 Schmerz ausdrücken 

 
Au! Das tut doch weh. Ich 

habe …-schmerzen Es tut 

höllisch weh. 

Zvolacia veta   

 Trösten, unterstützen, Mut 

geben 

 

Keine Angst! 

Das ist nicht/nicht mehr so 

schlimm. 

...deine arme kleine... Du 

Arme... 

Zvolanie   
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FÄHIGKEIT 8 : « ERWARTUNG ÄUßERN UND DARAUF REAGIEREN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 8: „Vyjadriť očakávania a reagovať na ne” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Erwartung Hoffnung ausdrücken Ich hoffe, dass… VedÍajšie vety dass Komunikacný kontext PoukázaÉ na medziÍudské 
äußern und  Ich bin sicher, dass  sa realizuje formou vzÉahy a vhodnosÉ 

darauf Enttäuschung ausdrücken Schade/ Zvolacia veta dialógu s uplatnením výberu komunikacných 
reagieren  das ist aber schade/ Šastica, modálne hovorového štýlu. prostriedkov na 

  ich finde das schade/ castice, castice UciteÍ si vyberá vyjadrenie ocakávania, 
Vyjadriť  ja, leider(nicht) záporu z nasledujúcich žánrov: prejavenie úcasti s iným 

ocakávania a  Was ist denn los?  jednoduchá clovekom v prípade 

Reagovať na ne  Pfui!  spolocenská problémov primerane 

  Das schmeckt ja gar nicht gut...  komunikácia, dialóg, veku žiaka a ním 

  Was ist passiert?...  pozvánka, jednoduchý dosiahnutej komunikacnej 

 Angst, Befürchtung Ich habe Angst. Ach, der/die /das Zvolacia veta telefonický rozhovor, úrovne. 

 ausdrücken Arme.  pohÍadnice, plagáty,  
  Oh, nein.  ilustrované opisy,  
 Was machen wir bloß?  katalógy, ilustrované  
 Erleichterung ausdrücken 

 

Endlich! Jetzt geht es mir schon besser. 

…tut mir nicht mehr weh 

...ich habe keine Angst mehr. 

...ist nicht böse... 

Jetzt ergärn sie....dich/mich... nicht 

mehr... 

Spojenie kein / mehr 

Šastica 

rozprávky a pod.  

 Zufriedenheit/ Das ist super. Zápor   
 Unzufriedenheit/ Das war toll... Opytovacia veta   
 ausdrücken, sich Danke, das ist prima...    
 beschweren Nicht so…    
  

 
Sei nicht kindisch.    

  Das kann man doch nicht...!    
  Das geht so doch nicht!    
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FÄHIGKEIT 9 : « INTERRESSE UND GESCHMACK ZEIGEN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 9: „Predstaviť svoje záÍuby a svoj vkus“ Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Interresse Wertschätzung ausdrücken: …mag ich/mag ich sehr.  Ústny prejav formou Aktivity voÍného casu, 
und was ich gern habe, was mir …gefällt mir sehr gut. jednoduchého monológu porovnaÉ rôzne druhy 
Geschmack gefällt/was ich nicht …gern/sehr gern/nicht gern. – oboznámiÉ okolie o športov a cinností 
zeigen mag/was mir nicht gefällt …mag ich gar nicht/überhaupt nicht. záÍubách  alebo formou voÍného casu v rámci 

 wen ich mag/nicht mag Ihn/sie/es mag ich nicht ... dialógu – reagovaÉ Slovenska a krajiny 

Predstaviť   a vyjadriÉ svoj postoj v cieÍového jazyka. 
svoje záÍuby a  rámci vzniknutých situácií  
svoj vkus  – jednoduché aktuálne  
  témy.  
  Písomný prejav: napísaÉ  
   jednoduchý text opisujúci  
   záÍuby a postoje voci  
   prostrediu – jednoduchý  
   osobný list, reagovaÉ na  
   prežité situácie a zážitky  
   v minulosti – jednoduchý  
   osobný list.  
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FÄHIGKEIT 11 : « REGELN UND PFLICHTEN FESTLEGEN, MITTEILEN UND ANNEHMEN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 11: „StanoviÉ, oznámiÉ a prijaÉ pravidlá alebo povinnosti” Úroven   1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové prostriedky Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Regeln und Befehl ausdrücken Lies laut/sprich leise…! Rozkazovacia veta Komunikacný kontext Rozdielnosti v spôsobe 
Pflichten DaÉ/vyjadriÉ pokyn Mach das... Modálne castice sa realizuje formou vyjadrenia a prijatia 
festlegen,  Hol...Gib mir bitte... Modálne slovesá krátkeho dialógu základných pravidiel 

mitteilen und  Ich darf kein/keine/keinen...  s uplatnením a povinností medzi 

annehmen  Du musst...  hovorového alebo Slovenskom a cieÍovou 

  das geht nicht... du darfst nicht...  administratívneho štýlu. krajinou. 

StanoviÉ,  Hier muss man... langsamer fahren.    
oznámiÉ    Vyjadrenie požiadaviek Rozdielnosti vo vyjadrení 
a prijaÉ    a sÉažností, súhlasu nesúhlasu, odmietnutia, 
pravidlá alebo    a odmietnutia aj sÍubov a zákazov. Genehmigung/ Zustimmung 

bekommen 

 

Das darfst du... 

das geht... 

hier kann man... 

Dialógové castice povinnosti formou jednoduchého  
 monológu, základné  
 frázy.  

 Zustimmung geben, etwas 

genehmigen 

DaÉ súhlas, potvrdiÉ nieco 

Bitte sehr! Ja, ich mache das! Gut, 

das geht... 

ich mache das gern... 

Aber gern! 

Hier bitte. 

Ja, du hast Recht, ... 

Hier kann man über die Straße 

Dialógové castice 

Oznamovacia veta 
Typy textov: 

jednoduché dialógy 

nesúce základné 

rozkazy a príkazy, 

prosby, požiadavky a 

odmietnutia. 

 

  gehen/....    
  Das ist mir egal, mach was du willst.    
 Ablehnen Das geht nicht. Dialógové castice   
 OdmietnuÉ Das tut/darf man nicht!    
  Ich will aber/ich will nicht …    
  Lass das...    
 Verboten 

ZakázaÉ 
Du darfst nicht … 

Du darfst hier nicht parken! 

Hier darf man nicht.... 

Hier darf man nicht parken. 

Dialógové castice   

 Vereinbaren 

DohodnúÉ 
Wir machen das so ... 

Geht das? 

Wann kannst du...? 

Dialógové castice 

Opytovacia veta 

Modálne slovesá 
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 Angebote geben und annehmen 

DaÉ a prijaÉ ponuky 
Komm, bitte rein. Ja, gern. Danke, 

gern. Ja, bitte. 

Das ist sehr nett. Möchtest 

du... 

Ja, ich möchte... 

Modálne slovesá 

Dialógové castice 
  

Sich weigern 

ZdráhaÉ sa 
Ich kann/will jetzt nicht...tut mir Leid. Ich 

glaube, es geht nicht. 

Dialógové castice 

Obmedzovacia 

spojka 

  

 

 

 

FÄHIGKEIT 12 : « REAGIEREN AUF UNERFÜLLTE REGELN UND PFLICHTEN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 12: „ReagovaÉ na nesplnenie pravidiel alebo povinnosti” Úroven   A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Reagieren Beschuldigen, gestehen Du warst es!  Komunikacný kontext Základné rozdiely 
auf unerfüllte ObviniÉ, obviniÉ sa, priznaÉ Ja, ich war es. sa realizuje formou a zvláštnosti vo vyjadrení 
Regeln und sa Du irrst dich gewaltig. strucného dialógu alebo ospravedlnenia, Íútosti, 

Pflichten Sich entschuldigen Ach, Entschuldigung! Rekcia slovies monológu s použitím obvinenia a kritiky 

 OspravedlniÉ sa Entschuldigen Sie bitte, dass ich zu slovesá so zvratným základných fráz v slovenskom jazyku 

ReagovaÉ na  spät gekommen bin. zámenonom a základnej slovnej a v cieÍovom jazyku. 
nesplnenie  Ich möchte mich entschuldigen ... Perfektum zásoby danej témy Rozdielnosti v 

pravidiel alebo Beschuldigung 

zurückweisen OdmietnuÉ 
obvinenie 

Das war ich nicht. 

Ich war es nicht. 

Lass mich doch in Ruhe. 

Zápor nicht/un- s uplatnením špecifických výrazoch 
povinnosti hovorového štýlu. a formulovaní viet danej 

 Typy textov: problematiky medzi 

 Vorwürfe machen 

VycítaÉ 
Das ist gemein von dir. 

Bist du verrückt? 
 pohÍadnice, osobné slovenským jazykom 

 listy, krátke formálne a cieÍovým jazykom. 

 listy.  
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FÄHIGKEIT 13 : « AUF EINE GESCHICHTE ODER EIN EREIGNIS REAGIEREN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 13: „ReagovaÉ na príbeh alebo udalosÉ” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové prostriedky Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Auf eine Interesse für etwas zeigen Das interessiert mich sehr. Zvratné slovesá Komunikácia sa ObÍúbené rozprávky 
Geschichte VyjadriÉ záujem o nieco Ja, super, das machen wir...  realizuje v podobe a príbehy detí na 

oder ein Interesse zeigen um das, was der 

andere sagt 

VyjadriÉ záujem o to, co niekto 
rozpráva 

Wirklich? Das ist ja interessant.  jednoduchého Slovensku a v krajinách 
Ereignis dialógu. cieÍového jazyka. 

reagieren   
 Jednoduché  
ReagovaÉ na Überraschung ausdrücken Oh, das ist schön! Zvolacia veta rozprávanie príbehu,  
príbeh alebo VyjadriÉ prekvapenie Das war aber lustig. Präteritum opis udalostí  
udalosÉ  Ach, wirklich?  a cinností  
  Der/die/das ist aber schön.  s uplatnením  
  Woher kennst du meinen Namen?  hovorového štýlu.  
  Wer bist du?    
  Gehst du wieder...?  Typy textov:  
 Ausdrücken , dass mich Das wundert mich nicht. Zvratné slovesá jednoduché osobné  
 jemand / etwas nicht Das überrascht mich nicht. Perfektum listy, úryvok  
 überrascht hat Das sind sie doch...  z rozprávky, komiks,  
 VyjadriÉ, že ma niekto/nieco Was machst du denn hier?  poznámky a odkazy.  
 neprekvapil/-lo Wer kommt denn da?    
 Dessinteresse ausdrücken 

VyjadriÉ nezáujem 

Das interessiert mich nicht/ überhaupt 

nicht... 

Das finde ich langweilig/ 

blöd/doof... 
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FÄHIGKEIT 14 : « AUF EIN ANGEBOT REAGIEREN, EIN ANGEBOT MACHEN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 14: „PonúknuÉ a reagovaÉ na ponuku” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

Jazykový 

register 
Jazyková 

a interkultúrna 

dimenzia 

Auf ein Jemandem vorschlagen, dass er Kannst du bitte ... machen/...! zvolacia veta,   
Angebot etwas macht Schreib/lies... noch einmal! opytovacia veta 

reagieren, NavrhnúÉ niekomu, aby nieco Schreiben Sie/lesen Sie ... bitte das  
ein Angebot vykonal noch einmal.  

machen Antworten Das kann ich... oznamovacia veta 

 Odpoveá na žiadosÉ Ja, sehr gern.  
PonúknuÉ  Bitte.  
a reagovaÉ  In Ordnung!  
na ponuku Zu gemeinsamem Handeln Komm mit... ich zeige dir mein/meine... Opytovacia veta 

 auffordern Machen wir ...?  
 NavrhnúÉ niekomu, aby sme Gehen wir...?  
 spolocne nieco vykonali Spielen wir...?  
 Anbieten, etwas zu tun PonúknuÉ 

pomoc 

Ich bringe dich gern in die Schule/... Ich 

kann jetzt... 

Wenn du willst, kann ich… 

Lass uns fernsehen. 

Modálne slovesá 

Oznamovacia veta 

 Nach Wunsch fragen Möchtest du noch... ? Opytovacia veta 

 PýtaÉ sa na prianie Was willst du machen? Modálne slovesá 

  Wie möchtest du... ?  
  Möchtest du...?  
 Dinge, Gegenstände anbieten 

PonúkaÉ veci, predmety 
Möchtest du...? 

Bitte! 

Das (Geschenk) ist für dich/fürSie. 

Opytovacia veta 

Vykanie 
  

 Hilfe anbieten 

PonúknuÉ pomoc 
Kann ich dir/Ihnen helfen? Modálne slovesá   

 Einladen 

PozvaÉ 
Möchtest du mit uns... 

Ich möchte dich... 

Opytovacia veta 

Modálne slovesá 
  

 Einwilligen 

SÍúbiÉ 
Gut, ich kann... 

Oh ja. Gern. 

Na klar, gerne. 

Oznamovacia veta   

25
 



 

 

FÄHIGKEIT 15 : « AUF EIN ZUKÜNFTIGES EREIGNIS REAGIEREN » NIVEAU   A1 

SpôsobilosÉ c. 15: „ReagovaÉ na nieco, co sa má udiaÉ v budúcnosti” Úroven   A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Auf ein Jemanden vor etwas warnen Pass doch auf! Sei vorsichtig.  Komunikacný VedieÉ zdvorilo 
zukünftiges VarovaÉ pred niekým/niecím Du musst vorsichtig sein. kontext sa realizuje požiadaÉ o radu, pomoc 
Ereignis  Jetzt wird ernst... formou dialógu a vedieÉ zdvorilo 

reagieren Jemandem raten 

PoradiÉ niekomu 
Geh/geht lieber... 

Mach/Macht lieber... 
 s uplatnením odpovedaÉ. 

 hovorového štýlu.  
ReagovaÉ na Ermuntern 

DodaÉ odvahu/PodporiÉ 

Setz dich, bitte! 

Komm doch mit... 

Mach das... 

Predložkové 

spojenie 
 Moje plány do 

nieco, co sa Typy textov: budúcnosti. 
má udiaÉ v pohÍadnice,  
budúcnosti Von jemanden etwas Kannst du/Können Sie...mir bitte helfen...? Modálne plagáty, ilustrované Rôzne formy želaní, 

 verlangen Ich möchte (gern)... slovesá opisy, katalógy, napr. do nového roka, 

 ŽiadaÉ od niekoho nieco Kann ich bitte... Rozkazovacia ilustrované narodeniny a pod. 

  Hast du/Haben Sie... veta rozprávky, krátke  
  Kannst du mir heute Nachmittag helfen?  a jednoduché  
  Entschuldigung, hätte Sie/hättest du vielleicht  novinové správy.  
  einen Moment Zeit?    
  Gib mir bitte.../geben Sie mir bitte...    
  Mach genau was... gesagt hat...    
 Antworten Das kann ich... Slovné spojenie   
 OdpovedaÉ na žiadosÉ Ja, bitte.  
  Natürlich.  
  In Ordnung!  
  Das haben wir doch versprochen...  
 Jemandem vorschlagen, dass er 

etwas macht 

NavrhnúÉ niekomu, aby nieco 
vykonal 

Kannst du bitte ... machen? 

Könntest du/könnten Sie bitte... 
   

 Zum gemeinsamen Handeln Machen wir...? Opytovacia   
 auffordern Gehen wir...? veta 

  Spielen wir...?  
  Komm, lass uns spielen...  
 Ermuntern Setz dich, bitte! Predložkové   
  Komm doch mit... spojenie 

  Mach das...  
  Nimm dich zusammen...  
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 Vorschlagen, dass ich Ich kann dir mein.../meine...    
jemanden etwas borgen/geben/ausleihen/schenken... 

borge/schenke und antworte Danke, das ist nett von dir. 

auf den Vorschlag von dem Wo ist ...? Ich kann ... nicht finden. Ich brauche 

anderen ihn/sie/es unbedingt. Leih mir bitte... 

 Ich leihe dir... 

 
 

 

 

FÄHIGKEIT 17 : « REAGIEREN BEIM ERSTEN TREFFEN  » NIVEAU  A1 

SpôsobilosÉ c. 17: „Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroven  A1 
 

Spôsobilosti 

Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 

Reagieren beim Jemanden jemandem Das ist... die Freundin von.../der Opytovacia veta Komunikacný  
ersten Treffen vorstellen Freund von.../ die Mutter von.../... oznamovacia veta kontext sa realizuje VedieÉ predstaviÉ seba aj 

  Das ist... ...von...  formou dialógu iných. 
Reagovať pri prvom  Das ist mein.../meine...  s uplatnením  
stretnutí  Kennst du... schon?  hovorového štýlu. Napr. Anglicania si pri 

    Typy textov: stretnutí podávajú ruky, Sich vorstellen 

 
Ich bin ... Ich 

heiße ... 
Slovné spojenia 

 pohÍadnice, Francúzi si vymenia bozk 

 plagáty, ilustrované na líce, atá. Reagieren, wenn sich jemand 
vorstellt oder vorgestellt wird  

Es freut mich. Slovné spojenie 
 opisy, katalógy,  
 ilustrované Zdvorilostné frázy pri 

 rozprávky. zoznámení. 

 Willkommenheißen 

 
Willkommen! 

Schön dich wiederzusehen... 

Slovné spojenia   
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FÄHIGKEIT 19 : « TELEFONIEREN» NIVEAU  A1 

SpôsobilosÉ c. 19: „Telefonovať” Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

Jazykový 

register 
Jazyková 

a interkultúrna dimenzia 
Telefonieren Telefongespräch Guten/Tag/Abend/..., Frau ... /Herr ..., hier ist ... Slovné   
telefonovať anfangen und 

beenden 

 

Schön, dass du dich wieder mal meldest... 
Ist...zu Hause?/Ich möchte (bitte) mit...sprechen. Kann 
ich...sprechen? 
Es tut mir Leid, er/sie ist nicht da. Ich 
rufe später nochmal an. 
Kann ich eine Nachricht hinterlassen? Ja sicher. 

spojenie 

Modálne 

slovesá 

  Kommst du am Montag/ ...ins Kino/...  
  Ja, gerne. Tut mir Leid, ich kann nicht. Ich habe...  
  Dann um 19.00 Uhr/ ...  
  Das geht prima, also bis Montag/ ...  
  Also dann bis morgen. Tschüs!  
  Auf Wiederhören!  
  Vielen Dank für den Anruf.  
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FÄHIGKEIT 20 : « MIT JEMANDEM KOMMUNIZIEREN » NIVEAU  A1 

Spôsobilosť č. 20: „ VymienaÉ si názory, komunikovaÉ s niekým” Úroven   A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 
Jazykový register Jazyková a interkultúrna dimenzia 

Mit Äußerung einleiten Ja, das war so... Préteritum Komunikacný kontext sa Základné pravidla slušnosti pri 
jemandem UviesÉ vyjadrenie Das ist so... Deixis aspektu realizuje formou dialógu rozhovoroch s prihliadnutím na 
kommunizie-   Dialógové castice s uplatnením hovorového špecifiká komunikacného 

ren um Wort bitten 

VypýtaÉ si slovo 
Darf ich dazu etwas sagen?  štýlu a neverbálnou kontextu a komunikacných 

 komunikáciou (vyjadrenie partnerov. 

VymienaÉ si Äußerung abschließen 

UkonciÉ vyjadrenie 
Danke. Es war sehr nett ... Préteritum Deixis 

aspektu 

Dialógové castice 

jednoduchých pocitov -  
názory, radosÉ, smútok, hnev). VzÉahy medzi rodicmi a deÉmi, 
komunikovaÉ Typy textov: rozhovory, mužmi a ženami, staršími 
s niekým úryvok, jednoduché listy, a mladšími. 

 e-mail, sms, ilustrované  
 rozprávky, jednoduchý 

komiks. 

Spôsob vyjadrovania a správania 

svedcí o správnej výchove v rodine 

a v škole. 

Zögern, nach Worten 

suchen 

VáhaÉ, hÍadaÉ slová 

Das war in Ber... nein in Dresden. 

Das war... wie heißt die 
 

  Stadt?...   
  Das war in Dresden, nein, nicht   
  in Dresden, in der Nähe von   
  Dresden.   
 Um Ausdruckshilfe bitten 

PoprosiÉ o pomoc pri 
vyjadrovaní 

Wie heißt ... auf Deutsch? Opytovacia veta 

Predložky 
  

 Sich korrigieren 

OpraviÉ sa 
Der Straße, nein die Straße ... Deixis   



 

 

Odporúčané spôsobilosti 

 

FÄHIGKEIT 18 : « KORRESPONDIEREN » NIVEAU  A1 

Spôsobilosť c. 18 : „ Korešpondovať ”  Úroven  A1 
Spôsobilosti Funkcie Aplikácia funkcie Jazykové 

prostriedky 

Korrespondieren Anrede in Liebe ..., / Lieber …, Sklonovanie 

 Briefen  prídavných 
Korešpondovať   mien 

    

 Schluss- und Viele/schöne/herzliche Grüße aus.../  
 Grußformeln in Alles Gute wünscht ... Dein.../deine...  
 Briefen   
    



 

 

 

SLOVNÁ ZÁSOBA 

 

Slovná zásoba je popri gramatike základným „stavebným materiálom“ pre tvorbu zmysluplných 

verbálnych výpovedí. Preto aj pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej 

výberu a osvojovaniu si náležitú pozornosť. V osnovách, ktoré sa používali doteraz, bola slovná 

zásoba naznačená len vymedzením tematických okruhov pre jednotlivé ročníky ZŠ a SŠ, v rámci 

ktorých sa mal žiak vedieť vyjadriť. Zostávalo na učiteľovi, resp. na učebnici, ktorú používal, akú 

slovnú zásobu a v akom rozsahu si ju žiak osvojil. 

Predložené osnovy prezentujú požiadavky na osvojenie si slovnej zásoby oveľa konkrétnejšie a sú 

založené na kritériách pre ovládanie cudzieho jazyka podľa úrovní (A1, A2, B1, B2) vymedzených v 

Spoločnom európskom referenčnom rámci pre jazyky. Autori osnov síce tiež vychádzajú z idey, že 

slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo viacerých prípadoch (najmä pri 

menej špecifickej, všeobecnej lexike) prelína. 

Prvým krokom bolo preto stanovenie základných tematických okruhov (spolu 21 tém), ku ktorým 

boli pričlenené podtémy bližšie špecifikujúce základné témy, najmä podľa úrovní ovládania cudzieho 

jazyka.  Všetky témy ako aj podtémy sú spoločné pre všetky jazyky, ktoré sa vyučujú  na našich 

školách, avšak ich naplnenie konkrétnou slovnou zásobou je urobené pre každý jazyk zvlášť. 

Druhým krokom bol teda výber základnej slovnej zásoby (pre úroveň A1 a A2) a jej rozšírenie o 

tematicky a štylisticky špecifickejšiu lexiku (pre úroveň B1 a B2) pre jednotlivé cudzie jazyky. Pri 

začleňovaní lexiky autori postupovali tak, že začali s výberom slovnej zásoby pre najnižšiu úroveň. 

Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2). 

Autori osnov si nenárokujú na absolutizáciu tohto dokumentu, t. j. že vyčerpali všetky možnosti 

začlenenia lexiky. Predmetný materiál by mal slúžiť ako východisko a základné vodítko pre výučbu a 

osvojenie si potrebnej slovnej zásoby, aby sa žiak (na úrovni A1 – B2) vedel relevantne dohovoriť v 

ústnej i písomnej forme v komunikačných situáciách zodpovedajúcich potrebám učiacich sa. 

 

Témy pre komunikačné úrovne 

Uvádzame zoznam tém pre komunikačné úrovne A1 až B2: 

 

Rodina a spoločnosť 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v 

rodine Národnosť/štátna 

príslušnosť 

Tlačivá/dokumenty 

Vzťahy medzi ľuďmi 

Náboženstvo Domov a bývanie 

Môj dom/byt Zariadenie bytu 

Domov a jeho okolie 



 

 

 

Bývanie v meste a na 

dedine Spoločnosť a 

životné prostredie 

Spoločnosť a jej životný 

štýl 

Ľudské telo, 

starostlivosť o zdravie 

Ľudské telo 

Fyzické charakteristiky 

Charakterové vlastnosti 

človeka Choroby a nehody 

Hygiena a starostlivosť 

o telo Zdravý spôsob 

života 

Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, 

poistenie 

Doprava a cestovanie 

Dopravné prostriedky 

Osobná doprava 

Príprava na cestu a cestovanie 

Turistika a cestovný ruch 

Problémy cestných, železničných a 

leteckých sietí 



 

 

 

Vzdelávanie a práca 

Škola a jej zariadenie 

Učebné predmety 

Pracovné činnosti a 

profesie Školský  

systém Celoživotné 

vzdelávanie Pracovné 

podmienky Človek a 

príroda Zvieratá/fauna 

Počasie 

Rastliny/flóra 

Klíma 

Človek a jeho životné prostredie 

Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia 

Voľný čas a záľuby 

Záľuby 

Knihy a čítanie 

Rozhlas, televízia a 

internet Výstavy a 

veľtrhy 

Kultúra a jej vplyv na 

človeka Umenie a rozvoj 

osobnosti Stravovanie 

Stravovacie návyky 

Mäso a mäsové 

výrobky Zelenina a 

ovocie Nápoje 

Cestoviny a múčne 

výrobky Mliečne 

výrobky Stravovacie 

zariadenia Príprava 

jedál 

Kultúra 

stolovania 

Zdravá výživa 

Multikultúrna spoločnosť 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky 

Cudzojazyčná 

komunikácia Štátne a 

cirkevné sviatky 

Zvyky a tradície v rôznych krajinách 

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie 

tradícií Obliekanie a móda 

Základné druhy oblečenia 

Odevné doplnky 

Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti Druhy a vzory odevných 

materiálov Móda a jej trendy 



 

 

 

Šport 

Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne 

Športové disciplíny 

Význam športu pre rozvoj 

osobnosti Nové trendy v 

športe 

Fair play športového zápolenia 

Obchod a 

služby Nákupné 

zariadenia Pošta 

a 

telekomunikácie 

Druhy a spôsoby nákupu a 

platenia Hotely a hotelové 

služby 

Centrá krásy a 

zdravia (kaderníctva, 

fitnes, ...) Kultúra 

nakupovania a 

služieb Krajiny, 

mestá a miesta 

Krajiny a svetadiely 

Moja krajina a moje mesto 

Geografický opis krajiny 

Kultúrne a historické pamiatky 

krajín a miest 

Kultúra a 

umenie Druhy 

umenia 

Kultúra a jej 

formy 

Umenie – spoločnosť – kultúra 

Človek a spoločnosť; 

komunikácia Jazyk ako 

dorozumievací prostriedok Formy 

komunikácie 

Kultúra 

komunikácie 

Mládež a jej 

svet Aktivity 

mládeže 

Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné 

vzťahy Predstavy mládeže o svete 

Zamestnanie 

Pracovné pomery a 

kariéra Platové 

ohodnotenie 

Nezamestnanosť 

Veda a technika v službách  ľudstva 

Technické 

vynálezy 

Vedecký pokrok 

Vzory a ideály 

Človek, jeho vzory a 

ideály Pozitívne a 

negatívne vzory 

Slovensko 

Geografické 

údaje História 

Turistické miesta, kultúrne zvyky a 

tradície  

Krajina, ktorej jazyk sa učím  

Geografické údaje 

História 

Turistické miesta, kultúrne zvyky a 

tradície 



 

 

 

Vybraná povinná lexika pre komunikacnú úroven  A1 

Témy/Všeobecne
/ Podtémy 

Úroven A1 

1  Rodina a spološnos“ 
 

- Osobné údaje 
- Rodina - vzťahy v rodine 
- Národnosť/štátn
a príslušnosť 
- Tlačivá/dokumenty 
- Vzťahy medzi ľuďmi 
- Náboženstvo 

Osobné údaje 
Rodina - vz“ahy v rodine 

 

Adresse, e, E-Mail, e, Bruder, r, Deutsche, r, Familie, e, Frau, e, Freund, 
r/-in, e, Großmutter, e, Oma, e, Großvater, r, Opa, r, Herr, r, Hobby, s, 
Junge, r, Kind, s, Land, s, Mann, r, Mädchen, s, Monat, r, 
Januar, r...Dezember, r, Montag, r,... Sonntag, r , Mutter e, Mutti, Name, 

r, Nummer, e, Haus s, Telefon, s, Schwester, e, Slowake, r/ -in, e, Stadt, 
e, Straße, e, Telefon, s, Tag, r, Ungar, r/-in, e, Vater, r, Vati, Österreicher, 
r/-in, 
gefallen, gern haben, heißen, kommen aus, lieben, machen, mögen, sein 

+ Altersangabe, schicken, telefonieren, verkaufen, wohnen, 
alt, blöd, braun, deutsch, dumm, fleißig, geboren in, am (sein), grau, 
groß, intelligent, jung, klein, kurz, lang, langweilig, nett, rot, schön, 
schwarz, slowakisch, traurig, ungarisch, deutsch 2 Domov a bývanie 

 

- Môj dom/byt 
- Zariadenie bytu 
- Domov a jeho okolie 
- Bývanie v meste a na 
dedine 
- Spoločnosť a životné 

prostredie 
- Spoločnosť a jej životný 
štýl 

Môj dom/byt 
Zariadenie bytu 
 

Abfall, r, Bett, s, Computer, r, Dusche, e, Fenster, s, Fernseher, r, 
Garten, r, Glocke, e, Haus, s, Herd, r, Knopf, r, Küche, e, Licht, s, Radio, 
s, Schlüssel, r, Schrank, r, Kühlschrank, r, Spiegel, r, Stuhl, r, Telefon, s, 
Teppich, r, Tisch, r, Toilette, e, Tür, e, Haustür, e, Uhr, e, Wasser, s, 
Wohnung, e, Zimmer, s, Schlaf-, Kinder-, Bade-, Wohnzimmer, s, 
machen, (an-, auf-, aus-, zu-, mit-), drücken, kaufen, kochen, kosten, 
putzen, verkaufen, waschen, wohnen, alt, dunkel, geschlossen, 
groß, kalt, klein, laut, leise, neu, offen, sauber, schmutzig, schön, teuer, 
warm 

3 "udské telo, 
starostlivos“ o zdravie 

 

- Ľudské telo 
- Fyzické charakteristiky 
- Charakterové vlastnosti 

človeka 
- Choroby a nehody 
- Hygiena a starostlivosť 

o telo 
- Zdravý spôsob života 
- Nemocnica a klinika, 
lekáreň a lieky, 
poistenie 

"udské telo 
Fyzické charakteristiky 
 

Knie, s, Arm, r, Gesicht, s, Auge, s, Bauch, r, Bein, s, Durst, r, Schulter, 
e, Finger, r, Fuß, r, Haar, s, Hals, r, Hand, e, Hunger, r, 
Kopf, r, Rücken, r, Mund, r , Nase, e, Ohr, s, Zahn, r, Arzt, r , Ärztin, e, 
Zahn, r, Krankenhaus, s, 
duschen, ins Bett gehen, kalt sein, lachen, schlafen, warm sein,  
waschen, gesund, gut, kaputt , krank, leicht, sauber, schlecht, schmutzig, 
schwer, stark 

4 Doprava a cestovanie 
 

- Dopravné prostriedky 
- Osobná doprava 
- Príprava na cestu 

a cestovanie 
- Turistika a cestovný ruch 

Dopravné prostriedky 
 

Flugzeug, s, Ampel, e, Auto, s, Boot, s/ Segel-, Paddel-, Motorboot, s, 
Bahn, e / U-, S-, Autobahn, e, Bus, r, Fahrkarte, e, Ferien, e (Pl), 
Garage, e, Hotel, s, Information, e, Karte, e, Stadtplan, r, Koffer, r, 
Kreuzung, e, Motorrad, s, Nummer, e, Platz, r, Polizei, e, Rad, s, 
Fahrrad, s, Motorrad, s,  Reise, e,  Schiff, s, Schlüssel, r, Zimmer, s, 



 

 

 

- Problémy cestných, 
železničných a leteckých 
sietí 

Straße, e, Taxi, s, schweizerisch, Tourist, r/-in, e, Schiff, s , Zug, r, 
ankommen, Auto fahren, da sein, fahren (mit), fahren + Zeitangabe, 
finden, fragen, gehen, kommen, nehmen, nicht von hier sein, parken, 
reisen, rufen, schicken, schlafen, sehen, suchen, wissen, zahlen, be-, 
frei, schnell, weit 

5 Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie 

 Ušebné predmety 
- Škola a jej zariadenie  
- Učebné predmety Bleistift, r, Buch, s ( Deutschbuch, s....),  Füller, r , Geographie, e, 
- Pracovné činnosti a Klasse, e, , r/-in, Mathelehrer, r/ -in, e.... , Deutschlehrer, r/- in, e, 
profesie Biologie, e, Musik, e, Sport, r,  Englisch, Physik, r, Erdkunde, e, 
- Školský systém Geschichte, e, Hausaufgabe, e , Heft, s, (Deutschheft, s....) Fach, s, 
- Celoživotné vzdelávanie Lieblingsfach, s, Klassenzimmer, s, Kreide, e, Mathematik, e, Musik, e, 
- Pracovné podmienky Religion, e, Schüler, r , Schultasche, e, Slowakisch, s, Sport, r, Stuhl, r, 

 Stundenplan, r, Tafel, e, 

 arbeiten, der Unterricht beginnt, besuchen, lernen, lesen, rechnen, 

 schreiben, wichtig 

 in der ersten Stunde/ in der zweiten.... 
6 Šlovek a príroda Zvieratá/ rastliny 

 Pošasie 
- Zvieratá/fauna  
- Počasie Baum, r, Berg, r, Blume, e, Erde, e, Feld, s, Fisch, r, Fluss, r, Gans, e, 
- Rastliny/flóra Huhn, s, Hund, r, Katze, e, Land, s, Meer, s, Park, r, Platz, r, Regen, r, 
- Klíma Schnee, r, Schwein, s, Sonne, e, Stadt, e, Taube, e, Tier, s, Vogel, r, 
- Človek a jeho životné Wald, r, Wiese, e, Wind, r, Zoo, r, Regen, r, Sonne, e, Wolke, e, 

prostredie Schnee, r, Blitz, r, 
- Príroda okolo nás – grün, rot, gelb, lila, weiß, schwarz, ...gut, frisch, heiß, kalt, schlecht, 
ochrana životného schön, warm, fliegen, fressen, wachsen, 
prostredia es ist sonnig, es ist bewölkt, es regnet, es schneit, es blitzt, es ist windig 
7 Vo"ný šas a zá"uby Zá"uby 

- Záľuby Bild, s, Buch, s, Film, r, Karte, e, Kino, s, Radio, s, 
- Knihy a čítanie Baukasten/Sandkasten, r, Computer, r, Foto, s, 
- Rozhlas, televízia lesen, malen, schreiben, sehen, fotografieren, Ball/ Fußball spielen, 
a internet basteln, laufen, singen, Sport treiben, springen, Musik hören, tanzen, 
- Výstavy a veľtrhy schlafen, fotografieren, schwimmen, telefonieren, Freunde treffen, 
- Kultúra a jej vplyv Briefmarken sammeln, fernsehen, Rad fahren, Schi fahren, Computer 

na človeka spielen, 
- Umenie a rozvoj interessant, doof, klasse, sehr gut 
osobnosti  
8 Stravovanie Zelenina a ovocie 

 Mäso a mäsové výrobky 
- Stravovacie návyky Nápoje a jedlá 
- Mäso a mäsové výrobky  
- Zelenina a ovocie Abendbrot, s, Abendessen, s, Ananas, e, Apfel, r, Apfelsine/Orange, e, 
- Nápoje Banane, e, Birne, e, Brot, s, Butter, e, Dessert, s, Durst, r, Eis, s,  Essen, 
- Cestoviny a múčne s, Fisch, r, Flasche, e ,Fleisch, s, Frühstück, s, Fruchtsaft, r, Gemüse, s, 
výrobky Salat, r, Geschäft, s, Glas, s, Gulasch, s/r, Gurke, e, heiße Schokolade, e, 
- Mliečne výrobky Huhn, s, Hunger, r, Kaffee, r, Kakao, Karte, e, Speise, e, Kartoffel, e, 
- Stravovacie zariadenia Käse, r, Koch, r, Köchin, e, Kohl, r, Küche, e, Mahlzeit!, Marille, e, 
- Príprava jedál Milch, e, Mineralwasser, s, Mittagessen, s, Nudel, e, Obst, s, Orange, e 

 
 
 
 
 



 

 

 

- Kultúra stolovania 
- Zdravá výživa 

Paprika, e, Personal, s, Pudding, r, Reis, r, Restaurant, s, Saft, r, Salat, r, 
Salz, s, Schnitzel, s, Semmel, e, Spinat, r, Supermarkt, r, Suppe, e, 
Süßigkeit, e, Tee, r, Tisch, r, Torte, e, Trinken, s, Wasser, s, Zitrone, e, 
Zucker, r, Rezept, s, bezahlen, einladen, essen, trinken, geben, kochen, 
kosten, vorbereiten, machen, schmecken, 
gern, nicht gern, prima, super, 
Entschuldigen Sie bitte ..., Guten Appetit!, Herr Ober! 

9 Multikultúrna 
spološnos“ 

 

- Cudzie jazyky 
- Rodinné sviatky 
- Cudzojazyčná 
komunikácia 
- Štátne a cirkevné sviatky 
- Zvyky a tradície 
v rôznych 
krajinách 
- Zbližovanie kultúr a 

rešpektovanie 
tradícií 

Cudzie jazyky 
Rodinné sviatky 

 

Grammatik, e, Geburtstag, r, Geburtstagstorte, e, Geschenk, s, Kirche, e, 
Musik, e, Tanz, r, Weihnachten, s, Weihnachtsbaum, r, Ostern, 
Geburtstagsfest, s, Geburtstagsfeier, e, Wort, s, 
auswendig, leicht, schwer, lesen, schreiben, sprechen, zu Besuch 
kommen, sein 

10 Obliekanie a móda 
 

- Základné druhy 
oblečenia 
- Odevné doplnky 
- Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti 
- Druhy a vzory odevných 

materiálov 
- Móda a jej trendy 

Základné druhy oblešenia 
 

Rock, r, Größe, e, Hemd, s/ Nachthemd, s, Hose, e, Jacke, e, Jeans, e 
(Pl.), Kleid, s, Mantel, r, Nummer, e, Pullover, r, Tasche, e, T-Shirt, s, Uhr, 
e, Anorak, r, Schuhe, e (Pl.)/Hand-, Hausschuhe, e, Stiefel, e (Pl.), Mütze, 
e, Schal, r, Bluse, e, 
gelb, lila, orange, pink, rosa, rot, sauber, schmutzig, schön, tragen 

11 Šport 

 

- Druhy športu: zimné a 
letné, 

individuálne a 
kolektívne 
- Športové disciplíny 
- Význam športu pre 
rozvoj 

osobnosti 
- Nové trendy v športe 
- Fair play športového 

zápolenia 

Športové disciplíny 

 

Tennis, s, Gymnastik, e, Spiel, s, Sport, r, Volleyball, r, Schwimmen, s, 
Judo, s, Segeln, s, Hockey, s, Boxen, s, Reiten, s, Rudern, s,  Radfahren, 
r, Fußball, r, Tischtennis, s, Handball, r, Hobby, Kanu fahren, r, 
Basketball, r, Segen, s, 
rennen, spielen, Eishockey, Fußball, Tennis usw., Sport machen, turnen, 

laufen, spielen, gewinnen, schaffen, verlieren, 

12 Obchod a služby 
 

- Nákupné zariadenia 
- Pošta a telekomunikácie 
- Druhy a spôsoby nákupu 

a platenia 
- Hotely a hotelové služby 
- Centrá krásy a zdravia 

Pošta a telekomunikácie. Druhy a spôsoby nákupu  a platenia 
 

Adresse, e,  E-Mailadresse, e, Bank, e, Brief, r, Cent, r, E-Mail, e, Mail, 
e/s, Euro, r, Geld, s, Hilfe, e, Karte, Postkarte, e, Kilo(gramm), s, 
Liter, r(s), Briefmarke, e, Telefonnummer, e, Paket, s, Polizei, e, Post, e, 
Supermarkt, r, Telefon, s, Verkäufer/-in, r/e, 
hoch, kaputt, teuer, voll (tanken), finden, auswählen, geben, helfen, 

hören, kosten, nichts kosten, rufen, schicken, suchen, telefonieren, 
 (kaderníctva, fitnes, ...) 

- Kultúra nakupovania a 
služieb 

verstehen, zahlen 

13 Krajiny, mestá 
a miesta 

 

- Krajiny a svetadiely 
- Moja krajina a moje 
mesto 
- Geografický opis krajiny 
- Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest 

Moje mesto,  moja krajina, susedné krajiny 
 

Stadt, e, Kirche, e, Rathaus, s, Brücke, e, Dom, r, Schule, e, Park, r, 
Bahnhof, r, Zoo, r, Platz, r, Bahnhof, r, Krankenhaus, s, Bank, e, Postamt, 
s, Burg, e, Bäckerei, e, Metzgerei, e, Markt, r, Park, r, Natur, e, Berg, r, 
Land, s, Meer, s, See, r, Wald, r, Slowakei, e, Ungarn, (s), Österreich, (s) 



 

 

 

14 Kultúra a umenie 

 

- Druhy umenia 
- Kultúra a jej formy 
- Umenie – spoločnosť – 

kultúra 

Kultúra 

 

Kino, s, Musik, e, Theater, s, 
ins Kino gehen, Musik hören, ins Theater gehen 

15 Šlovek a spološnos“; 
komunikácia 

 

- Jazyk ako dorozumievací 
prostriedok 

- Formy komunikácie 
- Kultúra komunikácie 

Jazyk ako dorozumievací prostriedok 
 

Sprache, e, Wort, s, Seite, e, Text, r, 
gut, langsam, laut, leicht, leise, richtig, schlecht, schnell, schwer, 
bedeuten, lernen, fragen, heißen, hören, zuhören, können, korrigieren, 
lesen, sagen, schreiben, sprechen, verstehen, wiederholen 

16 Mládež a jej svet 
 

- Aktivity mládeže 
- Vzťahy medzi 

rovesníkmi 
- Generačné vzťahy 
- Predstavy 

mládeže o svete 

Aktivity mládeže 
 

Computer, r, Disco, e, Fernseher, r, Freundschaft, e, Internet, s 

17 Zamestnanie 
 

- Pracovné pomery 
a kariéra 
- Platové ohodnotenie 
- Nezamestnanosť 

Zamestnania 
 

Arzt, r/ Ärztin, e, Beruf, r, Lehrer, r/ Lehrerin, e, Verkäufer, r/ 
Verkäuferin, e, 
schlecht, schwer, 
arbeiten, finden, machen, schicken, suchen, verkaufen 

18 Veda a technika 
v službách "udstva 

 

- Technické vynálezy 
- Vedecký pokrok 

- 

19 Vzory a ideály 
- Človek, jeho vzory a 
ideály 

- 



 

 

- Pozitívne a negatívne 
vzory 

 

20 Slovensko Slowakei, e, slowakisch, Slowake, r,/ -in, e, 
+13 meine Heimat 
- Geografické údaje  
- História  
- Turistické miesta,  
kultúrne zvyky a tradície  
21 Krajina, ktorej Deutschland,   s,   BRD,   e,   deutsch,   Deutsche,   -r/-in,   e, Österreich, 

jazyk sa uším Österreicher, r/-in, e, Schweiz, e, schweizerisch, Schweizer, r/-in, e 
+13  
- Geografické údaje  
- História  
- Turistické miesta,  
kultúrne zvyky a tradície  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD - 8. ROČNÍK 

 

Počet hodín: 1 + 1 h ŠkVP/ týždeň = 66 h / šk. rok   

Tematické celky:  

ÚVODNÁ LEKCIA - Aké boli prázdniny (9h.)  

BYDLISKO (11h.)  

JEDLO (13h.)  

NÁKUPY(12 h.)  

MÓDA (11 h.) 

DOPRAVA (10 h.) 
 

Žiak na konci 8. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

ÚVODNÁ LEKCIA - Aké boli prázdniny 

 Žiak vie prostredníctvom rôznych cvičení, 

textov a dialógov k jednotlivým témam 

dokáže si zopakovať slovnú zásobu, 

gramatické javy a tematické okruhy 0 -3. 

lekcie z učebnice Projekt Deutsch Neu 2  

 

 

 Préteritum a perfektum aktuálnych slovies 

 Rozprávanie o prázdninách v minulom 

čase 

 Pokyny v triede, matematické úkony 

 Počúvanie a čítanie s porozumením 

 Vyjadrenie záporu kein 

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

BYDLISKO 

Žiak: 

 vie odpovedať na otázku kde býva a 

opýtať sa iného na bydlisko (využíva 

predložku in so správnym pádom)  

 dokáže opísať dom, v ktorom býva a jeho 

polohu (predložkové väzby s D a A)  

 vie popísať miestnosti v dome, svoju izbu 

a jej zariadenie formou projektu  

 dokáže pomenovať budovy v meste podľa 

obrázkov , získať a podať informáciu  

 dokáže stručne opísať svoju cestu do školy 

(smerové príslovky)  

 zvládne slovosledy v oznamovacích a 

opytovacích vetách a dokáže ich aplikovať 

v dialógoch(man kan) – prehliadka 

olympijského parku  

 

 

Slovná zásoba: Dom a jeho poloha 

(predložka in s D a A)  

 Byt a miestnosti v byte  

 Zariadenie jednotlivých miestností (es gibt 

s akuzatívom)  

 Opis domu a izby  

 Slovná zásoba: Budovy v meste  

 Orientácia v meste – Dialógy  

 Smerové príslovky a opis cesty do školy  

 Prehliadka mesta, zaujímavosti mesta, 

činnosti a zábava(použitie man kann)  

 Dialógy a odpovede na otázky  

 Slovosledy v a rámcová konštrukcia vety  

 

 

Prierezové témy: Multikultúrna výchova 

 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

JEDLO 

Žiak: 

 zvládne časovanie slovies essen a trinken a 



Slovná zásoba k téme: Raňajky, desiata, obed  



 

 

slovnú zásobu k téme jedlo  

 dokáže určovať hodinový čas  

 vie povedať čo a kedy raňajkuje, desiatuje a 

obeduje  

 dokáže viesť dialógy pri stole a používať 

zdvorilostné frázy  

 

 Hodinový čas a predložka um  

 Dialógy: Čo a kedy ješ?  

 Nepriamy slovosled a časovanie essen  

 Tvorba zložených slov a používanie 
podstatných mien bez člena  

 Slovná zásoba a zdvorilé frázy pri stole  

 Čo jem rád/nerád, chcem/nechcem jesť 
(stupňovanie gern), obľúbené jedlo  

 

Prierezové témy :Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

NÁKUPY 

Žiak: 

 dokáže si osvojiť nemeckú menu a menu 

iných po nemecky hovoriacich krajín  

 vie sa informovať a podať informáciu v 

nákupných centrách – viesť dialóg s 

predávajúcim (s použitím podstatných 

mien v množnom čísle)  

 osvojí si zdvorilostné frázy pri 

nakupovaní  

 dokáže zvládnuť a prakticky používať 

označenia množstva a balenie tovarov v 

Nemecku  

 

 
Mena v nemecky hovoriacich krajinách  

 Orientácia v obchodnom dome a slovná 

zásoba – názvy predajní  

 Množné číslo podstatných mien a 

časovanie slovies želám si/chcel by som  

 Druhy zmrzliny – slovotvorba  

 Dialógy: V kaviarni (časovanie a 

používanie slovies chcieť a vziať si)  

 Zdvorilé frázy pri nakupovaní, tykanie a 

vykanie  

 Označenie množstva ovocia a zeleniny, 

balenia  

 

Prierezové témy :Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

MÓDA 

 Žiak ovláda situačne podmienenú 

slovnú zásobu. Vie sa spýtať na 

cenu. Odpovedať čo niečo stojí.  

Spoznal pomnožné číslo v NJ. 

 Žiak si zopakuje farby, naučí sa 

nové. Vie rozlíšiť používanie 

gefallen/finden. Vie slovesá časovať. 

Spoznal zámená mne/tebe, vie ich 

použiť v jazyku. 

 Vie jednoduchými vetami opísať 

svoje obľúbené oblečenie. Neznáme 

slovíčka si vie vyhľadať v slovníku. 

Vie na základe prečítaného krátkeho 

textu, prerozprávať prečítané. 

 Žiak používa sloveso sehen/vidieť v 

perfekte. Vie odpovedať na otázku, 

kde sa vec nachádza. Používa 

predložky hore, dole, na, v.   Vie, že 

 

- nová slovná zásoba 

- otázka + odpoveď Waskostet…? 

- časovanie slovesa kosten 

- jednotné/množné číslo 

- prídavné meno vo funkcii zhodného 

prívlastku 

rozšírenie farebného spektra 

- sloveso páčiť sa – gefallen/ finden 

- zámeno tebe/mne 

- anketa- tvorba zisťovacích a doplňovacích 

otázok 

- zámená dieser,-e,-s v N a Ajed.č. 

- sloveso nosiť, časovanie 

- slovná zásoba – oblečenie 

- využitie prekladového slovníka 

- opis oblečenia- gesehen haben- časovanie 

- predložkové určenie miesta – hinten, unten, 

auf, in + datív 

 



 

 

podst. m. je pri tom v datíve. 

Prierezové témy: Mediálna výchova 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

DOPRAVA 

 Žiak vie správne tvoriť predložkové  

spojenia s datívom a akuzatívom. 

Vie stručne porozprávať ako chodí 

do školy/ zo školy. Ako ďaleko 

býva, určuje vzdialenosti miest. Vie 

rozoznať členy podstatných mien a 

pád v ktorom sa vyskytujú v texte. 

Zopakovanie perfekta. 

 Žiak si vie kúpiť cestovný lístok, 

opýtať sa na príchod/odchod 

dopravného prostriedku. Vie si určiť 

trasu jazdy. Vie tykať/ vykať 

známym. 

 Žiak nadodudne novú slovnú zásobu, 

ktorú vie použiť. Vie stupňovať 

príslovky. Vie tvoriť nové podstatné 

slová skladaním, napr. Fahr/rad, 

Rad/fahrer. 

 Žiak pozná pravidlá stupňovania 

prísloviek. Pozná rozdiely v 

slovoslede u jednotlivých druhov 

viet. 

 

 

- mit+datív 

- von+datív 

- predložka zu (zur/ zuFuss) 

- udávanie vzdialenosti 

- kommen/fahren 

- určitý/neurčitý člen podst. mien v dative 

- minulý zložený čas – perfektum 

nákup cestovného lístka 

- tvorba zisťovacích otázok 

- oslovenie tykaním/vykaním 

príslovka gern – nepravidelné stupňovanie 

prísloviek 

- časti bicykla 

- slovotvorba- skladaním, predponou (Fahr-) 

a príponou (-bahn) 

- pravidelné stupňovanie prísloviek 

- vedľajšie vety s weil 

-vetný rámec 

slovosled nem. vety : oznamovacej, 

opytovacej, vedľajšej 

Prierezové témy: Dopravná výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Príprava projektu a 

prezentačné zručnosti 

  

 

 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD  9.ROČNÍK 

 

Počet hodín: 1 + 1 h iŠkVP/ týždeň = 66 h/šk. rok 

 

Hodiny v 9.ročníku budú doplnené témami a slovnou zásobou z Projekt Deutsch NEU 3. 

Tematické celky:  

Životné prostredie (10 h.) 

Školská oslava (9 h.) 

Sny (8 h.) 

Úvodná lekcia (5 h.) 

Vlastný portrét (11 h.) 

Výmenný pobyt v Rakúsku (12 h.) 

Zvieratá (11 h.) 

 



 

 

Žiak na konci 9. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

 Pozná novú slovnú zásobu, pozná 

slovesá, ktoré pomenúvajú počasie, a 

vie, že vystupujú len v 3.os.j.č. 

 Žiak pozná zásady slovotvorby, sám 

vytvára nové slová. 

 Žiak vie odpovedať na otázku Aký 

odpad si priniesol do školy. Vie 

pomenovať predmety/ názvy 

odpadkov/ v jednotnom čísle i 

množnom, a tiež povedať žiaden. 

 Tiež si zopakuje slovotvorbu. 

 Rozšíri si slovnú zásobu. 

 Žiak sa naučil čítať a počúvať čítaný 

text. Vie kedy použiť predložku im ( 

im Winter) a am (3. Januar). 

Pomenováva dni v týždni. 

 Tvorivo využíva získané poznatky, 

novú slovnú zásobu. 

 

- rok, mesiace, ročné obdobia 

- počasie 

- Wetterungsverben- slovesá, ktoré vystupujú 

len v 3.os. j.č., es schneit, es hagelt, vyjadrujú 

počasie 

- typické znaky ročných období, nová slovná 

zásoba 

- stromy, zvieratá, kvety, vtáky 

slovotvorba: skladaním (r Kuckuck+eUhr= e 

Kuckucksuhr) odvodzovaním 

(um+Welt=Umwelt),  

- nová slovná zásoba 

- zápor s kein 

- wieviel? – udávanie množstva, množné číslo 

podst. mien 

- antonymá (slová s opačným významom), 

synonymá (rovnaký význam iný výraz) v Nj 

čítanie s porozumením 

- dni v týždni 

- časové spojenia s am/im 

Prierezové témy: Enviromentálna výchova – ochrana prírody, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Multikultúrna a mediálna výchova 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

ŠKOLSKÁ OSLAVA 

 pozvať osobu na rôzne druhy osláv, 

zábav. Pri pozývaní odpovedá na 

otázky – kto, kedy, kde, čo? Vie 

napísať krátku pozvánku. 

 časuje slovesá s odlučiteľnou 

predponou. Vie zaznačiť počutý text, 

vie v krátkosti zhrnúť počuté. Vie 

vymenovať veci, ktoré sa nosia na 

oslavu. 

 opísať oblečenie. Vie poradiť inému 

čo si obliecť, vie zhodnotiť oblečenie 

druhému. Podať mu informáciu, či sa 

to hodí alebo nie. 

 časovať sloveso tragen, skloňovať 

prídavné mená v Akk a vie použiť 

prídavné mená lila a pink. 

 podať potrebné informácie o spôsobe 

dopravy na oslavu. Vie s inou osobou 

viesť dialóg o oslave. 

 vyjadriť svoje stanovisko k oslave. 

Vie povedať čo jedol, s kým sa 

spoznal, čo pil, čo robil a pod. 

Súvisiac s oslavou vedel v časovom 

slede porozprávať o tom čo zažil. 

 

vedieť pozvať niekoho na oslavu/obed ai. 

- rôzne oslavy- nová slovná zásoba 

- pripraviť poznávku pre priateľa 

časovanie slovies s odlučiteľnou predponou 

(mit/bringen, mit/nehmen, ein/laden) 

- čítanie s porozumením 

- Hörverstehen- nácvik počúvania 

- zopakovanie SZ – oblečenie 

- časovanie slovesa tragen 

- skloňovanie prídavných mien v akuzatíve 

skloňovanie lila, pink 

- možnosti dopravy 

- sloveso nehmen/kommen/gehen 

- tvorba dialógov 

- minulý čas slovies – essen, trinken, sehen, 

kennenlernen, tanzen, hören 

- otázky Washastdu? 

Wenhastdu? Mitwem? Welche? 

- Leseverstehen 

- prípravy na oslavu 

 



 

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Príprava projektov a prezentačné zručnosti, 

Mediálna a multikultúrna výchova, Dopravná výchova 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

SNY 

 Vie opísať v časovom slede večerný 

rituál pred spaním. Zopakuje si 

hodiny. 

 Naučí sa používať slovesný zvrat mať 

strach pred niekým/ niečím v Nj. 

Spozná vybrané nepravidelné 

slovesá. 

 Vie opísať svoj výzor, charakterové 

rysy a vie to urobiť aj u inej osoby. 

 Vie časovať sloveso chcieť, vie podať 

informácie o svojich túžbach a snoch 

 Vie spísať osnovu rozprávky a potom 

ju prerozprávať. Pozná znaky 

rozprávky 

 

Hör- undLeseverstehen 

- určenie časového sledu udalostí (um…Uhr, 

zuerst, dann, danach, bevor – časové 

príslovky) 

Funktionsverbgefüge – Angsthaben vor 

jmdm. 

- perfektum nepravidelných slovies s 

neodlučitelnou predponou zerbrechen, 

verlieren, vergessen. 

- nácvik počúvania, čítania 

- WovorhastduAngst? 

opis osoby, tváre  

časovanie slovesa möchten 

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj  

Učebnica Projekt Deutsch 3 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

ÚVODNÁ LEKCIA 

 Žiak zvládne jednotlivé úlohy a 

cvičenia, zamerané na opakovanie a 

upevňovanie učiva Projekt 8, písomné 

testovanie  

 Žiak si zopakuje starú a oboznámi sa s 

novou slovnou zásobou k téme škola  

 Vie vyhľadať v slovníku množné číslo 

podstatných mien  

 Pochopí význam textu a dokáže 

porozprávať o vlastnom školskom dni  

 Žiak dokáže pochopiť návod na 

vypracovanie projektu a vytvoriť 

vlastný projekt na tému: Môj školský 

deň  

 

 

- Slovná zásoba – školské pomôcky a potreby  

- Práca so slovníkom – množné číslo 

podstatných mien  

- Môj školský deň:  

- Určovanie času  

- Práca s textom  

- Môj školský deň – rozprávanie  

- Ako pracovať s miniprojektom:  

- Návod na tvorbu projektu  

- Práca na vlastnom projekte  

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

VLASTNÝ PORTRÉT 

 Vie na základe vypočutých nahrávok 

identifikovať dané osoby  

 Opísať uvedenú osobu a vytvoriť jej 

profil pomocou informácií, získaných z 

obrázkov  

 Žiak si osvojí časovanie 

nepravidelných slovies, zopakuje si 

privlastňovacie zámená a dokáže ich 

správne používať  

 Dokáže pripraviť miniprojekt o svojom 

najlepšom priateľovi na základe 

 

- Nácvik počúvania – opi osoby na základe textu 

a obrázkov  

- Nová slovná zásoba k téme  

- Nácvik písania: Opíš spolužiaka  

 

- Moji priatelia  

- Počúvanie s porozumením  

- Práca s textom . nová slovná zásoba  

- Časovanie nepravidelných slovies  

- Privlastňovacie zámená v N a A  



 

 

motivačných otázok  

 Dokáže porozumieť textu za pomoci 

kľúčových slov na tabuli  

 Vytvoriť dotazník s pomocou cvičení a 

internetu  

 Porozpráva o tom aké vreckové 

dostáva a načo ho míňa  

 Zahrá scénku V obchode s použitím 

modálnych slovies  

 Dokáže s pomocou prekladového 

slovníka pochopiť obsah testu o 

sebavedomí, urobiť test pre seba a 

vyhodnotiť ho  

 Pomocou môgen sa vyjadrí k tomu, čo 

má a čo nemá rád  

 Vytvorí profil populárnej osobnosti  

  

- Čítanie s porozumením  

- Tvorba projektu o najlepšom priateľovi  

 

- Moje vreckové  

- Počúvanie s porozumením, rozprávanie o 

vreckovom  

- Ich bekomme, ich kaufe, ich spare fúr  

- Triedny dotazník o vreckovom  

 

- Nákupná vychádzka  

- V obchode – počúvanie s porozumením a 

práca s textom  

- Modálne slovesá – opakovanie  

- Dialóg: V obchode  

 

- Čo si myslíš o sebe?  

- Osobnostný test  

- Práca so slovníkom  

- Testovanie seba  

 

- Projektové myšlienky  

- Čo máme a čo nemáme radi  

- Profil populárnej osobnosti a rozhovor s ňou, 

práca s IKT  

 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 
VÝMENNÝ POBYT V RAKÚSKU 

 Žiak vie vyplniť formulár. Porozumie 

podstatným informáciám v textoch. 

Porozumieť listom -  vie opraviť 

chyby. Vie poukázať medzi rozdielmi 

rakúskych a nemeckých názvov. 

 Žiak vie používať sloveso smieť, vie 

si vypýtať povolenie. 

 Žiak vie viesť krátke dialógy. Vie 

pracovať so slovníkom, pri práci 

s textom. Pozná použitie predložiek 

so 4.pádom. 

 Reálie Rakúska- život na vidieku, 

podujatia. Precvičenie tvorba 

perfekta. 

 Žiak porozumie textu, vie viesť 

dialóg s priateľom o rodine 

a priateľoch. Pozná osobné zámená 

v 4.p. 

 Precvičenie naučených štruktúr. 

 

 -vyplnenie formulára na výmenný pobyt 

- počúvanie a čítanie s porozumením 

- rakúske názvoslovie 

-  sloveso smieť 

- tvorba dialógov 

- dialóg v cukrárni 

- čítanie s porozumením – recept 

- predložky so 4.pádom 

- rozprávanie pomocou obrázkov, ich opis 

- čítanie s porozumením 

- spojka pretože – weil, slovosled 

- opakovanie - Perfekta 

- tvorivé písanie – ďakovný list 

- zámená v 4.páde 

- hra na precvičenie jazykových štruktúr 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Enviromentálna výchova, Ochrana  

života a zdravia 



 

 

Výkonový štandard: Obsahový štandard: 

ZVIERATÁ 

 Oboznámiť sa  s novou slovnou 
zásobou a aktívne ju používať v 
písomnom aj v ústnom prejave. 

 Žiak pozná a používa predložky, novú 
slovnú zásobu. 

 Precvičovanie perfekta. 

 Používa zámená niečo/ nič. 

 Opísať činnosť v ZOO. Nakresliť plán 
ideálnej ZOO. Popísať, kde sa čo 
nachádza. 

 Rozpoznáva špeciálne komunikačné 
zámery a porozumie im. Vie opísať 
zviera. 

 Vie si objednať jedlo. Vie viesť 
diskusiu – vyjadriť svoj názor. Používa 
podst.m. v datíve. 

 Opísať, čo môžu robiť domáce 
zvieratá. Zopakovať  pomocou hier 
slovnú zásobu o zvieratách a  číslach. 

 Vybrať si text a naučiť sa o ňom 
porozprávať. Vie opísať čo robia 
domáce zvieratá. 

- predložky s datívom a akuzatívom 

- slovná zásoba 

- orientácia v priestore 

- zámená etwas/nichts 

- počúvanie a zrakové vnímanie s  

porozumením 

- opis zvieraťa 

- prídavné mená 

- diskusia o právach zvierat 

- vegetariáni 

- objednávka jedál v reštaurácii 

- skloňovanie podst. mien v datíve 

sloveso können 

-opis zvieraťa 

Prierezové témy: Enviromentálna výchova – ochrana prírody, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Multikultúrna a mediálna výchova 

Učebné zdroje  

8. ročník  

Učebnice a pracovné zošity: 

Brien, A., Brien, S., Dobson, S. : Projekt Deutsch Neu 2. Oxford, 2003.  

Brien, A., Brien, S., Dobson, S. : Pracovný zošit k učebnici Projekt Deutsch Neu 2. Oxford, 

2003. 

9. ročník  

Učebnice a pracovné zošity: 

Brien, A., Brien, S., Dobson, S. : Projekt Deutsch Neu 2. Oxford, 2003.  

Brien, A., Brien, S., Dobson, S. : Pracovný zošit k učebnici Projekt Deutsch Neu 2. Oxford, 

2003 

Brien, A., Brien, S., Dobson, S. : Projekt Deutsch Neu 3. Oxford, 2003.  

Brien, A., Brien, S., Dobson, S. : Pracovný zošit k učebnici Projekt Deutsch Neu 3. Oxford, 

2003 

Ďalšie učebné materiály: 



 

 

Metodické príručky  

Cudzojazyčné časopisy a tlač  

Obrázkový slovník  

Prekladové slovníky  

Gramatika Nemeckého jazyka  

Texty na počúvanie, piesne, básne, rozprávky a texty na čítanie  

Kazety a CD  

Nástenné mapy a gramatické tabule  

Materiálno-technické a didaktické pomôcky:  

- CD, kazetový prehrávač  

- IKT pomôcky  

- Power point prezentácie  

- Interaktívna tabuľa  

- Školská tabuľa  

 Medzipredmetové vzťahy 

SJL – Slovenský jazyk a literatúra 

MAT – Matematika 

GEO – Geografia 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

DEJ – Dejepis 

ANJ – Anglický jazyk 

ETV – Etická výchova 

OBN – Občianska náuka 

INF- Informatika 

TSV- Telesná a športová výchova 

VYU- Výchova umením 

PRIEREZOVÉ TÉMY 

Do obsahu vyučovacieho predmetu sú integrované prierezové témy: 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

ENV - Environmentálna výchova 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

TPPZ - Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

FIG - Finančná gramotnosť 



 

 

Multikultúrnavýchova - rozvíja chápanie iných kultúr a ich akceptácie, dotýka sa aj 

medziľudskej tolerancie, mierovej spolupráce príslušníkov iných kultúr 

Environmentálnavýchova - rozvoj postojov k životnému prostrediu, spolupráce pri ochrane a 

tvorbe životného prostredia, vyjadrenie zákazu ,téma: zvieratá (rozvoj zručností) 

Ochranaživota a zdravia - riešenie mimoriadnych situácií pohybu a pobytu v prírode, 

orientácia na mape, aplikácia v teréne 

Mediálnavýchova - rozvíja schopnosť selektovať informácie z médií, vytvárať si vlastný 

názor a prezentovať ho, slovná zásoba – svet technológii 

Tvorbaprojektu a prezentačnéschopnosti - získavanie informácií, ich triedenie, prezentácia 

vlastnej práce, hodnotenie vlastnej práce a prác iných žiakov 

Osobnostný a sociálny rozvoj – cestovanie: rozvoj zručností – počúvanie a rozprávanie 

Finančná gramotnosť – Svet okolo mňa: interview – Na čo používam peniaze 

HODNOTENIE PREDMETU 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

s účinnosťou od 1.mája 2011. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – výborný,              

2 – chválitebný,             

3 – dobrý,                  

4 – dostatočný,                 

5 – nedostatočný. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)  

 - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie  

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s 

menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, 



 

 

presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

- Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky  v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný)  

- Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa  

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a 

grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

  

Získavanie podkladov na hodnotenie: 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy a metódy 

overovania požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

a) písomné – testy, previerky, referáty, projekty, záznamy z cvičení 

b)  ústne – ústne prezentovanie osvojených poznatkov, pri ktorom sa kladie dôraz nielen 

na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob ich prezentácie v logických súvislostiach a ich 

aplikáciou v praktických súvislostiach  

 



 

 

Hodnotenie písomných testov: 

100 - 90%  výborný 

 89 - 75%  chválitebný 

 74 - 50%  dobrý 

 49 - 25%  dostatočný 

 24 -  0%  nedostatočný  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

 

Kontrolné písomné práce 

Počet a témy kontrolných písomných prác : podľa platných metodických pokynov. 

Tematické previerky 

Vzhľadom na to, že rozsah jednotlivých tematických previerok je rozdielny, nemôže 

mať stupnica hodnotenia jednotlivé bodové vymedzenie a jednotné hodnotenie 

známkou. Preto sa odporúča percentuálne vymedzenie hranice úspešnosti, ktorú možno 

premietnuť na každú previerku, nezávisle na počte bodov. 

 

Hodnotenie projektu 

Počet slov v projekte:  

5. ročník: 50 – 80 slov  

6. ročník: 60 – 90 slov  

7. ročník: 70 – 100 slov 

 

 

 

Tvorivosť - vlastný 

prínos 20% 

Na vysokejúrovni, uplatňujevlastnénápady, je 

otvorenýnovýmpodnetom, 

dokáževyjadriťvekuprimeranépostoje. 

 Informácie - výber 

zdrojov 
20% 

Vie vyhľadávaťsamostatne, vie ichpoužiť v 

praxi, pracujesamostatneponávodeučiteľa. 

 Pojmy a poznatky 10% Ovládapodľaučebnýchosnova vieichvyužívať. 

100 

% 

Grafický prejav 10 % Estetický, úhľadný, bez väčšíchnedostatkov. 

Logické operácie 20% 

Pririešeníúlohuplatňujelogiku, 

funkčnevyužívavedomosti a zručnosti, 

čitateľskágramotnosť je navysokejúrovni. 

 



 

 

 

Prezentácia 

20% 

Samostatnýústnyprejav, správny a výstižný, 

osvojenúslovnúzásobudokáževhodnepoužívať v 

komunikácii, prezentujesamostatne, vie 

vzbudiťzáujem. 
 

 

 

Pedagogické stratégie 

Metódy:  

- výkladovo-ilustratívne, výkladovo-problémové, heuristické,expozičné (vysvetľovanie, 

rozprávanie, rozhovor, beseda),  

- motivačné (motivačný rozhovor, demonštrácia), aktivizujúce (diskusia), 

fixačné(precvičovanie a opakovanie  

- riešenie problémových úloh,  

- didaktické hry,  

- samostatné štúdium,  

- písomné práce,  

- práca s IKT a s médiami, dramatizácia, výtvarné činnosti,  

- získavanie informácií(práca s odbornou literatúrou, prezentovanie projektov, práca s 

časopisom)  

- inovatívne metódy vyučovania,  

- komunikatívne metódy(situačné rozhovory, minidialógy, rolové hry, reprodukcia textu, 

dopĺňanie rozhovoru, posluch vzorových nahrávok z CD)  

Formy vyučovania:  

- práca v skupine,  

- práca vo dvojiciach,  

- tímová práca,  

- individuálna práca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
 

Matematika 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný 

na rozvoj matematickej kompetencie, tzn. schopnosť rozvíjať a používať matematické 

myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 

Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať 

matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, 

modely, diagramy, grafy, tabuľky). 

Rozvíjaním myslenia na rôznej úrovni, schopnosti používať vzorce, modely, diagramy, grafy 

a tabuľky v rôznych situáciách sa matematika stáva prostriedkom, ktorý umožňuje riešenie 

rôznych úloh v predmetoch ako je fyzika, chémia, prírodoveda. 

Nižšie a vyššie myšlienkové procesy (zapamätávanie, porozumenie, aplikácia, analýza, 

syntéza, indukcia, dedukcia, hodnotenie, tvorivosť), ktoré sú výučbou matematiky 

stimulované, napomáhajú vo výučbe aj takých predmetov ako sú vyučovacie jazyky, cudzie 

jazyky, dejepis, a podobne. 

Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a 

štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie matematických 

termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Matematika 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    5 5 

Počet hodín ročne    165 165 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a 

postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu 

argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický 

dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. 

Pozitívny postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny 

a posudzovať ich platnosť. 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, 

z ich skúsenosti s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na 

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa ma splniť 

najneskôr v uvedenom ročníku. 

 

Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

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

pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s 

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

dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. 

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

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

vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu 

pojmu funkcie. 

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

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

veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. 

Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. 

V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia 

systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a 

tabuľky, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 



 

 

V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým 

učivom, rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v 

usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

CIELE 

Cieľom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať 

matematiku vo svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov logické a kritické 

myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení 

problémov. Žiaci by mali spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj 

pre spoločenský pokrok. 

Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové 

vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s 

rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Prostredníctvom obsahu matematiky sa žiaci budú schopní: 

- tvoriť jednoduché hypotézy, skúmať ich pravdivosť 

- používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu – text, tabuľky, grafy, 

diagramy ich tvoriť, čítať, aplikovať v iných predmetoch, v bežnom živote 

- rozvíjať schopnosť orientácie v priestore a v rovine 

- osvojiť si podstatu algoritmického myslenia, kauzálneho, kombinatorického, funkčného a 

abstraktného myslenia, schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich 

- zbierať informácie, triediť a ohodnotiť ich použiteľnosť pre riešenie problémov z rôznych 

oblastí života 

- využívať IKT pre svoj osobnostný rast 

- pracovať samostatne, ale aj v tíme, rozhodovať, prijať rolu v skupine, kriticky ohodnotiť 

úroveň svojich schopností a vedomostí, argumentovať a prezentovať výsledky svojej činnosti 

Na splnenie cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné používať motivačné a aktivizujúce 

vyučovacie metódy, akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručností 

žiakov, ich skúsenosti, prostredie, v ktorom žijú. 

Z motivačných a aktivizujúcich metód sa budú využívať rôzne didaktické hry, inovačné 

metódy ako sú mapy mysle, brainstorming, zhlukovanie, práca v dvojiciach. Pri opakovaní a 

precvičovaní učiva sa bude využívať práca v skupinách homogénnych aj heterogénnych, 



 

 

formálnych aj neformálnych, realizovať kooperatívne a projektové vyučovanie, riešenie 

problémov a kontextových úloh. 

Pri riešení úloh sa bude akceptovať vývinová úroveň žiakov, ich skúsenosti, záujmy a potreby 

súvisiace s prípravou pre štúdium na stredných školách. Úlohy budú gradované od 

jednoduchších k zložitejším vyžadujúcich využitie vyšších myšlienkových operácií. 

Samostatná práca a stimulovanie objektívneho sebahodnotenia a sebakritiky bude 

podporované zadávaním domácich úloh, ktorými si žiak zároveň precvičí učivo na základnej 

úrovni. Talent a nadanie žiakov budú stimulované prípravou a zapájaním žiakov do 

predmetových súťaží triednych, školských, organizovaných štátnymi organizáciami ako aj 

inými subjektmi, majúcimi kompetencie v tejto oblasti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 

Matematika v 8. ročníku 

 

(5hod./týždeň, 165 hod./rok) 

 

1. Opakovanie učiva 7. ročníka – 17 hodín 

2.Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami – 28hodín 



 

 

3. Premenná, výraz, rovnica – 34 hodín 

4. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov - 18 hodín 

5. Kruh, kružnica – 13 hodín 

6. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka – 26 hodín 

7. Hranoly – 8 hodín 

8. Pravdepodobnosť, štatistika – 9 hodín 

9. Záverečné opakovanie učiva - 12 hodín 

 

1. Opakovanie učiva 7. ročníka –17 hodín 

Obsahový štandard 

Úvodná hodina do štúdia matematiky 8.ročníka 

Zlomky – zápis, porovnávanie, usporiadanie, číselná os, premena na des. č. 

Rozširovanie, krátenie zlomkov, zmiešané čísla 

Sčitovanie a odčitovanie racionálnych čísel 

Násobenie a delenie racionálnych čísel 

Slovné úlohy – zlomky, racionálne č. 

Percentá – slovné úlohy 

Finančná matematika – slovné úlohy 

Pomer – delenie celku, zmenšovanie a zväčšovanie 

Mierka mapy a plánu 

Priama a nepriama úmernosť 

Premena jednotiek objemu 

Kocka, kváder – objem, povrch 

Kocka, kváder – slovné úlohy 

Kombinatorika 

 

Výkonový štandard 

Zopakovať učivo matematiky 7. ročník 

 

2. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami - 28 hodín 

 

Obsahový štandard 

Racionálne čísla, číselná os – opakovanie. 

Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore desatinných čísel. 

Navzájom opačné čísla. 

Absolútna hodnota celého a desatinného čísla na číselnej osi. Absolútna hodnota nuly. 



 

 

Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a ich zobrazenie na číselnej osi. 

Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel. 

Slovné úlohy – kontextové a podnetové. 

Násobenie a delenie záporného čísla kladným. 

 

Výkonový štandard 

- poznať vlastnosti celých čísel a príklady využitia celých čísel (kladných a záporných) v 

praxi 

- čítať a písať celé čísla (aj z rôznych tabuliek a grafov) 

- vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných celých čísel (aj z číselnej osi) 

- porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa veľkosti 

- zobraziť celé čísla na číselnej osi 

- priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi a opačne 

- zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi 

- určiť absolútnu hodnotu celého a desatinného čísla (racionálneho čísla) a nuly na číselnej osi 

- sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla 

- riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie a odčítanie celých a desatinných čísel (kladných a 

záporných) 

- jednoducho zapísať postup riešenia slovnej úlohy, výpočet a odpoveď 

- spamäti i písomne násobiť a deliť celé čísla 

- rozhodnúť, či výsledok násobenia a delenia dvoch celých bude kladný alebo záporný 

- riešiť primerané slovné úlohy na násobenie 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, GEO, VYV, ENV, OZO 

 

2. Premenná, výraz, rovnica - 34 hodín 

 

Obsahový štandard 

Opakovanie číselných výrazov. 

Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice bez formalizácie do podoby 

rovnice:úvahou, metódou pokus – omyl, znázornením. 

Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika). 

Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. 

Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z porovnávania. 

Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. 



 

 

Vzorce. 

Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca. 

Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch. 

Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na propedeutiku funkcií. 

Propedeutika znázorňovania priamej a nepriamej úmernosti graficky. 

 

Výkonový štandard 

- osvojiť si pojem číselný výraz 

- sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané číselné výrazy 

- určiť počet členov v číselnom výraze 

- rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov 

- riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici 

- zapísať postup riešenia slovnej úlohy 

- správne a primerane so zadaním slovnej úlohy využívať počtové výkony – sčítanie, 

odčítanie,násobenie, delenie 

- overiť skúškou správnosti, či dané číslo je riešením slovnej úlohy 

- rozlišovať medzi číselným výrazom a výrazom s premennou 

- zostaviť jednoduchý výraz s premennou 

- určiť vo výraze s premennou členy s premennou a členy bez premennej 

- určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota premennej 

- sčitovať a odčitovať výrazy s premennou 

- násobiť a deliť primerané výrazy s premennou číslom rôznym od nuly 

- vyjadriť a vypočítať neznámu z jednoduchých vzorcov(napr. o = 2.(a + b); o = z + 2.a ) 

- zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu súradníc v rovine 

- vyznačiť body v pravouhlej sústavy súradníc v rovine 

- určiť súradnice daného bodu zobrazeného v pravouhlej sústave súradníc 

- znázorniť graf priamej (nepriamej) úmernosti v pravouhlej sústave súradníc (znázorniť 

priamua nepriamu úmernosť graficky) ako propedeutika 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, CHEM, FYZ, ETV, OZO, ENV, RGV 

 

3. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov - 18 hodín 

 

Obsahový štandard 



 

 

Konštrukcia trojuholníka (sss,sus,usu), jej jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou 

trojuholníkov. 

Trojuholník určený stranami - (sss). Trojuholník určený stranami a uhlami – (sus, usu). 

Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. 

Vonkajšie uhly. 

Objav trojuholníkovej nerovnosti a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka. 

Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, objav niektorých ich základných vlastností. 

Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy. Tetiva (ako propedeutika). 

Výkonový štandard 

- poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vedieť vypočítať vonkajšie uhly 

trojuholníka 

- samostatne riešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a vonkajších uhlov 

- vykonať rozbor konštrukčnej úlohy 

- vysvetliť a zapísať konštrukčný postup zostrojenia trojuholníka (aj pomocou skôr osvojenej 

matematickej symboliky) 

- zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu s využitím vety sss, sus a usu 

- urobiť skúšku (splnenie podmienok úlohy) správnosti zostrojenia trojuholníka 

- narysovať pravidelný šesťuholník 

- poznať vetu o trojuholníkovej nerovnosti pri konštrukcii trojuholníka podľa sss 

- poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a o súčte vnútorného a vonkajšieho uhla pri 

tomistom vrchole trojuholníka 

- popísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a ich vlastnosti 

- presne a čisto narysovať ľubovoľný rovnostranný a rovnoramenný trojuholník 

- poznať a uviesť príklady rovnostranného a rovnoramenného trojuholníka z reálneho života 

- poznať vlastnosti výšok v trojuholník 

- zostrojiť výšky trojuholníka (v ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) 

- zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom trojuholníku 

- riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím poznatkov o konštrukcii trojuholníka 

(rovnobežníky,štvoruholníky,...) 

- zostrojiť obdĺžnik, štvorec, kosodĺžnik, kosoštvorec 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, MUV 

 

4. Kruh, kružnica – 13 hodín 

 



 

 

Obsahový štandard 

Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému polomeru. Konštrukcia takejto dotyčnice. 

Tetiva kružnice. 

Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich stredový uhol. 

Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu) – úlohy na výpočet dosadením do vzorca. 

Medzikružie – ako propedeutika aj výpočet. 

Kontextové a podnetové úlohy z praxe. 

 

 

Výkonový štandard 

- zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh K s daným polomerom r (alebo s daným priemerom d ) 

- vysvetliť vzťah medzi polomerom a priemerom kružnice k (kruhu K) 

- určiť vzájomnú polohu kružnice k a priamky p 

- zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k v určenom bode ležiacom na kružnici k 

- zostrojiť dotyčnicu ku kružnici k z daného bodu, ktorý leží mimo kružnice k zvonku 

a opísať(stačí slovne) postup tejto konštrukcie približnou metódou aj pomocou Talesovej 

kružnice 

- na kružnici vyznačiť kružnicový oblúk, prípadne kružnicový oblúk prislúchajúci danému 

stredovému uhlu 

- v kruhu vyznačiť kruhový výsek, prípadne kruhový výsek prislúchajúci danému stredovému 

uhlu 

- v kruhu vyznačiť kruhový odsek 

- určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci k danému kružnicovému oblúku alebo 

kruhovémuvýseku 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, TECH, ENV, MDV 

 

5. Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka – 26 hodín 

 

Obsahový štandard 

Rovnobežky preťaté priamkou (priečkou). 

Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách. 

Rovnobežníky a ich základné vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti. 

Výška rovnobežníka. 

Konštrukcia rovnobežníkov. 



 

 

Lichobežník. 

Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich vlastností. 

Jednoduché konštrukcie rovnobežníkov a lichobežníka. 

Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a trojuholníka. 

Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho života). 

Obvod a obsah lichobežníka. 

Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho života). 

Výkonový štandard 

- zostrojiť dve rovnobežné priamky (rovnobežky), ktoré sú preťaté priečkou 

- určiť a vymenovať súhlasné a striedavé uhly pri dvoch rovnobežných priamkach preťatých 

priečkou 

- poznať vlastnosti súhlasných a striedavých uhlov 

- riešiť úlohy s využitím vlastností súhlasných a striedavých uhlov 

- načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a poznať 

ich -základné vlastnosti (o stranách, vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku) 

- rozlišovať (vysvetliť rozdiel) pravouhlé a kosouhlé rovnobežníky 

- narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a správne označiť všetky ich základné 

prvky 

- zostrojiť a odmerať v rovnobežníku (štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik) jeho dve 

výšky 

- načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať jeho základné prvky 

- zostrojiť ľubovoľný lichobežník (obecný, pravouhlý, rovnoramenný) podľa zadaných 

prvkov ana základe konštrukčného postupu 

- riešiť a narysovať primerané konštrukčné úlohy pre štvoruholníky s využitím vlastností 

konštrukcie trojuholníka (a s využitím poznatkov rovnobežníkov a lichobežníka) 

- poznať základné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika a trojuholníka 

- vypočítať obvod a obsah štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika a trojuholníka (aj z 

obsahu) 

- riešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy z reálneho života s využitím poznatkov o 

obsahu aobvode rovnobežníkov, trojuholníka a s využitím premeny jednotiek dĺžky a obsahu 

- poznať vzorec pre výpočet obvodu a obsahu lichobežníka 

- vypočítať obvod a obsah lichobežníka 

- riešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy z reálneho života s využitím poznatkov o 

obsahu aobvode rovnobežníkov, trojuholníka, lichobežníka a s využitím premeny jednotiek 

dĺžky a obsahu 



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, SJL, FYZ, MUV, RGV 

 

6. Hranoly – 8 hodín 

 

Obsahový štandard 

Hranol, jeho znázornenie, sieť. 

Jednotky dĺžky, obsahu a objemu a ich premena – opakovanie. 

Objem a povrch hranola. 

Výpočet objemu a povrchu hranolov v úlohách z reálneho života. 

 

Výkonový štandard 

- načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voľnom rovnobežnom premietaní 

- poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola 

- určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola 

- zostrojiť sieť kolmého hranola 

- použiť príslušné vzorce na výpočet objemu a povrchu kocky a kvádra 

- vypočítať objem a povrch hranola (aj v slovných úlohách) 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, FYZ, MUV, RGV 

 

7. Pravdepodobnosť, štatistika – 9 hodín 

 

Obsahový štandard 

Pravdepodobnostné hry a pokusy. 

Rôzne úlohy na porovnávanie šancí rôznych udalostí. Pravdepodobnosť. 

Udalosti isté, udalosti nemožné, udalosti náhodné. Číselné porovnávanie šancí. 

Riešenie aplikačných úloh z pravdepodobnosti a štatistiky. 

Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri jednoduchých a primeraných experimentoch. 

Štatistický znak, štatistická jednotka, súbor. 

Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov. 

 

Výkonový štandard 

- získať skúsenosti z porovnávania rôznych udalostí z pohľadu na ich mieru pravdepodobnosti 

- uskutočňovať jednoduché a primerané experimenty 



 

 

- posúdiť a rozlíšiť možné, ale aj nemožné udalosti 

- rozhodnúť o pravdepodobnosti udalosti 

- vypočítať relatívnu početnosť udalostí 

- spracovať, plánovite a systematicky zhromažďovať a triediť údaje v experimente 

- zo zhromaždených údajov vybrať štatistický súbor 

- vypočítať aritmetický priemer z primeraných údajov 

- zaznamenávať a usporadúvať údaje do tabuľky 

- čítať (interpretovať) údaje z tabuľky, z kruhového diagramu a z stĺpcového grafu 

- znázorniť údaje z tabuľky kruhovým diagramom a stĺpcovým grafom. 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OBN, ETV, GEO, MUV, TPPZ 

Záverečné opakovanie učiva - 12 hodín 

-záverečný prehľad získaných vedomostí podľa výkonového štandardu 

Matematika v 9. ročníku 

 

(5hod./týždeň, 165 hod./rok) 

 

1. Opakovanie učiva z ôsmeho ročníka – 16 hodín 

2.Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel – 15 hodín 

3. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc – 27 hodín 

4. Pytagorova veta – 22 hodín 

5. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch – 24 hodín 

6. Súmernosť v rovine – 8 hodín 

7. Riešenie testov k testovaniu – 5hodín 

8. Grafické znázorňovanie závislostí – 16 hodín 

9. Podobnosť trojuholníkov – 12 hodín 

10. Štatistika – 8 hodín 

11. Záverečné opakovanie a zhrnutie učiva – 12 hodín 

 

1. Opakovanie učiva z ôsmeho ročníka – 16hodín 

 

Obsahový štandard 

Počtové operácie s celými číslami. 

Číselné a algebrické výrazy. 

Jednoduché lineárne rovnice. 

Trojuholník, rovnobežník, lichobežník – konštrukcia, obvod, obsah. 



 

 

Hranol – objem, povrch. 

Kruh, kružnica – obvod, obsah. 

Pravdepodobnosť 

 

Výkonový štandard 

Zopakovať učivo matematiky 8. ročník 

 

2. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel – 15 hodín 

 

Obsahový štandard 

Druhá a tretia mocnina a odmocnina. Mocniny s prirodzeným mocniteľom. 

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami. 

Mocniny veľmi malých a veľmi veľkých čísel. 

Vzorce pre druhú mocninu súčtu a rozdielu a rozdielu druhých mocnín. 

Zápis veľkých čísel a práca s takýmito číslami na kalkulačke. 

Odhad, zaokrúhľovanie výsledku. 

 

Výkonový štandard 

- prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny ľubovoľného racionálneho čísla a určiť v ňom 

mocnenca (základ) a mocniteľa (exponent) 

- zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného racionálneho čísla ako súčin rovnakých 

činiteľov 

- zapísať aj súčin konkrétneho väčšieho počtu rovnakých činiteľov do tvaru mocniny a opačne 

- vypočítať druhú mocninu ľubovoľného racionálneho čísla a druhú odmocninu kladného 

racionálneho čísla na kalkulačke 

- vypočítať spamäti hodnotu druhej a tretej mocniny malých prirodzených čísel a hodnotu 

druhejodmocniny z čísel 4, 9, 16, 25, ..., 100 

- riešiť primerané numerické a slovné úlohy s veľkými číslami s využitím zručností odhadu a 

zaokrúhľovania 

- používať zaokrúhľovanie a odhad pri riešení praktických úloh 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, INF, GEO, MUV 

 

3. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc – 27 hodín 

 



 

 

Obsahový štandard 

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou ekvivalentných úprav. 

Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah k príslušnej lineárnej rovnici. 

Riešenie lineárnych rovníc s neznámou v menovateli. 

Vyjadrenie neznámej zo vzorca. 

Riešenie slovných (kontextových) úloh, ktoré sa dajú riešiť pomocou lineárnej rovnice alebo 

nerovnice. 

Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických výrazov, lineárna rovnica s jednou neznámou, 

lineárnanerovnica s jednou neznámou, ľavá a pravá strana rovnice (nerovnice), riešenie 

(koreň) rovnice anerovnice, znamienka rovnosti (nerovnosti), skúška správnosti, znaky 

nerovnosti, ostré a neostrénerovnice. 

Výraz, lomený výraz, výraz s neznámou v menovateli, rovnica s jednou neznámou, 

podmienkypre riešenie rovnice (neznámu v menovateli), skúška správnosti. 

Slovná (kontextová) úloha, zápis, matematizácia textu úlohy, postup riešenia, zostavenie 

lineárnej rovnice (nerovnice), skúška, odpoveď. 

 

Výkonový štandard 

- rozhodnúť o rovnosti (nerovnosti) dvoch číselných (algebrických) výrazov 

- rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice 

- riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu (napr. 2x + 3 = 3x – 6) a urobiť skúšku správnosti 

- riešiť jednoduché lineárne nerovnice (napr.: 2(x + 8) > 42) 

- riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli (napr.: ). 5 3 12  x x 

- urobiť skúšku správnosti riešenia lineárnej rovnice s neznámou v menovateli 

- určiť podmienky riešenia rovnice (výrazu) s neznámou v menovateli 

- vyjadriť neznámu zo vzorca (z primeraných matematických a fyzikálnych vzorcov) 

- urobiť zápis úlohy a zapísať postup riešenia slovnej úlohy 

- určiť a vybrať vhodnú stratégiu riešenia slovnej úlohy (rovnicou, nerovnicou, tipovaním, ...) 

- riešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy vedúce k lineárnej rovnici (nerovnici) 

- overiť správnosť riešenia slovnej úlohy 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, CHEM, OSR, RGV 

 

4. Pytagorova veta – 22 hodín 

 

Obsahový štandard 



 

 

Pytagorova veta, jej odvodenie. 

Pravouhlý trojuholník, základné prvky a vlastnosti pravouhlého trojuholníka – pravý uhol, 

odvesny, prepona, Pytagoras. 

Pytagorova veta pre pravouhlý Δ ABC. 

Pytagorova veta v kontextových úlohách. 

Význam a využitie Pytagorovej vety, vyjadrenie neznámej zo vzorca. 

Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh. 

 

Výkonový štandard 

- poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého trojuholníka (odvesna, prepona) 

- zistiť pre aký útvar platí Pytagorova veta 

- formulovať Pytagorovu vetu a zdôrazniť jej význam 

- zapísať Pytagorovu vetu pomocou vzorcov. 

- vyjadriť a zapísať zo základného vzťahu Pytagorovej vety vedľajšie Pytagorove vety 

- vyjadriť vzťah pre výpočet odvesien a, b ( a = ; b = ) alebo ich druhých mocnín 

- vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak sú známe dĺžky jeho dvoch 

zvyšnýchstrán 

- samostatne používať Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh z reálneho praktického 

Života 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INF, VYV, FYZ, OSR, MUV 

 

 

5. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch – 24 hodín 

 

Obsahový štandard 

Valec, ihlan, kužeľ a ich siete. 

Teleso, rotačný valec, ihlan (pravidelný štvorboký), rotačný kužeľ, sieť, podstava, kruh, 

kružnica, plášť, objem valca, povrch valca, polomer, výška, výška steny, vrchol, strana 

kužeľa,horná dolná podstava, jednotky obsahu a objemu. 

Guľa a rez guľou. 

Objem a povrch gule. 

Teleso, guľa, guľová plocha, rovina, hlavná kružnica guľovej plochy, povrch a objem gule, 

stredgule, polomer, rez guľou, kruh. 

Použitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule (aj v slovných 



 

 

úlohách z praxe). 

Objem, povrch, valec, ihlan, kužeľ, guľa, vzorec, výpočet, jednotky obsahu a objemu. 

 

Výkonový štandard 

- opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné prvky 

- určiť počet hrán, stien a vrcholov ihlana 

- valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom premietaní 

- sieť valca, ihlana, kužeľa 

- opísať guľu a pomenovať jej základné prvky 

- dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch gule 

- používať vzorce pre výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule 

- riešiť primerané slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, FYZ, DEJ, OSR, RGV 

 

6. Súmernosť v rovine – 8 hodín 

 

Obsahový štandard 

Osová súmernosť, os súmernosti. 

Stredová súmernosť, stred súmernosti. 

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti. 

Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti. 

Ukážky osovej a stredovej súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej sieti). 

Súmernosť geometrických útvarov, zhodnosť, stred súmernosti, stredová súmernosť, 

ossúmernosti, osová súmernosť, útvary osovo a stredovo súmerné, vzor, obraz. 

Základné pravidla rysovania, konštrukcia rovinného geometrického útvaru v osovej 

a stredovejsúmernosti. 

Kreslenie, vzory, ornamenty, piktogramy, symboly, značky. 

 

Výkonový štandard 

- určiť či sú geometrické útvary súmerné podľa osi resp. podľa stredu 

-zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo jednoduchého útvaru (obrazca) 

zloženéhoz úsečiek a častí kružnice v osovej (aj v stredovej) súmernosti 

- nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru 

- určiť osi súmernosti (štvorec, obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, atď.) 



 

 

- určiť stredovo súmerné rovinné útvary (štvorec, obdĺžnik, kruh) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, ETV, OSR 

 

8. Grafické znázorňovanie závislostí – 16 hodín 

Obsahový štandard 

Karteziánsky (pravouhlý - dvojrozmerný) súradnicový systém. 

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy závislostí. 

Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, najväčšie 

anajmenšie hodnoty). 

Lineárna závislosť (lineárna funkcia), jej vlastnosti a graf. 

Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k . x + q ; ( k  0 ). 

Parametre k a q v lineárnej funkcii. 

Graf priamej a nepriamej úmernosti. 

Pravouhlý systém súradníc, sústava súradníc v rovine, osi súradníc, priesečník súradnicových 

osí,súradnice bodu, , sústava súradníc, karteziánsky súradnicový systém. 

Grafy, hodnota, hodnoty v tabuľke, najmenšia hodnota, nulová hodnota, najväčšia hodnota, 

závislosť dvoch hodnôt, priebeh, rast funkcie, klesanie funkcie. 

Lineárna závislosť, lineárna funkcia, priama úmernosť, obor reálnych čísel, nezávislá (napr. x) 

azávislá premenná (napr. y), priamka v karteziánskom súradnicovom systéme, priamka = graf 

lineárnej závislosti (funkcie), vlastnosti grafu lineárnej funkcie, konštantná funkcia. 

 

Výkonový štandard 

- opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém 

- zobraziť bod (úsečku, trojuholník, atď.) v pravouhlom súradnicovom systéme (napr. A[3; 

2];úsečka XY, ak X[2 ; -4] a Y[-3 ; 3], atď....) 

- zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa údajov z tabuľky pre hodnoty x a y 

- opísať základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) – tvar grafu, 

súvislosťčísla k v predpise lineárnej funkcie y  kx+ q s jej rastom alebo klesaním 

- uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je lineárna funkčná súvislosť 

- zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie v obore reálnych čísel 

- poznať význam koeficientov k a q v predpise lineárnej funkcie y  kx+ q 

- určiť, či je lineárna funkcia rastúca (klesajúca) 

- zapísať tvar konštantnej funkcie napr. y = a, kde a je reálne číslo 

- čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť ich použiť pri výpočte 



 

 

- určiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe 

- riešiť slovné úlohy na využitie závislosti 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, INF, DEJ, MUV 

 

9. Podobnosť trojuholníkov – 12 hodín 

 

Obsahový štandard 

Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti. 

Geometrické útvary, rovinné, zhodnosť geometrických útvarov, podobnosť geometrických 

útvarov v rovine, podstata podobnosti, pomer podobnosti k dvoch geometrických útvarov, 

pomer,postupný pomer, rozdeliť úsečku podľa daného pomeru k. 

Podobnosť trojuholníkov. 

Riešenie primeraných matematických (numerických) a konštrukčných úloh. 

Trojuholník, podobnosť trojuholníkov, vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu). 

Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, topografické práce v reálnych situáciách. 

Podobnosť útvarov v praxi, vety o podobnosti geometrických útvarov - trojuholníkov, pomer 

podobnosti. 

 

Výkonový štandard 

- vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických útvarov 

- rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine (štvorce, obdĺžniky, trojuholníky)  

- vypočítať pomer podobnosti k pre dva rovinné útvary 

- poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, uu) 

- na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť primerané matematické (numerické) 

akonštrukčné úlohy 

- použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov pri výpočtovej úlohe 

- využívať vlastností podobností trojuholníkov pri riešení praktických úloh zo života pri 

meraní(odhadovaní) vzdialeností a výšok 

- riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s využitím vlastností podobnosti 

trojuholníkov 

- určiť skutočnú vzdialenosť – mierka mapy a skutočné rozmery predmetov – mierka plánu 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, INF, SJL, RGV 

 



 

 

10. Štatistika – 8 hodín 

 

Obsahový štandard 

Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber. 

Realizácia vlastných jednoduchých štatistických prieskumov - projektov, ich spracovanie. 

Štatistický prieskum, štatistický súbor, rozsah štatistického súboru, štatistický znak, 

štatistickájednotka, absolútna početnosť, štatistické triedenie, náhodný výber, početnosť 

a relatívnapočetnosť javu. 

Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia a tvorba, prechod od jedného 

typuznázornenia k inému. 

Tabuľka, graf – diagram, hodnoty – údaje, interpretácia, znázornenie hodnôt - údajov, rôzne 

spôsoby znázornenia hodnôt – údajov. 

Využitie IKT v štatistike. 

 

Výkonový štandard 

- zrealizovať primeraný štatistický prieskum 

- pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný na štatistický prieskum určitej 

udalosti s vyjadrením početnosti určitého javu 

- riešiť primerané úlohy zo štatistiky 

- spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného štatistického prieskumu do tabuľky 

- interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých druhov diagramov - 

grafov,(kruhový, koláčový, úsečkový, stĺpcový, spojnicový) znázorniť hodnoty – údaje 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

INF, VYV, RGV 

 

11. Záverečné opakovanie a zhrnutie učiva – 12 hodín 

-záverečný prehľad získaných vedomostí podľa výkonového štandardu 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

Medzipredmetové vzťahy 



 

 

GEO – Geografia 

VYV – Výtvarná výchova 

DEJ – Dejepis 

ETV – Etická výchova 

OBN – Občianska náuka 

INF- Informatika 

SJL – Slovenský jazyk a literatúra 

FYZ – Fyzika 

CHEM – Chémia 

BIO – Biológia 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Pre vyučovanie matematiky budú používané učebnice a učebné pomôcky schválené a 

odporúčané MŠVVaŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko-organizačných 

pokynoch MŠVVaŠ SR na príslušný školský rok. 

Pre vyučovanie budú použité aj pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle didaktických 



 

 

zásad pre tento druh didaktickej pomôcky. 

Ďalej internet, rôzne testy, úlohy z Pytagoriád a olympiád. 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika (IKT) budú využívané podľa možností školy. 

Učebnice: 

8.ročník: Žabka, Černek: Matematika pre 8.ročník ZŠ: Orbis Pictus, 2012 

Berová, Bero: Pomocník z matematiky pre 8.ročník ZŠ: Orbis Pictus, 2011 

9. ročník:  

Berová, Bero: Pomocník z matematiky pre 9.ročník ZŠ: Orbis Pictus, 2012. 

Kolbaská: Matematika pre 9.ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom: SPN, 

2012 

 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na matematiku) 

 

 

 

 

 

Stratégie vyučovania 

 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové 

kompetencie žiakov pre daný predmet. 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Cieľom hodnotenia a klasifikácie vzdelávacích výsledkov je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Hodnotenie tým plní informatívnu, korekčnú a motivačnú 

funkciu. 



 

 

Klasifikácia a hodnotenie bude vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie 

a klasifikáciu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie predmetu sa 

vykonáva klasifikáciou. 

 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a 

tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

 

Stupeň 2 (chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a 

kreatívne alebo s menšími pod- netmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas 

nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných 

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré 

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri 

riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s 

učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v 

správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností 

sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 



 

 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 

medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s 

uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a 

grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

Vstupná písomná práca vo forme testu je zameraná na opakovanie z predchádzajúceho 

ročníka a realizuje sa vždy po dôkladnom zopakovaní v mesiaci október. Výstupná písomná 

práca sa realizuje na konci školského roka v prvej polovici mesiaca jún a je overením 

vedomostí a poznatkov z učiva príslušného školského roku. Tieto písomné práce sú 

klasifikované. 

 

Kritériá na jednotné hodnotenie a klasifikáciu žiakov: 

Percentuálne hodnotenie testov:  

100% - 90% 1 (výborný) 

89% - 75% 2 (chválitebný) 

74% - 50% 3 (dobrý) 

49% - 25% 4 (dostatočný) 

24% - 0% 5 (nedostatočný) 

 

 

Bodové hodnotenie písomiek: individuálne - v kompetencii každého vyučujúceho podľa 

potreby 

Ústne hodnotenie – ústne odpovede 

Písomné hodnotenie – kontrolné práce – písomné previerky  

(vstupné, 1.štvrťročné, polročné, 3. štvrťročné, koncoročné, – z MAT) 

- päťminútovky, testy 

Vstupné písomné práce nebudú započítané do priemeru známok. 

V priebehu školského roka budú písané priebežne  päťminútovky, previerky, testy , ktoré majú 

odzrkadliť získané vedomosti v jednotlivých tematických celkoch. Tieto budú hodnotené 



 

 

známkou, ak sú žiakom vopred oznámené. (Forma preverenia vedomostí z tematického celku 

je na uvážení učiteľa.) V prípade neohlásenia písomného skúšania vopred, bude táto forma 

slúžiť len ako informácia pre učiteľa o stave vedomostí žiakov, a teda nebude hodnotená 

známkou, ale len počtom bodov alebo percentami. 

 

 

Na  tento školský rok si stanovila PK MAT stupnicu na hodnotenie kratších foriem 

písomného skúšania  z jednotlivých tematických celkov, s možnosťou prispôsobiť stupnicu 

vedomostnej úrovni žiakov, takúto:   

    100  -   90 %    -   1 

      89 -    75%     -   2 

      74  -   50%     -   3 

      49  -    25%    -   4 

      24  a menej   -   5 

Zaujímavou a účinnou metódou hodnotenia  je sebahodnotenie žiaka a hodnotenie jeho 

výkonu ostatnými žiakmi verbálne. 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní 

písomnú alebo ústnu formu odpovede a skúšania. 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 
 

Informatika 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Informatika 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne 1 1 1 1  

Počet hodín ročne 33 33 33 33  

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 



 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Informatika je povinným predmetom, ktorého úlohou je zabezpečiť rovnakú príležitosť pre 

produktívny a plnohodnotný život v informačnej a vzdelanej spoločnosti, ktorú budujeme. 

Rozvíja myslenie žiakov, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch. Vyučovanie 

informatiky má viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

používaných pri práci s dátami a tokmi informácií v počítačových systémoch. Čím napomáha 

k budovaniu informatickej kultúry s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. 

 

I. Informácie okolo nás 

II. Komunikácia prostredníctvom IKT 

III. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

IV. Princípy fungovania IKT 

V. Informačná spoločnosť 

 

CIELE 

Cieľom vyučovania informatiky je vekuprimeraným spôsobom priblížiť IKT v teoretickej a 

praktickej oblasti. Oboznámiť žiakov so základmi programovania v prostredí Imagine Logo, 

so základnými spôsobmi využívania grafických aplikáci, textového editoru, tabuľkového 

kalkulátora, bezpečným využívaním internetu, využívaním internetu na získavanie informácií, 

zásadami netetikety a rizikami zneužitia osobných údajov na internete, rozvíjali si svoje 

schopnosti kooperácie a komunikácie, naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo 

a autorstvo informatických produktov, systémov a aplikácií. Informatika v spojení 

s informačnými technológiami vytvára ďalšie možnosti pre všetky ostatné predmety. 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

Predmetové kľúčové kompetencie 

 

Získať základné zručnosti kreslenia v grafických aplikáciách. Poznať a dodržiavať základné 

zásady písania textu, ovládať jednoduché formátovanie, vedieť kombinovať text a obrázok. 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

Vedieť využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektovať autorské práva. Zvládnuť základné 

IKT nástroje na komunikáciu. Vedieť o nebezpečenstvách na Internete, vedieť, ako vznikajú a 

ako sa šíria počítačové vírusy, spamy a hoaxy, ako sa odhaľujú a odstraňujú. Zvládnuť 

základnú obsluhu počítača – prihlásenie, ovládanie klávesnice, práca s myšou. Vedieť 

využívať IKT na vlastné učenie sa, rešpektovať autorské práva. Zvládnuť základné nástroje na 

komunikáciu. Vedieť o nebezpečenstvách na Internete. Demonštrovať v detskom 

programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním nejakých činností. Vytvoriť jednoduché 

postupnosti príkazov cvičeniami mimo počítača aj pomocou prípravných režimov v Baltíkovi. 

Rozvíjať tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti, 

húževnatosť a sebakritickosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

Informatika v 8. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33hod./rok) 

 

Úvodná hodina – 1hodina 

1. Informácie okolo nás – 20hodín 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT – 2 hodín 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie –7 hodín 

4. Princípy fungovania IKT – 2 hodín 

 

Záverečné opakovanie – 1 hodina 

 

Úvodná hodina – 1hodina 

 

Obsahový štandard 

-BOZP , oboznámenie s učivom pre 7. ročník 

 

Výkonový štandard 

 - pozná BOZP v učebni informatiky 



 

 

 

1. Informácie okolo nás – 20 hodín 

Obsahový štandard 

MS Word – Zásady písania textu 

MS Word – Formátovanie textu, nadpisov a odrážok 

MS Word – Číslovanie strán, hlavička a päta 

MS Word – Obrázky v texte, využitie ClipArt, WordArt, zmena pozadia 

MS Word – Obrázky v texte, grafy, hľadať - nahradiť 

MS Word – Tabuľky 

MS Word – Rôzne štýly nadpisov 

MS Word – Tvorba Obsahu 

MS Word – Vytvorenie projektu pomocou WordArtu 

MS Word – Tvorba projektu 

MS Word – Tvorba vzorcov pomocou Math 

MS Excel – Meno bunky, komentáre 

MS Excel – Formátovanie tabuliek 

MS Excel – Tvorba tabuľky, základné vzorce 

MS Excel – Úprava hárkov, pozadie hárkov 

MS Excel – Kreslenie 

MS Excel – Typy grafov 

MS Excel – Sprievodca grafom 

MS Excel – Tvorba projektu 

Powerpoint – Rozšírené funkcie pre tvorbu prezentácie 

Powerpoint – Tvorba prezentácie na zadanú tému 

Powerpoint – Tvorba projektov 

Powerpoint – Prezentovanie projektov 

Windows Movie Maker – Tvorba videa a pridávanie zvuku 

Windows Movie Maker – Projekt 

 

Výkonový štandard 

 previesť číslo z dvojkovej do desiatkovej číselnej sústavy a naopak, 

 napísať list s hlavičkou a pätou, napísať matematické vzorce, naformátovať text  

 pozná zásady písania textu  

 vytvoriť tabuľku, sčítať riadky a stĺpce, vložiť graf  

 vytvoriť alebo prerozprávať príbeh ako prezentácia  

 upraviť fotografiu  



 

 

 dokáže vytvárať video-snímky  

 dokáže zostrihať zvukovú nahrávku  

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MAT, VYV, ENV, TPPZ, OSR, MDV 

 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT – 2 hodín 

Obsahový štandard 

Internet Explorer – Vyhľadávanie informácií 

Školský web, web inštitúcií 

 

Výkonový štandard 

 pozná školský web, vyhľadávanie informácií na internete pomocou vyhľadávacích 

strojov a katalógov 

 pozná online služby, cestovný poriadok, mapy 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, GEO, OSR, REG, DOV, MDV 

 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie – 7hodín 

Obsahový štandard 

Riešenie algoritmov 

Imagine – Opakuj a pomenuj 

Imagine – Animovane tvary a procesy 

Imagine – Tvorba procedúr 

Imagine – Zmena tvaru korytnačky, odtlačok 

Imagine – Zmena udalosti korytnačky 

Imagine – Animované tvary a procesy 

Výkonový štandard 

 dokáže zapisovať a interpretovať postupy do formálneho zápisu (napr. zápis 

matematických algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie textu) 

 demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie úloh s opakovaním 

nejakýchmčinností, zapamätávanie výpočtov do premenných, zoskupovanie častí 

riešenia do procedúr 

 dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení problému 

 pozná základné príkazy programovania 



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, TPPZ, MDV, OSR 

 

4. Princípy fungovania IKT – 2 hodín 

Obsahový štandard 

Pojmy – doména, IP, http, ftp, smtp 

Práca s protokolmi 

Výkonový štandard 

 pozná pojmy doména, ftp, http, smtp 

 ovláda prácu s protokolmi 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, OSR, MDV 

 

 

Záverečné opakovanie – 1 hodina 

Obsahový štandard 

- Informácie okolo nás, Komunikácia prostredníctvom IKT, Postupy, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie, Princípy fungovania IKT 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

GEO – Geografia 

FYZ – Fyzika 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

DEJ – Dejepis 

ANJ – Anglický jazyk 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Ochrana života a zdravia – OZO 

Dopravná výchova – DOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: počítačová učebňa. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

 

Pri výučbe využívame najmä: 

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

- výklad učiteľa 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) demonštračná metóda 

(demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

- prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov) 

- samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

- projektové vyučovanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

Blaho, A. – Kalaš, I.: Tvorivá informatika. 1.zošit z programovania. SPN – Mladé letá, 

Bratislava, 3. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2005-5665/8772-1:09. 

Varga, M. - Hrušecká, A.: Tvorivá informatika. 1.zošit s internetom. SPN – Mladé letá, 

Bratislava, 2. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2006-11016/26870-2:092. 

Blaho, A. – Salanci, L.: Tvorivá informatika. 1.zošit o práci s textom. SPN – Mladé letá, 

Bratislava, 2. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2007-14051/28928-1:092. 

Kalaš, I – Bezáková,D.: Tvorivá informatika. 1.zošit o číslach a tabuľkách. SPN – Mladé letá, 

Bratislava, 1. vydanie, 2009. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2009-38851/46310-4:919. 

Kalaš, I. – Winczer,M.: Informatika okolo nás. SPN – Mladé letá, Bratislava, 1. vydanie, 

2007. /odporúčacia doložka MŠ SR CD-2007-15414/32261-2:092. 

Pracovné listy: 

- žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom 

Doplnková literatúra: 

- časopisy: PC-revue 

 

IKT zdroje: 

- PC s pripojením na internet, edukačné CD-ROM, školské pramene, interaktívna 

tabuľa, dataprojektor 

- Softvér: MS Word, MS PowerPoint, MS Excel 2003/2007, OpenOffice 

CD a DVD: 

Imagine Logo 

Internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie na informatiku) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. Prospech žiaka 

sa klasifikuje týmito stupňami: 

 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 



 

 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

Pri hodnotení tematických ročníkových projektov budeme vychádzať z hodnotiacej škály: 

dosiahnutý počet bodov v percentách známka 

100% - 90% -1 

89% - 75% -2 

74% - 50% -3 

49% - 25% -4 

24% - 0 % -5 

Predmet hodnotenia a klasifikácie: 

- dokáže napísať list podľa zásad písania textu, ktorý obsahuje hlavičku a pätu 

- nakreslí obrázok podľa predlohy 

- vytvorenie plagátu na zadanú tému 

- dokáže napísať a odoslať e-mail 

- dokáže vyhľadať a spracovať informácie z internetu 

- dokáže rozoznať vstupné a výstupné zariadenia a periférne zariadenia 

- vytvoriť tabuľku, sčítať riadky a stĺpce, vložiť graf 

- dokáže používať niektorý z nástrojov na interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje netikety 

- dokáže vytvoriť samostatne jednoduché programy 

- dokáže vytvoriť kompresiu, dekompresiu údajov 

- dokáže vytvoriť graf pomocou tabuľky 

- dokáže rozpoznať interaktívnu a neinteraktívnu komunikáciu 

- pozná čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér, pozná rozdiel v používaní a šírení 

programov s rôznymi stupňami licencií 

- dokáže vytvárať video-snímky 

- pozná základné príkazy programovania 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 



 

 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

FYZIKA 
 

 



 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Fyzika 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    2 1 

Počet hodín ročne    66 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 
Poznámka: Vyučovanie predmetu fyzika je rozšírené o 1 vyučovaciu hodinu v rámci 2. stupňa podľa ISCED 2, 

tieto hodiny sú zamerané na rozšírenie povinného obsahu učiva, na opakovanie. 

 

CHARAKTERISTIKA  

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú 

v každodennom živote.  

 Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku 

spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho 

vzťahu k prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná 

a nezastupiteľná súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať 

poznanie, že neexistujú bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody 

a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len prostredníctvom koordinovanej spolupráce 

všetkých prírodovedných odborov s využitím prostriedkov IKT.   

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach 

a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie 

experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane také základy, ktoré 

z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky 

a vedel použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov.  

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú 

zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také 

formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp 

a práca s informáciami. 



 

 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne 

vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 

prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. 

Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové 

a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť 

poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou 

spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí 

a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych 

záležitostiach a dá im schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, 

ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný 

pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad 

medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

  

CIELE 

Intelektuálna oblasť 

 vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí, navrhnúť 

metódy  testovania  hodnovernosti vysvetlení, 

 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

 aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní  javov v bezprostrednom okolí, 

 získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých 

a technologických informačných zdrojov, 

 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach, 

 rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii, 

 obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch, 

 analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

Schopnosti a zručnosti 

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych 

veličín, 

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia, 

 pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 



 

 

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, pracovať v skupinách, 

 správne formulovať otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých, dokázať obhájiť svoj 

názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu, 

 riešiť problémové situácie, 

 nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich 

kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti.  

Postojová oblasť 

 pripravovať žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 

 byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

 definovať fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou 

prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

 osvojiť a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti, 

 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností. 

 

Sociálna oblasť 

 chápať poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho 

okolia, 

 ovládať možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 

 kriticky posudzovať úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov 

a techniky pre rozvoj spoločnosti, 

 učiť sa, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 

 rozhodovať, 

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom 

samovzdelávaní, 

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

predmetové kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

 

 

   

 - správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách  

 - kvalitatívne popísať, načrtnúť pozorované objekty, systémy, javy a klasifikovať 

  ich   

 - vysvetliť javy pomocou známych zákonov alebo jednoduchších javov 

 - používať správne postupy pri praktickej činnosti  

 - zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu 

 - zaznamenať výsledky pozorovania a merania do tabuľky 

 - spracovať namerané hodnoty formou grafu  

 - čítať s porozumením odborný text 

 žiak sa 

 naučí 

 - zapísať prehľadne údaje pri riešení úloh   

 - rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti (prírodovednú, čitateľskú, digitálnu) 

 - kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať 

   a využívať pri svojom štúdiu a praxi  
kompetencie k celoživotnému učeniu  

žiak sa 

naučí  

 - uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

 - nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine   

kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné  

žiak sa  - efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie  



 

 

naučí  - prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

 - spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

   výsledky a ich využitie  
interpersonálne a intrapersonálne kompetencie  

žiak sa 

naučí 

 - osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine  

 - chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti, rozhodovať sa v záujme 

   ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti  
 - zaujímať sa o dianie a riešenie problémov spoločnosti 

 - diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme   

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  

žiak sa 

naučí  

 - používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým 

   prostredím  

 - využívať informačno-komunikačné pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom 

   posudzovaní informácií    

kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia   

žiak sa 

naučí 

 - používať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie  

   (vzorec, modely, grafy, tabuľky)   

 kultúrne kompetencie  

žiak sa 

naučí 

 - podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia 

 - byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr  

kompetencie riešiť problémy  

žiak sa 

naučí  

 - navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

 - logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení daných úloh 

 - byť otvorený k získavaniu a využívaniu rôznych postupov  

 pracovné kompetencie  

žiak sa 

naučí  

 - využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

 - byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA   

Fyzika – 8. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

  

Úvod – 1 hodina  

Opakovanie učiva 7. ročníka – 2 hodiny 

1. Svetlo – 15 hodín   

2. Pohyb telesa – 9 hodín  

3. Sila – 26 hodín 

4. Práca, výkon, energia – 9 hodín 

Záverečné opakovanie – 4 hodiny 

  

Úvod (1 hodina) 

Obsahový štandard 

Úvodná hodina, čo sa budeme učiť, motivačný experiment  

Výkonový štandard 

- opísať priebeh experimentu, aplikovať vzťah: tvrdenie – dôkaz 

 

Opakovanie učiva 7. ročníka (2 hodiny) 

Obsahový štandard  

Teplota, čas, premeny skupenstva, teplo    

Výkonový  štandard     



 

 

- poznať fyzikálne veličiny (teplota, čas, teplo) ich jednotky a meradlá  

- poznať premeny skupenstiev      

 

1. Svetlo (15 hodín)  

Obsahový štandard  

Slnečné svetlo a teplo  

Zdroje svetla, optické prostredie   

Šírenie a rýchlosť svetla 

Rozklad svetla, skladanie farebných svetelných lúčov   

Absorpcia svetla 

Odraz svetla, zákon odrazu svetla 

Zrkadlá, zobrazovanie rovinným zrkadlom  

Lom svetla, zákon lomu svetla 

Šošovky, zobrazenie spojkou a rozptylkou   

Optické vlastnosti oka, chyby oka, okuliare  

Praktické využitie zrkadiel a šošoviek  

Výkonový štandard  

- dokázať experimentom premenu svetla na teplo 

- uviesť na príkladoch zdroj svetla a osvetlené teleso 

- opísať optické prostredia  

- experimentálne dokázať priamočiare šírenie svetla 

- poznať rýchlosť svetla vo vzduchu  

- navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla, opísať skladanie farieb   

- opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho povrchu a farebných povrchov   

- vysvetliť odraz svetla a navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákonu odrazu svetla 

- zostrojiť obraz predmetu pri zobrazovaní rovinným zrkadlom, opísať vlastnosti obrazu 

- vysvetliť lom svetla a navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákonu lomu svetla 

- opísať a rozlíšiť spojku a rozptylku  

- znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a rozptylkou  

- vysvetliť optické vlastnosti oka  

- vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka  

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

MAT, BIO, OŽZ   

 

2. Pohyb telesa (9 hodín)     

Obsahový štandard 



 

 

Pokoj a pohyb telesa 

Trajektória a dráha 

Druhy pohybov 

Rovnomerný  a nerovnomerný pohyb  

Rýchlosť pohybu – jednotka (m/s, km/h), vzorec: v = s/t  

Dráha pohybu – jednotka (m, km), vzorec: s = v.t   

Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu    

Výkonový štandard  

- určiť pokoj a pohyb telesa vzhľadom na iné teleso  

- poznať dráhu ako fyzikálnu veličinu, poznať značku a jednotku dráhy 

- rozlíšiť rovnomerný a nerovnomerný pohyb telesa  

- zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre rovnomerný priamočiary pohyb 

- zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri rovnomernom priamočiarom 

pohybe  

- čítať údaje z grafu  

- poznať rýchlosť ako fyzikálnu veličinu, poznať značku a jednotky rýchlosti   

- riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rýchlosť a dráhu rovnomerného pohybu 

telesa  

- určiť priemernú rýchlosť nerovnomerného pohybu telesa  

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

MAT, ENV, OŽZ 

  

3. Sila (26 hodín)   

Obsahový štandard 

Vzájomné pôsobenie telies, sila – značka, jednotka (newton) 

Účinky sily 

Posuvné účinky sily  

Určenie a znázornenie sily 

Gravitačná sila a hmotnosť telesa, Fg = m.g      

Meranie sily, silomer    

Skladanie síl 

Skladanie dvoch síl rovnakého smeru 

Skladanie dvoch síl opačného smeru, rovnováha síl 

Ťažisko telesa a jeho určenie 

Otáčavé účinky sily, páka 

Rovnovážna poloha páky, moment sily (jednotka: N.m, vzorec: M = F.a 



 

 

Deformačné účinky sily, tlak – jednotka (pascal), vzorec: p = F/S, zmenšenie a zväčšenie 

tlaku   

Trenie, trecia sila a jej meranie   

Pascalov zákon, využitie Pascalovho zákona 

Tlak v kvapaline – hydrostatický tlak, vzorec: ph = h.ρ.g  

Vztlaková sila pôsobiaca na teleso v kvapaline, vzorec: Fvz = V.ρk.g  

Archimedov zákon  

Tlak v plyne – atmosférický tlak 

Výkonový štandard   

- vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies 

- charakterizovať silu ako fyzikálnu veličinu, poznať značku a jednotku sily 

- opísať posuvné účinky sily na teleso 

- znázorniť silu úsečkou 

- opísať účinky gravitačnej sily  

- zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a hmotnosti telesa 

- riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet gravitačnej sily 

- poznať hodnotu gravitačného zrýchlenia  

- vysvetliť spôsob merania sily silomerom 

- stanoviť rozsah merania daným silomerom, vybrať vhodný silomer   

- graficky znázorniť skladanie síl 

- určiť ťažisko vybraných telies 

- opísať otáčavé účinky sily na teleso  

- riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet momentu sily  

- pokusom overiť podmienky rovnováhy na páke  

- opísať deformačné účinky sily na teleso  

- poznať tlak ako fyzikálnu veličinu, poznať značku a jednotky tlaku   

- vysvetliť závislosť veľkosti tlaku od veľkosti pôsobiacej sily a plochy   

- riešiť úlohy s využitím vzťahu na výpočet tlaku  

- opísať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky trenia, zmerať veľkosť trecej sily 

- vysvetliť Pascalov zákon, ilustrovať pokusom, poukázať na jeho využitie 

- opísať tlak v kvapaline a v plyne (hydrostatický a atmosférický tlak) 

- opísať sily pôsobiace na teleso v tekutinách, vztlaková sila  

- poznať Archimedov zákon 

- riešiť úlohy s využitím vzťahu na výpočet hydrostatického tlaku a vztlakovej sily     

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

DEJ, MAT, OSR, OŽZ 



 

 

 

4. Práca, výkon, energia (9 hodín)    

Obsahový štandard  

Mechanická práca – značka, jednotka (joule), vzorec: W = F.s  

Práca na naklonenej rovine a na kladke  

Výkon – značka, jednotka (watt), vzorec: P = W/t  

Pohybová energia telesa  

Polohová energia telesa 

Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie   

Zákon zachovanie mechanickej energie  

Výkonový štandard 

- vysvetliť pojmy práca a výkon   

- charakterizovať prácu a výkon ako fyzikálne veličiny, poznať ich značky a jednotky    

- riešiť úlohy s využitím vzťahu pre výpočet práce a výkonu 

- vysvetliť pojmy pohybová a polohová energia telesa  

- na jednoduchý príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu rôznych foriem energie  

- vysvetliť zákon zachovania mechanickej energie  

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

DEJ, MAT, ENV, OŽZ, MEV  

  

Záverečné opakovanie (4 hodiny) 

Obsahový štandard  

Skúmanie vlastností svetla 

Pohyb telesa, skúmanie sily  

Práca, výkon, energia   

Výkonový štandard   

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fyzika – 9. ročník (1 hodiny týždenne, 33 hodín ročne)  

 

Úvod – 1 hodina  

Opakovanie učiva 8. ročníka – 1 hodiny   

1. Magnetické a elektrické vlastnosti látok – 9 hodín  

2. Elektrický obvod – 21 hodín   

Záverečné opakovanie –1 hodín  

  

Úvod (1 hodina) 

Obsahový štandard 

Úvodná hodina, čo sa budeme učiť, motivačný experiment  

Výkonový štandard 

- opísať priebeh experimentu, aplikovať vzťah: tvrdenie – dôkaz 

 

Opakovanie učiva 8. ročníka (1 hodiny) 

Obsahový štandard     

Svetelné javy, pohyb telesa, skúmanie sily 

Práca, výkon, energia  

Výkonový  štandard     

- poznať fyzikálne veličiny (rýchlosť, dráha, sila, práca, výkon, energia) a ich jednotky 

- poznať pohybové zákony, Pascalov zákon, Archimedov zákon 

1. Magnetické a elektrické javy (9hodiny) 

Obsahový štandard 

- magnet a jeho vlastnosti 

- magnetické pole Zem ako magnet, kompas , 

- stavba atómu – jadro a obal atómu, protón, neutrón, elektrón zelektrizovanie telies, 

 

Výkonový štandard 

- opísať a ilustrovať vlastnosti dvoch tyčových magnetov  

- navrhnúť experiment na overenie pólov magnetov 

- znázorniť a pokusom ilustrovať existenciu magnetického poľa v okolí magnetu 

- znázorniť magnetické pole magnetickými indukčnými čiarami  



 

 

- vysvetliť a pokusom ilustrovať jav magnetizácie látok   

- vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom   

- opísať elektrické vlastnosti atómu 

- pokusom ilustrovať a vysvetliť jav elektrizovania telies  

- vysvetliť pojem elektrický náboj, jednotka elektrického náboja  

- charakterizovať elektrické pole a graficky znázorniť siločiary elektrického poľa medzi 

dvoma súhlasne a nesúhlasne zelektrizovanými telesami    

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

GEO, CHEM, ENV, OŽZ, OSR 

  

2. Elektrický obvod (21 hodín)   

Obsahový štandard 

Zloženie a znázornenie elektrického obvodu 

Zostavenie elektrického obvodu   

Nerozvetvený elektrický obvod  

Rozvetvený elektrický obvod 

Elektrické vodiče a elektrické izolanty 

Vedenie elektrického prúdu v kovoch 

Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách 

Vedenie elektrického prúdu v plynoch  

Elektrický prúd – jednotka (ampér), vzorec: I = Q/t  

Meranie elektrického prúdu, ampérmeter  

Elektrické napätie – jednotka (volt), vzorec: U = W/Q 

Meranie elektrického napätia, voltmeter  

Zdroje elektrického napätia  

Ohmov zákon – rezistor, elektrický odpor, jednotka (ohm), vzťah: I = U/R  

Závislosť elektrického odporu od vlastností vodiča 

Reostat s premenným odporom    

Zapájanie spotrebičov (sériovo, paralelne) 

Elektrická práca (W = U.I.t) 

Elektrický príkon (P = W/t, P = U.I)  

Magnetické pole cievky s prúdom, elektromagnet   

Elektrická energia a jej premeny 

Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami, účinky elektrického prúdu na ľudský 

organizmus   

Elektrické spotrebiče v domácnosti 



 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

DEJ, MAT, OŽZ, OSR, MEV 

 

Výkonový štandard   

- zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek  

- zapojiť elektrický obvod podľa schémy  

- určiť podmienky prechodu elektrického prúdu obvodom  

- získať informácie o objave žiarovky  

- vysvetliť vedenie elektrické prúdu v kovových vodičoch, v kvapalinách a v plynoch    

- nakresliť pomocou schematických značiek nerozvetvený a rozvetvený elektrický obvod 

- zapojiť podľa schémy nerozvetvený a rozvetvený elektrický obvod 

- charakterizovať elektrický prúd a elektrické napätie ako fyzikálne veličiny, poznať ich 

značky a jednotky    

- odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického napätia na žiarovke v sériovo zapojenom 

elektrickom obvode 

- riešiť úlohy s využitím vzťahu na výpočet elektrického prúdu a elektrického napätia 

- zmerať hodnoty prúdu a napätia na rezistore  

- zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím z nameraných hodnôt 

- definovať Ohmov zákon  

- charakterizovať elektrický odpor ako fyzikálnu veličinu, poznať značku a jednotku    

- riešiť úlohy s využitím vzťahu na výpočet elektrického odporu 

- riešiť úlohy na zapájanie rezistorov v obvode  

- aplikovať vzťah na výpočet elektrickej práce a elektrického príkonu pri riešení úloh 

- experimentálne dokázať magnetické pole v okolí vodiča (cievky) s prúdom    

- vysvetliť princíp elektromagnetu a jeho praktické využitie 

- opísať premeny elektrickej energie  

- rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými spotrebičmi  

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy  

DEJ, MAT, OŽZ, OSR, MEV, FG 

Záverečné opakovanie (1 hodín)  

Obsahový štandard  

Učivo fyziky jednotlivých ročníkov, fyzikálne veličiny, fyzikálne zákony 

Výkonový štandard   

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov  

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy 



 

 

MAT – Matematika 

CHEM – Chémia 

BIO – Biológia  

GEO – Geografia 

DEJ – Dejepis 

INF – Informatika  

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Mediálna výchova – MEV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Ochrana života a zdravia – OŽZ 

Finančná gramotnosť-FG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA   

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a 

učení. Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: počítačová učebňa, kmeňové triedy.  



 

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

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

vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Pri výučbe využívame: 

 aktívne poznávanie žiakov  

 výklad učiteľa 

 rozprávanie, diskusia   

 demonštrácia pokusov 

 experimentálna činnosť 

 praktické aktivity 

 meranie a spracovanie problémov  

 heuristické metódy 

 prezentácie  

 skupinová práca 

 práca s knihou a textom  

 fixačné metódy   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE  

Učebnice:   

8. ročník   

Lapitková, V. a kol.: Fyzika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s.r.o., 1.vydanie 2012   



 

 

9. ročník 

Lapitková, V. a kol.: Fyzika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Bratislava, 1.vydanie 2012  

Pracovné zošity z fyziky:  

8. ročník  

Kelecsényi, P. a kol.: Pracovný zošit z fyziky pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. Vydavateľstvo Mapa Slovakia Plus, s.r.o., 1.vydanie 2011 

9. ročník 

Kelecsényi, P. a kol.: Pracovný zošit z fyziky pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. Vydavateľstvo Mapa Slovakia Plus, s.r.o., 1.vydanie 2012  

 

Doplnková literatúra: 

Bohuňek, J.: Zbierka úloh z fyziky pre ZŠ. SPN Bratislava 1994 

Pracovné listy: žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom    

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor  

- CD Animovaná fyzika   

- internetové zdroje:  

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie) 

www.bezkriedy.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie) 

www.eaktovka.sk 

www.sk.wikipedia.org  

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE  

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne.  

Hodnotenie žiakov bude prebiehať: 

1) verbálnou formou – na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho 

žiaka učiteľom, hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým 

štandardom,  

http://www.zborovna.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.eaktovka.sk/
http://www.sk.wikipedia.org/


 

 

2) písomnou formou – kontrola a hodnotenie osvojenia základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom prostredníctvom testu na konci tematického celku, 

3) samostatná práca žiakov – vypracovanie projektu a jeho prezentácia. 

Pri praktických aktivitách budeme hodnotiť slovne praktické zručnosti s dôrazom na 

samostatnosť a správnosť tvorby záverov.  

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Hodnotiace kritériá:  

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a 

vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení 

teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú 

podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny 



 

 

aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite 

výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne 

nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti (na základe vzájomnej dohody učiteľov 

predmetovej komisie prírodovedných predmetov):   

100 % – 95 %    - stupeň 1 – výborný,  

  89 % – 75 %    - stupeň 2 – chválitebný,  

  74 % – 50 %    - stupeň 3 – dobrý,  

  44 % – 25 %    - stupeň 4 – dostatočný,  

  19 % –   0 %    - stupeň 5 – nedostatočný. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

 

CHÉMIA 
 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu CHÉMIA 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne -   2 2 

Počet hodín ročne -   66 66 



 

 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

Poznámka: Vyučovanie predmetu chémia je rozšírené o 2 vyučovacie hodiny v rámci 2. stupňa podľa ISCED 2, 

tietohodiny sú zamerané na rozšírenie povinného obsahu učiva, na opakovanie. 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa 

žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a 

nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.  

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci 

osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne 

a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese 

riešenia úloh rôznej zložitosti.  

Súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych cvičení, 

ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností 

a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 

 

CIELE 

Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom poznatkov z 

chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho 

vzťahu k učebnému predmetu chémia.  

Ďalším významným cieľom vyučovania chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť 

k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií 

prostredníctvom obsahu chémie. 

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci 

ktorej je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali 

porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní 

samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné 

materiály. 

Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach realizované 



 

 

metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu 

logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy 

medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. 

Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, 

ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka (chemické aspekty racionálnej výživy, 

vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus). 

V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej 

práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú úroveň pochopenia a 

zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v 

každodennom živote. 

 

Ďalšie ciele: 

Identifikácia a správne používanie pojmov – žiak vie správne používať základné pojmy 

a identifikovať ich v reálnych situáciách, vedomosť týchto pojmov žiak dokáže tým, že 

rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú a že ich aktívne používa v správnom kontexte, nie je 

vhodné iba mechanické odrecitovanie definícií. 

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať 

a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu 

alebo nákresu, vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi). 

Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov. 

Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav 

možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie). 

Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, žiak vie navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý 

simuluje určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku, do tejto skupiny patria 

predovšetkým merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné 

usporiadanie údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny). 

Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných, vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení, vie určiť 

hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak. 

Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy a 

v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania, vie uviesť príklady aplikácie 

určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný, vie 



 

 

posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického alebo 

zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu sodného k 

zimnému posypu ciest). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

predmetové kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

 

- správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách 

- kvalitatívne popísať, načrtnúť pozorované objekty, systémy, javy 

a klasifikovať ich 

- vysvetliť javy pomocou známych zákonov alebo jednoduchších javov 

-používať správne postupy a techniky pri praktickej činnosti 

- zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu 

 - poznať a správne používať laboratórnu techniku a laboratórne pomôcky 

- čítať s porozumením odborný text 

- poznať poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality 

- rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti (prírodovednú, čitateľskú, digitálnu) 

- kriticky pristupovať ku zdrojom informácií, informácie tvorivo spracovávať 

a využívať pri svojom štúdiu a praxi 

kompetencie k celoživotnému učeniu 

žiak sa 

naučí 

- uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja 

- nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine 

kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné 

žiak sa 

naučí 

 

- efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

- spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie 



 

 

- prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

interpersonálne a intrapersonálne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

 

- osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

- chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti, rozhodovať sa 

v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti 

- zaujímať sa o dianie a riešenie problémov spoločnosti 

- diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa 

naučí 

 

- používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým 

prostredím 

- využívať informačno-komunikačné pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom 

posudzovaní informácií 

kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia 

žiak sa 

naučí 

- používať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorec, modely, grafy, tabuľky) 

kultúrne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

- podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia 

- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

kompetencie riešiť problémy 

žiak sa 

naučí 

 

- navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení problémov 

- logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení daných 

úloh 

- byť otvorený k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

- využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

- byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chémia – 8. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne)  

 

Úvod – 1 hodina 

Opakovanie učiva 7. ročníka – 2 hodiny   

1. Zloženie látok – 11 hodín  

2. Chemické prvky – 10 hodín   

3. Chemické zlúčeniny – 25 hodín   

4. Chemické reakcie – 11 hodín 

5. Projekt – 2 hodiny  

Záverečné opakovanie – 4 hodiny 

     

Úvod (1 hodina) 

Obsahový štandard 

Úvodná hodina, čo sa budeme učiť, motivačný pokus   

Výkonový štandard 

- opísať priebeh pokusu, aplikovať vzťah: tvrdenie – dôkaz  

 

Opakovanie učiva 7. ročníka (2 hodiny) 

Obsahový štandard  

Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí  

Zmeny pri chemických reakciách 

Výkonový  štandard     

- upevniť učivo 7. ročníka    

     

1. Zloženie látok (11 hodín)      

Obsahový štandard  

Atóm a jeho zloženie – jadro, obal, elektróny, protóny, neutróny, vonkajšia vrstva     



 

 

Chemické prvky – značka, slovenský názov, latinský názov, protónové číslo 

Molekuly, zlúčeniny, chemický vzorec  

Ióny – katión, anión  

Oxidačné číslo – kladné, záporné, nulové  

Chemická väzba – kovalentná (nepolárna, polárna), iónová, elektrónový pár, elektronegativita          

Výkonový štandard   

- opísať stavbu atómu, vysvetliť zloženie látok   

- poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, neutrónov 

- definovať chemický prvok 

- zapísať protónové čísla atómov, určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protónového čísla   

- ovládať slovenské názvy a značky chemických prvkov: Ag, Al, As, Au, B, Br, C, Ca, Cl, 

Co, Cr, Cu, F, Fe, H, He, Hg, I, K, Li, Mg, Mn, N, Na, Ni, O, Os, P, Pb, Pt, S, Se, Si, Sn, Zn  

- poznať význam chemických značiek prvkov a chemického vzorca   

- definovať pojem molekula, zlúčenina  

- zapísať a prečítať zápis dvojatómových a viacatómových molekúl (H2, O2, Cl2, CO2, H2O) 

- určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade molekuly  

- roztriediť zlúčeniny na dvojprvkové, trojprvkové, viacprvkové  

- poznať rozdiel medzi molekulou a zlúčeninou  

- zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov    

- vysvetliť vznik chemickej väzby 

- definovať pojem elektronegativita, vedieť určiť typ väzby v molekulách 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

FYZ, DEJ, ENV, OŽZ  

  

2. Chemické prvky (10 hodín)    

Obsahový štandard  

Periodická tabuľka prvkov – skupiny, periódy, periodický zákon  

Rozdelenie prvkov v PTP – kovy, nekovy, polokovy   

Vodík, kyslík, železo, alkalické kovy, halogény                            

Výkonový štandard 

- poznať význam objavu PTP a meno autora (D.I. Mendelejev)  

- poznať zloženie PTP, určiť počet radov a stĺpcov 

- určiť umiestnenie (perióda, skupina) konkrétneho prvku na základe hodnoty protónového 

čísla  

- vysvetliť Periodický zákon 

- poznať rozdelenie prvkov v PTP (kovy, nekovy, polokovy)  



 

 

- uviesť význam katiónov Na, K, Mg, Ca a Fe pre ľudský organizmus a ich potravinové 

zdroje  

- opísať postavenie vodíka, kyslíka, železa, alkalických kovov a halogénov v PTP  

- vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita) a použitie vodíka, kyslíka, 

železa, alkalických kovov a halogénov 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

DEJ, BIO, FYZ, ENV, OŽZ 

3. Chemické zlúčeniny (25 hodín, z toho 2 laboratórne cvičenia)    

Obsahový štandard  

Základy názvoslovia anorganických zlúčenín 

Voda 

Oxidy – charakteristika, názvoslovie 

Oxidy v stavebníctve a v priemysle, oxidy v životnom prostredí     

Kyseliny – zloženie, vlastnosti  

Bezkyslíkaté kyseliny  

Kyslíkaté kyseliny – charakteristika, názvoslovie, významné kyslíkaté kyseliny     

Hydroxidy – charakteristika, názvoslovie, významné hydroxidy      

Kyselinotvorné a hydroxidotvorné oxidy  

Kyslosť a zásaditosť roztokov, indikátory, pH stupnica 

Soli – charakteristika, názvoslovie, vlastnosti, príprava, významné soli   

Laboratórne cvičenia:  

Meranie pH látok 

Pozorovanie zmeny sfarbenia prírodných farbív v závislosti od kyslosti a zásaditosti roztoku                                   

Výkonový štandard   

- poznať pravidlá názvoslovia anorganických zlúčenín, názvoslovné prípony 

- charakterizovať vodu ako chemickú zlúčeninu  

- definovať oxidy  

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov 

- ovládať názvy a vzorce, charakteristiku CaO, SiO2, Al2O3, SO2, SO3, CO, CO2 

- definovať kyseliny, poznať rozdelenie kyselín (bezkyslíkaté, kyslíkaté)  

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov kyslíkatých kyselín 

- ovládať názvy a vzorce, charakteristiku HCl, HNO3, H2SO4 

- poznať výskyt a funkciu HCl v ľudskom organizme  

- definovať hydroxidy 

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov hydroxidov 

- ovládať názvy a vzorce, charakteristiku NaOH, KOH, Ca(OH)2 



 

 

- poznať oxidy, ktoré spôsobujú kyslé dažde, príčinu vzniku týchto oxidov (oxidy síry a oxidy 

dusíka), poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie   

- pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou kyselín a hydroxidov s vodou   

- uviesť čo spôsobuje kyslosť a zásaditosť roztokov   

- poznať pH stupnicu 

- prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo zásaditý  

- definovať soli, opísať vlastnosti solí  

- aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov solí 

- ovládať názvy a vzorce, charakteristiku NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3 

- zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský organizmus 

- pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich 

- vykonať podľa návodu školský pokus 

- zaznamenať výsledok pokusu    

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

MAT, FYZ, BIO, ENV, OŽZ, OSR 

    

4. Chemické reakcie (11 hodín, z toho 3 laboratórne cvičenia)   

Obsahový štandard  

Chemické reakcie a chemické rovnice 

Neutralizácia  

Redoxné reakcie – oxidácia, redukcia, oxidovadlo, redukovadlo   

Laboratórne cvičenia: Chemické reakcie a ich zápis  

                                    Neutralizácia     

                                    Skúmanie redoxných reakcií 

Výkonový štandard 

- upraviť jednoduché chemické rovnice 

- opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu HCl s NaOH a zapísať chemickou rovnicou 

- určiť v chemickej rovnici oxidačné čísla atómov   

- pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu zväčšuje, pri ktorom sa oxidačné číslo 

atómu zmenšuje (oxidácia, redukcia)   

- určiť oxidovadlo, redukovadlo 

- pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich 

- vykonať podľa návodu školský pokus, zaznamenať výsledok pokusu 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

MAT, ENV, OŽZ, OSR 

    



 

 

 

 

5. Projekt (2 hodiny)  

Obsahový štandard  

Skúmanie pôvodu názvov chemických prvkov   

Výkonový štandard  

- získavať informácie na tvorbe projektu 

- prezentácia projektu 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

INF, TPPZ, MEV, OSR  

 

Záverečné opakovanie (4 hodiny) 

Obsahový štandard  

Zloženie látok, chemické prvky, chemické zlúčeniny, chemické reakcie  

Výkonový štandard    

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Chémia - 9. ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

Úvod - 1 hodina 

Opakovanie učiva 8. ročníka – 8 hodín 

1. Chemické výpočty  - 13 hodín 

2 Organické látky 

2.1. Charakteristika organických látok – 6 hodín 

2.2. Uhľovodíky – 8 hodín 

2.3 Deriváty uhľovodíkov – 7 hodín 

2.4 Organické látky v živých organizmoch – 8 hodín 

2.5. Organické látky v bežnom živote – 9 hodín 

3.  Projekty – 2 hodiny 

Záverečné opakovanie – 4 hodiny 

 

Úvod (1 hodina) 

Obsahový štandard  

Oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny. 

Výkonový štandard 

- pochopiť význam predmetu 

 

Opakovanie učiva 8. ročníka (8 hodín) 

Obsahový štandard  

Zloženie látok, chemické prvky, chemické zlúčeniny, chemické reakcie 

Výkonový štandard 

- upevniť učivo 8. ročníka 

 

1. Chemické výpočty  (13 hodín, z toho 1 laboratórne cvičenie)  

Obsahový štandard  

Látkové  množstvo  - mól - jednotka, značka, vzorec 

Molárna hmotnosť – jednotka, značka, vzorec  

Vyjadrovanie zloženia roztokov 

Hmotnostný zlomok - jednotka, značka, vzorec 

Koncentrácia látkového množstva - jednotka, značka, vzorec 

Riešenie úloh 

Laboratórne cvičenie č.1. - Príprava roztokov – teória príklady 

 

Výkonový štandard 



 

 

- porovnať hmotnosť 1 mólu atómov rôznych prvkov, 

- vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo známych molárnych  hmotností atómov 

prvkov tvoriacich zlúčeninu,  

- vypočítať látkové množstvo látky, ak je zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť 

látky 

- vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou 

a hmotnostného zlomku zložky roztoku 

- vypočítať látkové množstvo a hmotnosť látky potrebnej na prípravu roztoku s určitým 

objemom a koncentráciou látkového množstva 

- Príprava roztokov - prehlbovať zručnosť samostatne pracovať s chem. tabuľkami 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

MAT, FYZ, MEV, OSR,OŽZ, ENV 

 

2. Organické látky 

2.1.  Charakteristika organických látok – 6 hodín 

Obsahový štandard  

Uhlík a jeho zlúčeniny – anorganické, zlúčeniny C  

Organické zlúčeniny C 

organická chémia – Kekulé, Wohler 

Charakteristika organických zlúčenín 

Väzby v organických zlúčeninách. 

štvorväzbovosť atómu uhlíka, uhlíkový reťazec 

Výkonový štandard 

- pochopiť význam uhlíka, vedieť vymenovať príklady anorganických  a organických 

zlúčenín,  

- rozlíšiť anorganické a organické zlúčeniny 

- poznať predmet štúdia organickej chémie 

- poznať predmet štúdia organickej chémie ,  

vedieť rozlíšiť a zapísať otvorený a uzavretý reťazec, reťazec s jednoduchou, dvojitou 

a trojitou väzbou 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

BIO, FYZ, DEJ, MEV, OSR,OŽZ, ENV 

 

2.2. Uhľovodíky – 8 hodín 



 

 

Obsahový štandard  

prírodné zdroje uhľovodíkov 

Uhľovodíky, zdroje uhľovodíkov – uhlie, ropa, zemný plyn a ich vplyv na ŽP 

Alkány-  nasýtené uhľovdíky, benzín 

Alkény-  nenasýtené uhľovdíky polymerizácia, makromolekuka 

Alkíny- etín, trojitá väzba 

Arény-  aromatické jadro, benzén 

 

Výkonový štandard 

- poznať prírodné zdroje uhľovodíkov 

- vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov (uhlie, ropa, zemný plyn), spôsob ich získavania a 

využitia, alternatívne zdroje energie (bioplyn),  

- poznať negatívne dôsledky produktov vznikajúcich pri spaľovaní uhlia 

- poznať produkty horenia uhľovodíkov,  vymenovať základné frakcie spracovania ropy 

(napr. nafta, benzín, oleje, asfalt),  

- vymenovať najväčšie svetové náleziská ropy a zemného plynu, 

- poznať typ väzby atómov prvkov v alkánoch, a ich vzorce: metán, etán, propán, bután,..... 

dekán 

- opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) výskyt a použitie metánu, etánu, 

propánu, butánu, 

- poznať použitie propán – butánovej zmesi a vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri unikaní 

tejto zmesi z tlakovej nádoby v uzavretom priestore 

- poznať typ väzby medzi atómami v alkénoch, 

- napísať vzorce alkénov: etén  

- opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) eténu 

- opísať polymerizáciu na príklade vzniku polyetylénu z eténu 

- poznať typ väzby medzi atómami v alkínoch, 

- - napísať vzorce alkínov: etín  

- opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) eténu- opísať vlastnosti, štruktúru 

a použitie benzénu 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

BIO, FYZ, GEO MEV, OSR,OŽZ, ENV 

 

2.3. Deriváty uhľovodíkov  (7 hodín, z toho 1 laboratórne cvičenie) 

Obsahový štandard  



 

 

deriváty uhľovodíkov, charakteristická skupina, uhľovodíkový zvyšok 

halogénderiváty -  chlórmetán, chloroform, freóny 

alkoholy-  metanol, etanol, alkoholové kvasenie 

karbonylové zlúčeniny – acetón 

karboxylové kyseliny-  kyselina mravčia, kyselina octová 

Laboratórne cvičenie- kyselina octová a jej vlastnosti  

 

Výkonový štandard 

- vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový zvyšok a 

charakteristickú skupinu, - - roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky a deriváty 

uhľovodíkov 

- poznať názvy a vzorce:  halogénderivátov  (chlórmetán),  

- poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia chloroformu, vysvetliť, prečo sa 

halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú medzi ekologické jedy, 

-  zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov 

- poznať názvy a vzorce:  alkoholov (metanol, etanol), 

-  poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia metanolu a etanolu, poznať vplyv 

metanolu a etanolu na ľudský organizmus, dôsledky pôsobenia etanolu ako návykovej látky,  

-poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia acetónu, 

-  poznať vplyv acetónu na ľudský organizmus, poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov 

farieb a rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov 

- poznať názvy a vzorce:  karboxylových kyselín (kyselina mravčia, kyselina octová),  poznať 

najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia kyseliny octovej, poznať pôvod názvu kyseliny 

mravčej 

- overiť vlastnosti kys. octovej 

- poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci, 

- vykonať prácu podľa návodu, 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

BIO, FYZ, MEV, OSR,OŽZ, ENV 

 

2.4. Organické látky v živých organizmoch  (8 hodín, z toho 1 laboratórne cvičenie) 

Obsahový štandard  

Prírodné látky 



 

 

sacharidy – cukry, glukóza,  fruktóza, sacharóza, laktóza, škrob, glykogén, celulóza,  

delenie cukrov: monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, vlastnosti a význam 

tuky – lipidy, triedenie tukov, vlastnosti a význam 

bielkoviny- proteíny, vlastnosti a význam, zloženie,  

enzýmy, vitamíny, hormóny 

Laboratórna práca č.3 - dôkaz vitamínu C v ovocí a zelenine 

zložky potravy, životospráva 

 

Výkonový štandard 

- vysvetliť, čo sú prírodné látky 

- vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy, 

- uviesť rozdelenie sacharidov podľa zloženia (jednoduché, zložité),  

- vymenovať reaktanty, produkty a podmienky priebehu fotosyntézy,  

- vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka a živočíchov,  

- poznať výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov (glukóza,  fruktóza, sacharóza, 

laktóza, škrob, glykogén a celulóza) 

- poznať  vlastnosti tukov (rozpustnosť vo vode a v alkohole, pôsobenie svetla na tuky),  

- roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu (výskytu), vysvetliť funkcie tukov 

v živých organizmoch,  

- poznať vplyv  rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský organizmus,  

- vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus 

- poznať zloženie a vlastnosti bielkovín, poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele, vymenovať 

zdroje bielkovín 

- poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje,  

- poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka 

-  dokázať vitamín C v ovocí a zelenine 

- poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci, vykonať prácu podľa návodu, 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu 

- poznať základné pravidlá zdravej výživy 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

BIO, FYZ, MEV, OSR,OŽZ, ENV 

 

2,5  Organické látky v bežnom živote (9 hodín, ,z toho 1 laboratórne cvičenie) 

Obsahový štandard  



 

 

plasty a syntetické vlákna, polymerizácia, 

recyklácia odpadov 

mydlá, saponáty 

laboratórne cvičenie č. 4. - rozpustnosť mydla v mäkkej a tvrdej vode 

kozmetické prípravky 

pesticídy 

lieky- antibiotiká, analgetiká, antipyretiká 

látky nebezpečné pre človeka- drogy, toxikománia 

 

Výkonový štandard 

- vymenovať príklady a použitie plastov,  

-uviesť výhody a nevýhody používania plastov z environmentálneho hľadiska,  

-opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia syntetických vlákien,  

-vymenovať príklady a použitie syntetických vlákien 

- poznať princíp pracieho účinku mydla 

- poznať rozdiely medzi mydlami a saponátmi 

- porovnať rozpustnosť mydla v mäkkej a tvrdej vode 

- poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci, 

- vykonať prácu podľa návodu, 

- vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 

- vedieť zaznamenať výsledok pokusu 

 

- poznať účinky základných chemických látok v kozmetických prípravkoch 

- opísať výhody a nevýhody používania pesticídov,  

- poznať príklady prírodných a priemyselných hnojív  

- poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, antipyretiká), 

- uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a zakázaných drog 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

BIO, FYZ, MEV, OSR,OŽZ, ENV 

 

3.  Projekty – 2 hodiny 

Obsahový štandard  

Vieme čo jeme?  E-čka 

Drogy a toxikománia 

Výkonový štandard 

- získať informácie na tvorbu projektu 



 

 

- prezentácia projektu 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

INF,BIO,TPPZ,MEV,OSR, ENV 

 

Záverečné opakovanie  (4 hodiny) 

Obsahový štandard  

Chemické výpočty ,  vlastnosti jednoduchých organických látok, uhľovodíky, deriváty 

uhľovodíkov, organické látky v živých organizmoch, organické látky v bežnom živote 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

FYZ – Fyzika 

BIO – Biológia 

GEO – Geografia 

DEJ – Dejepis 

INF – Informatika 

 

Prierezové témy 

ENV – enviromentálna výchova 

MEV – mediálna výchova 

TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

OSR - Osobný a sociálny rozvoj 



 

 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a 

učení. Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: počítačová učebňa, kmeňové triedy. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

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

vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Pri výučbe využívame: 

 aktívne poznávanie žiakov 

 výklad učiteľa 

 rozprávanie, diskusia 

 demonštrácia pokusov, pozorovanie 

 experimentálna činnosť 

 meranie a spracovanie problémov 

 heuristické metódy 



 

 

 prezentácie 

 skupinová práca 

 práca s knihou a textom 

 fixačné metódy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

8. ročník 

Vicenová, H.: Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Bratislava, 1.vydanie 2011 

9. ročník 

Vicenová, H., Gajanová, M.: Chémia pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Bratislava, 1.vydanie 2012 

 

Pracovné zošity z chémie: 

8. ročník 

Adamkovič, E.: Pracovný zošit z chémie pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. Vydavateľstvo Mapa Slovakia Plus, s.r.o., 1.vydanie 2011 

9. ročník 

Vicenová, H.: Cvičebnica z chémie pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. 1. vyd. Bratislava: EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. 

 

Pracovné listy: žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom 



 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

- CD Didakta Chémia 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne.  

Hodnotenie žiakov bude prebiehať: 

1) verbálnou formou – na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho 

žiaka učiteľom, hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým 

štandardom,  

2) písomnou formou – kontrola a hodnotenie osvojenia základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom prostredníctvom testu na konci tematického celku, 

3) samostatná práca žiakov – vypracovanie projektu a jeho prezentácia. 

Pri praktických aktivitách a laboratórnych cvičeniach budeme hodnotiť  praktické zručnosti s 

dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Hodnotiace kritériá: 



 

 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 



 

 

Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti (na základe vzájomnej dohody učiteľov 

predmetovej komisie prírodovedných predmetov): 

100 % – 90 % - stupeň 1 – výborný, 

89 % – 75 % - stupeň 2 – chválitebný, 

74 % – 50 % - stupeň 3 – dobrý, 

49 % – 25 % - stupeň 4 – dostatočný, 

24 % – 0 % - stupeň 5 – nedostatočný. 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú 

alebo ústnu formu odpovede a skúšania. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 
 

BIOLÓGIA 
 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu BIOLÓGIA 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    2 2 

Počet hodín ročne    66 66 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

Poznámka: Vyučovanie predmetu biológia je rozšírené o 2 vyučovacie hodiny v rámci 2. stupňa  podľa ISCED 

2, tieto hodiny sú zamerané na rozšírenie povinného obsahu učiva, na opakovanie.      

 

CHARAKTERISTIKA 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom 

na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý 

zložkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To 

predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom 

prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 



 

 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

 

CIELE 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch 

ako súčastí celku. 

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného 

pôsobenia prírodných procesov a javov. 

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Kompetencie v oblasti prírodných vied: 

- Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, 

ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu. 

 - Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú 

stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a 

vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. 

- Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky 

vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia 

- Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, 

podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. 

- Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života 

organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob 

života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. 

 

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a 

vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej 

téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť 

a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje 

poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania 

na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so 

zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia 

úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických 

úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských 

projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe 

zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, 

pozorovať, experimentovať a odhadovať. 

 



 

 

• v oblasti sociálnych kompetencií: 

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v 

skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo 

skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení 

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, 

rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať 

teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 



 

 

Biológia - 8.ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

Úvod – 1 hodina 

1. Neživá príroda a jej poznávanie – 1 hodina 

2. Zem a jej stavba – 4 hodiny 

3. Stavebné jednotky zemskej kôry – 9 hodín 

4. Geologické procesy a dejiny Zeme – 32 hodín 

5. Podmienky života a vzťahy organizmov – 12 hodín 

6. Projekt – 4 hodiny 

Záverečné opakovanie – 3 hodiny 

 

Úvod  (1 hodina) 

Obsahový štandard  

Oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny. 

Výkonový štandard 

- pochopiť význam predmetu 

 

1. Neživá príroda a jej poznávanie (1hodina) 

Obsahový štandard  

Neživá príroda. Závislosť organizmov a človeka od neživej prírody.  

Poznávanie neživej prírody, význam vied o Zemi. 

Neživá príroda-  organizmy, nerastné suroviny, vyčerpateľné, obnoviteľné a neobnoviteľné 

zdroje surovín. 

Výkonový štandard 

- Preukázať na príklade závislosť organizmov od neživej prírody.  

- Uviesť príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu.  

- Preukázať na príklade význam vied o Zemi.  

- Poznať význam nerastných surovín pre život človeka. 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

GEO,  ENV, OSR 

 

2. Zem a jej stavba (4 hodiny) 

Obsahový štandard  

Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Stavba zemskej kôry pevnín a dna oceánov. 

Zemské jadro, zemský plášť, litosféra, zemská kôra, pevninská zemská kôra, oceánska 

zemská kôra, litosférické platne. 



 

 

Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej kôry a ich príčiny. Vzďaľovanie, približovanie a 

podsúvanie litosferických platní. 

Priekopová prepadlina- rift, oceánsky chrbát, oceánska priekopa, pohyby litosférických platní, 

podsúvanie, vzďaľovanie platní, vrásnenie, sopečná činnosť, sopečné pohoria, sopečné 

ostrovy - oblúky, vrásové pohoria 

Výkonový štandard 

- Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér zemského telesa.  

- Rozlíšiť na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú kôru. 

- Poznať príčinu pohybu litosferických platní.  

- Uviesť dôsledky vzďaľovania litosferických platní.  

- Uviesť dôsledky približovania a podsúvania litosferických platní. 

- Opísať na ukážke vznik a zánik oceánskej zemskej kôry. 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

GEO,  ENV, MEV, OSR 

 

3. Stavebné jednotky zemskej kôry (9 hodín, z toho 2 praktické aktivity) 

Obsahový štandard  

Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky minerálov a hornín. Vznik minerálov a hornín. 

Príklady minerálov a hornín. 

Minerál, hornina, živec, kremeň, sľuda, žula, vápenec, rovnorodá a rôznorodá prírodnina, 

stavebná jednotka zemskej kôry. 

Praktická aktivita č. 1- rozlišovanie a poznávanie  minerálov a hornín 

kryštál, kryštalizácia, kryštalické a kryštalované minerály 

kryštálová štruktúra, kamenná soľ, grafit, diamant, kryštálové sústavy 

fyzikálne vlastnosti,  mechanické vlastnosti (hustota,  tvrdosť), optické vlastnosti (farba, lesk), 

chemické vlastnosti (rozpustnosť, rozklad) 

Praktická aktivita č. 2 - pozorovanie fyzikálnych  vlastností minerálov 

 

Výkonový štandard 

- Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad. 

-  Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad.  

- Rozlíšiť na ukážke minerál a horninu.  

- Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku hornín. 

- Poznať a rozlíšiť minerály a horniny 

- Poznať podstatu vzniku minerálov.  



 

 

- Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí tvar a vlastnosti kryštálov. 

- Vymenovať tri fyzikálne vlastnosti minerálov.  

- Uviesť príklad využitia mechanickej a optickej vlastnosti minerálu.  

- Poznať jednu chemickú vlastnosť minerálu 

- pozorovať a zistiť fyzikálne vlastnosti minerálov 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

CHE, FYZ,  ENV, MEV, OSR, 

 

4. Geologické procesy a dejiny Zeme (32 hodín, z toho 2 praktické aktivity) 

Obsahový štandard  

Geologické procesy. Vonkajšie a vnútorné geologické procesy.  

Geologický proces vnútorný, vonkajší, zemské teplom príťažlivosť Zeme, Mesiaca, slnečné 

žiarenie. 

Katastrofické geologické procesy, príčiny a dôsledky pre človeka. 

Zemetrasenia, sopečná činnosť, tsunami, zosuvy pôdy. 

Magmatická činnosť (magmatizmus), magma,  

Časti sopky. Prejavy sopečnej činnosti. 

Sopka, sopečný kužeľ, sopečný komín, sopečný kráter, lávový prúd, sopečné horniny 

Vyvreté horniny.  

Vznik, rozlišovacie znaky hlbinných vyvretých hornín. Typické horniny, vlastnosti, využitie, 

výskyt. 

Vznik, rozlišovacie znaky výlevných vyvretých hornín. Typické horniny, vlastnosti, využitie, 

výskyt. 

Prejavy horotvornej činnosti. Vrásnenie, vrásy a zlomy. 

Horotvorná činnosť, prehýbanie, lámanie, pohyb blokov zemskej kôry, vrásnenie, vrása, 

zlom, priekopová prepadlina. 

Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a dôsledky.  

Ochrana pred zemetrasením a jeho dôsledkami. Výskyt na Slovensku. 

Zemetrasenie, tektonické, závalové a sopečné zemetrasenie, ohnisko, epicentrum, tsunami. 

Činitele premeny, vznik premenených hornín.  

Typické premenené horniny, vlastnosti, využitie.- premena hornín, premenená hornina, tlak, 

teplota, bridličnatý vzhľad, fylit, svor, rula, mramor. 

Praktická aktivita č. 3 - pozorovanie a rozlišovanie hornín 

Pôsobenie vonkajších geologických činiteľov, ich prejavy.   

Zvetrávanie, príčiny a dôsledky.-vonkajšie geologické činitele, vonkajšie geologické procesy, 

rozrušovanie, prenášanie, usadzovanie, spevňovanie 



 

 

Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej príťažlivosti. - zemská príťažlivosť, opadávanie, zrútenie, 

zosúvanie, 

Vplyv, prejavy a dôsledky vody- voda - povrchová, morská a minerálna, vodná erózia 

Vplyv, prejavy a dôsledky ľadovcov- ľadovec, horský a kontinentálny ľadovec,  moréna  

Vplyv, prejavy a dôsledky vetra- vietor, hríbovité útvary, duny, spraš 

Podstata vzniku usadených hornín. Úlomkovité, organogénne,  chemické usadené horniny; 

vznik, vlastnosti, využitie. - usadené horniny, vrstva 

Úlomkovité usadené horniny; vznik, vlastnosti, využitie. - úlomkovité usadené horniny – štrk, 

piesok, íl, zlepenec, pieskovec 

Organogénne usadené horniny; vznik, vlastnosti, využitie. - organické usadené horniny – 

vápenec, rašelina, uhlie, ropa. 

Chemogénne usadené horniny; vznik, vlastnosti, využitie - chemogénne usadené horniny - 

kamenná soľ, dolomit, travertín 

Podstata krasových procesov. Povrchové a podzemné krasové útvary. Kvapľové a ľadové 

jaskyne - krasový proces, kras, krasový útvar, škrapy, krasová jama, ponor, vyvieračka, 

jaskyňa, kvapeľ, kvapľová jaskyňa, ľadová jaskyňa.  

Praktická aktivita č. 4. - pozorovanie a rozlišovanie usadených hornín 

Charakteristika skamenelín, podstata ich vzniku. Druhy skamenelín, príklady -skamenelina, 

vedúca skamenelina -vek hornín, pomerný a skutočný vek 

Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín. - prahory, 

starohory, prakontinent, praoceán  

Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín - horotvorná 

činnosť, vrásnenie prvohory, vedúce skameneliny, trilobity, čierne uhlie. 

Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín -druhohory, 

alpínske vrásnenie, vedúce skameneliny,  amonity, belemnity,  

Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín - treťohory, 

numulity, žraloky, dinosaury,  predchodca človeka 

Významné geologické procesy, prejavy života, príklady vedúcich skamenelín - štvrtohory, 

ľadová doba, medziľadová doba, pôda, mamut, jaskynný medveď, jaskynný lev. 

Slovensko od prvohôr po štvrtohôr 

Neživá príroda Slovenska. Geologické jednotky Západných Karpát - Západné Karpaty, 

flyšové pásmo, bradlové pásmo, pásmo jadrových pohorí, veporské pásmo, gemerské pásmo. 

Výkonový štandard 

- Uviesť príklad zdroja energie, energiu a súvisiaci geologický proces.  

- Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický proces.  

- Dokumentovať na príklade katastrofický geologický proces a jeho následky. 



 

 

- Rozlíšiť magmatickú a sopečnú činnosť.  

- Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta vzniku.  

- Opísať podľa ukážky časti sopky.  

- Uviesť príklad prejavov sopečnej činnosti.  

- Uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre človeka. 

- Poznať podstatu vzniku vyvretých hornín. 

-  Rozlíšiť na ukážke hlbinnú vyvretú horninu. 

- Odlíšiť štruktúru žuly a čadiča.  

- Poznať využitie aspoň jednej hlbinnej vyvretej horniny. 

- Rozlíšiť na ukážke hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu..  

- Poznať využitie aspoň jednej výlevnej vyvretej horniny. 

- Charakterizovať horotvornú činnosť.  

- Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej kôry.  

- Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a charakteristických znakov. 

- Poznať príčinu vzniku zemetrasenia.  

- Uviesť príklad druhu zemetrasenia a jeho dôsledkov.  

- Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a epicentrom zemetrasenia.  

- Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred dôsledkami zemetrasenia 

- Uviesť hlavné činitele premeny hornín.  

- Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených hornín.  

- Poznať jednu premenenú horninu, typickú vlastnosť a jej využitie. 

- poznať a rozlíšiť horniny vyvreté a premenené  

- Poznať pôsobenie vonkajších geologických procesov a ich čiastkové procesy  

- Rozlíšiť mechanické a chemické zvetrávanie a ich dôsledky..  

- Poznať dôsledky zemskej príťažlivosti. 

- Poznať dôsledky činnosti toku rieky a morskej vody. 

- Zhodnotiť prácu žiakov počas polroka 

- Poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky činnosti horského ľadovca. 

- Opísať prejavy a dôsledky rušivej a tvorivej činnosti vetra. 

- Pomenovať usporiadanie útvarov usadených hornín..  

- Poznať využitie nespevnenej a spevnenej úlomkovitej usadenej horniny 

- Opísať podstatu vzniku organogénnych usadených hornín.  

- Uviesť príklad využitia organogénne usadenej horniny. 

- Poznať podstatu vzniku usadených chemogénnych  hornín.  

- Uviesť príklad využitia usadenej chemogénnych horniny. 

- Poznať podstatu krasového procesu.  



 

 

- Uviesť príklad povrchového a podzemného krasového útvaru. 

- Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú jaskyňu podľa výzdoby. Uviesť príklad kvapľovej a 

ľadovej jaskyne na Slovensku. 

- poznať a rozlíšiť usadené horniny 

- Charakterizovať skamenelinu. Uviesť príklad skameneliny.  

- Opísať proces vzniku skameneliny.  

- Poznať postup určovania pomerného a skutočného veku hornín. 

- Uviesť významné geologické procesy v jednotlivých sférach vývoja Zeme.  

- Uviesť význam prvohorných papradí a prasličiek v súčasnosti.  

- Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny prvohôr. 

- Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny druhohôr 

- Poznať dôkazy predchodcu človeka a vývoja človeka v treťohorách.  

- Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny treťohôr. 

- Poznať dôkazy predchodcu človeka a vývoja človeka v štvrtohorách. 

-  Poznať na ukážke príklad vedúcej skameneliny štvrtohôr. 

- Poznať ako to vyzeralo na Slovensku v geologickej histórii. 

- Poznať významné geologické procesy a vývoj organizmov na Slovensku.  

- Pomenovať a určiť podľa ukážky geologické jednotky Slovenska podľa typických 

znakov.  

- Uviesť príklad a význam typickej horniny aspoň troch pásiem 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

CHE, GEO, DEJ, FYZ,  RLK,  ENV, MEV, OSR,OŽZ, MUV 

 

5. Podmienky života a vzťahy organizmov (12 hodín) 

Obsahový štandard  

Organizmy a prostredie. Vzťahy organizmov s prostredím, prispôsobivosť organizmov 

prostrediu, znášanlivosť podmienok prostredia - organizmus, prostredie, vzťahy, životné 

podmienky prostredia, ekológia, ekologická prispôsobivosť, znášanlivosť, aklimatizácia. 

Vplyv energie, svetla, tepla, vzduchu, na životné podmienky a procesy organizmov - životné 

podmienky, svetlo, slnečné žiarenie, fotosyntéza, teplo, teplota tela organizmov, vzduch, 

dýchanie, kyslík, oxid uhličitý, dusík 

Vplyv vody a pôdy na životné podmienky a procesy organizmov - voda, životné prostredie, 

rozvádzanie látok, chemické procesy, obeh vody, pôda, zvyšky organizmov, minerálne látky, 

biogénne prvky, stopové prvky, humus 

Príčiny a dôsledky znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre rastliny a živočíchy. 



 

 

Populácia. Vlastnosti populácie (veľkosť, hustota, rast), vnútorné a vonkajšie vzťahy -  

ekologická jednotka, jedinec, populácia, veľkosť populácie, rast populácie, hustota populácie, 

konkurencia, symbióza (spolužitie), parazitizmus, hostiteľ, parazit,  predácia, predátor, korisť. 

Typy spoločenstiev. Druhová rozmanitosť, štruktúra, zloženie spoločenstva a priestorové 

členenie. -spoločenstvo (biocenóza), priestorová štruktúra spoločenstva, vrstva (etáž), 

-prírodné spoločenstvo (lesné, vodné, trávne), umelé spoločenstvo (poľné, záhradné, 

monokultúra). 

Zložky a typy ekosystémov. Obeh látok a tok energie v ekosystéme. ekosystém, zložky 

ekosystému, suchozemský ekosystém, vodný ekosystém, obeh látok, tok energie, slnečná 

energia, producenty, konzumenty, rozkladače, prírodný ekosystém, umelý ekosystém, 

dodatková energia. 

Vlastnosti ekosystému (potravové vzťahy, obnovovanie a vývin ekosystému) - potravový 

reťazec, pastvovo-koristnícky potravový reťazec, rozkladný potravový reťazec, potravová 

sieť,  potravná pyramída, obnova ekosystému, vývoj ekosystému. 

Zložky biosféry. - biosféra, biomy, stepi, savana, púšť, buš, tundra, tajga, tropické lesy, lesy 

mierneho pásma - obeh látok, tok energie. 

Podmienky udržania biologickej rovnováhy. Možnosti zachovania a ohrozenia ekologickej 

rovnováhy - druhová rozmanitosť (biologická rozmanitosť),  biologická rovnováha, spätná 

väzba, ekologická rovnováha, stabilita ekosystému, nestabilita ekosystému. 

Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti riešenia.  - ozónová vrstva, ozón, ozónová diera, 

globálne otepľovanie, skleníkový efekt, skleníkové plyny, kyslé dažde 

Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti riešenia  - smog ,odpady, druhotné suroviny, 

recyklácia, biologický odpad, rádioaktívny odpad, energia, zdroje energie, alternatívne 

energetické zdroje. 

 

Výkonový štandard 

- Poznať aspoň tri anorganické a tri organické látky, ktoré sú súčasťou organizmov.  

- Uviesť príklad závislosti organizmu od prostredia a vzájomného vzťahu medzi 

organizmami. 

-  Poznať prispôsobivosť organizmov životným podmienkam.  

- Uviesť na príklade rozsah znášanlivosti podmienok prostredia organizmami. 

- Poznať význam slnečného žiarenia pre rastliny.  

- Rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na svetlo. 

- Poznať prispôsobenie organizmov teplote prostredia.  

- Poznať význam vzduchu pre rastliny a živočíchy.  

- Uviesť význam vody pre organizmy.  



 

 

- Preukázať na príklade prispôsobenie organizmov množstvu vody v prostredí.  

- Uviesť zložky pôdy a ich význam pre organizmy. 

- Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, vzduchu a pôdy na život rastlín.  

- Poznať dôsledky znečistenia vody, vzduchu a pôdy pre život živočíchov. 

- Rozlíšiť na ukážke jedinca populáciu rastlín a živočíchov.  

- Uviesť príklad početnosti populácie.  

- Chápať podmienky rastu populácie.  

- Poznať význam hustoty pre prežitie populácie.  

- Rozlíšiť na príklade konkurenciu, predáciu, parazitizmus, symbiózu. 

- Uviesť príklad druhovej rozmanitosti.  

- Poznať význam priestorovej štruktúry spoločenstva.  

- Uviesť príklad dominancie v spoločenstve.  

- Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé spoločenstvo, suchozemské, 

sladkovodné a morské spoločenstvo.  

- Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému.  

- Poznať typy suchozemských a vodných ekosystémov.  

- Uviesť príklad producenta, konzumenta, rozkladača. 

- Poznať význam premeny látok a energie v ekosystéme.  

- Zostaviť príklad potravového reťazca.  

- Chápať význam obnovy ekosystému.  

- Poznať štádiá vývoja ekosystému. 

- Rozlíšiť neživé a živé zložky biosféry.  

- Rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v biosfére podľa životných podmienok.  

- Vysvetliť na príklade obeh látok v biosfére.  

- Poznať význam toku energie v biosfére. 

- Poznať význam biologickej rovnováhy.  

- Chápať spätnú väzbu na príklade.  

- Uviesť príklad narušenia biologickej rovnováhy.  

- Poznať význam ekologickej rovnováhy.  

- Porovnať stabilný a nestabilný ekosystém.  

- Uviesť tri príklady narušenia ekologickej rovnováhy.  

- Poznať zásady ekologického hospodárenia v krajine. 

- Poznať príčiny a dopady stenčovania ozónovej vrstvy, skleníkového efektu , kyslých 

dažďov.  

- Uviesť príklad zabránenia vzniku skleníkového efektu, kyslých dažďov 



 

 

- Poznať príčiny a dopady vzniku smogu.  

- Uviesť príklad zabránenia vzniku smogu.   

- Uviesť príklad príčiny hromadenia odpadov.  

- Uviesť význam recyklácie druhotných surovín.  

- Demonštrovať na príklade alternatívny zdroj energie a jeho prínos. 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

CHE, ENV, MEV, OSR,OŽZ 

 

6. Projekt (4 hodiny) 

Obsahový štandard  

Podľa výberu - katastrofy sveta a na Slovensku, obsidián a pemza, rudné žily, získavanie NS, 

Naj... svetové zemetrasenia a na Slovensku, činný model sopky 

Podľa výberu - Globálne environmentálne problémy, Osobitosti neživej prírody Slovenska 

Výkonový štandard 

- získať informácie na tvorbu projektu 

- prezentácia projektu 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

INF, GEO,  TPPZ,MEV,OSR, ENV,RLK 

 

Záverečné opakovanie (3 hodiny) 

Obsahový štandard  

 Neživá príroda, Zem a jej stavba, stavebné jednotky zemskej kôry, geologické procesy 

a dejiny Zeme, podmienky života a vzťahy organizmov 

 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia - 9.ročník (2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne) 

Úvod – 1hodina 

1. Základné životné procesy organizmov – 36 hodín 

2. Organizácia živej hmoty organizmov– 6  hodín 

3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov– 6 hodín 

4. Životné prostredie organizmov a človeka – 13 hodín 

5. Projekt – 2 hodiny 

Záverečné opakovanie – 2 hodiny 

 

Úvod (1 hodina) 

Obsahový štandard  

Oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny. 

 

1. Základné životné procesy organizmov (36 hodín, z toho 3 praktické aktivity) 

Obsahový štandard  

Životné procesy organizmov. Výživa, dýchanie, vylučovanie, rozmnožovanie, rast a vývin, 

dráždivosť a citlivosť, pohyb a ich význam pre život. 

Výživa a dýchanie baktérií a húb - rast a vývin, baktérie (pôdne, hnilobné, parazitické, 

mliečne, kvasné), fotosyntéza, huby (saprofytické, parazitické). 

Proces a význam fotosyntézy rastlín. Autotrofná výživa rastlín. Proces a význam dýchania 

rastlín pre organizmy a človeka.  



 

 

Vyživovacie orgány rastliny, listy, anorganické  látky, kyslík, oxid uhličitý, voda, organické 

látky, autotrofný a heterotrofný organizmus 

Rozmnožovanie delením, pučaním a výtrusmi. 

Baktérie, huby (kvasinky, huby s plodnicou), delenie, pučanie, výtrus, výtrusnica 

Nepohlavné a pohlavné rozmnožovanie rastlín.  

Opelenie a oplodnenie.  

Vznik plodu a semena.  

Rozmnožovací orgán, kvet, peľové zrnko, vajíčko, samčia a samičia pohlavná bunka, 

oplodnenie, semeno, plod, pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie (poplazy, cibuľa). 

Dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín.  

Pôsobenie fyzikálnych, chemických, biologických faktorov.  

Reakcie rastlín na svetlo, teplo, vodu, chemické látky, žiarenie, dotyk, gravitáciu.  

Klíčenie semena, rast a vývin rastliny -  semeno,  zárodok, klíčne listy, klíčne listy, základ 

koreňa, základ listov, základ stonky, klíčenie, rast. 

Život rastlín počas roka, dĺžka života rastlín -  jednoročná bylina, dvojročná bylina, trváca 

bylina. 

Praktická aktivita - Rast a rozmnožovanie huby – plesne štetkovitej. 

Praktická aktivita - Rast stonky rastlín. 

Heterotrofná výživa živočíchov. Príjem živín živočíchmi a ich význam.  

Osobitosti výživy bezstavovcov - trávenie, vstrebávanie, vylučovanie, dýchanie, potravová 

vakuola, tráviaca dutina, ústne orgány, tráviaca rúra, pažerák, žalúdok, črevo, análny otvor, 

mimotelové trávenie 

Heterotrofná výživa živočíchov. Príjem živín živočíchmi a ich význam.  

Osobitosti výživy stavovcov - ústna dutina, hltan pažerák, hrvoľ, žalúdok, svalnatý žalúdok, 

žľaznatý žalúdok, pečeň, podžalúdková žľaza, pečeň, črevo, tenké črevo, hrubé črevo, kloaka, 

análny otvor 

Význam dýchania živočíchov. Osobitosti dýchania bezstavovcov - dýchanie povrchom tela, 

pľúcny vak, žiabre,  vzdušnice, vonkajšie a vnútorné dýchanie,  kožné  dýchanie, žiabre, 

prieduška, priedušnica, pľúca, vzdušné vaky 

Význam a osobitosti vylučovania bezstavovcov - stiahnuteľná vakuola, vyvrhovací otvor, 

vylučovací otvor, vylučovacie kanáliky, vejárovité trubičky, análny otvor, močová sústava, 

obličky, močovody, močový mechúr, močová rúra   

Význam a osobitosti obehu tekutín bezstavovcov- otvorená obehová sústava, zatvorená 

obehová sústava, srdce, cieva, krv, krvná plazma, červené krvinky, biele krvinky, krvné 

doštičky, cievy,  srdce, predsieň, komora 

životné procesy živočíchov- príjem živín, dýchanie, vylučovanie, obeh telových tekutín 



 

 

Význam a osobitosti regulácie bezstavovcov- rozptýlená nervová sústava, nervové uzliny, 

rebríčková nervová sústava, oči (jednoduché, zložené, na stopkách), vnútorné ucho, tykadlá, 

hmatadlá, fúziky, hmatové fúzy 

Význam a osobitosti regulácie tela stavovcov -hormonálny sústava, nervová sústava, mozog, 

miecha, dráždivosť, reflex, neurón  

Význam a osobitosti zmyslového vnímania stavovcov- zrak, ušný bubienok, ušné otvory, 

čuch, nozdry, hmat,  čuchové jamky 

Význam a osobitosti pohybu bezstavovcov - brvy, bičíky, svalové bunky, svaly, svalnatá 

noha, články, článkované končatiny, krídla  

Význam a osobitosti pohybu stavovcov - svaly, plutvy, priečne pruhované svaly, končatiny,  

krídla. 

Osobitosti rozmnožovania a vývinu bezstavovcov- nepohlavné rozmnožovanie, delenie, puča-

nie, regenerácia, pohlavné rozmnožovanie, pohlavná bunka, spermie, vajíčka, obojpohlavný 

živočích, vaječníky, semenníky, vajíčko, spermia, larva, kukla, priamy a nepriamy vývin, 

úplná premena, neúplná premena. 

Osobitosti rozmnožovania a vývinu stavovcov - vaječníky, semenníky, vajíčka, spermie, ikry, 

pohlavná dvojtvarosť, vonkajšie oplodnenie, vnútorné oplodnenie,  kŕmivé a nekŕmivé vtáky,  

zárodok, plod, maternica, placenta, materské mlieko   

Praktická aktivita - Rozlíšenie životných procesov živočíchov podľa funkcií sústav orgánov. 

Výkonový štandard 

- Poznať základné životné procesy organizmov.  

- Chápať význam jednotlivých životných procesov pre život organizmov. 

- Poznať výživu a prijímanie živín baktérií (rozkladných, kvasných, mliečnych, 

hľuzových, parazitických).  

- Rozlíšiť výživu saprofytickej a parazitickej huby.  

- Poznať podstatu výživy rastlín.  

- Opísať podľa schémy podstatu procesu fotosyntézy.  

- Zdôvodniť autotrofnú výživu rastlín.  

- Poznať podstatu dýchania rastlín.  

- Vymenovať látky, ktoré pri dýchaní prijíma a vylučuje rastlina, živočích, človek.  

- Poznať význam fotosyntézy a dýchania pre rastliny, živočíchy a človeka.  

- Poznať spoločné a odlišné znaky rozmnožovania baktérií a húb.  

- Rozlíšiť na príkladoch rozmnožovanie delením, pučaním a výtrusmi.  

- Poznať podstatu nepohlavného a pohlavného rozmnožovania rastlín.  

- Uviesť príklady rozmnožovania poplazmi, hľuzami, odrezkami, podzemkom a 

cibuľou.  



 

 

- Poznať význam pohlavných buniek rastlín.  

- Chápať podstatu oplodnenia vajíčka rastlín.  

- Rozlíšiť uloženie pohlavných buniek a semien ihličnatých drevín, listnatých drevín a 

bylín.  

- Chápať súvislosť dráždivosti a pohybu.  

- Poznať aspoň jeden faktor dráždivosti rastlín.  

- Uviesť príklad pohybu častí rastlinných tiel spôsobeného svetlom, vodou, teplom, 

gravitáciou, chemickými látkami, dotykom a žiarením.  

- Charakterizovať proces klíčenia.  

- Vymenovať podmienky klíčenia semien.  

- Porovnať podmienky klíčenia a rastu rastliny.  

- Poznať podľa ročného životného cyklu jednoročnú, dvojročnú a trvácu rastlinu.  

- Porovnať na príklade vývin jednoklíčnolistovej a dvojklíčnolistovej rastliny.  

- Pozorovanie rýchlosti rastu podhubia, výtrusnice, odvodiť spôsob výživy plesne 

hlavičkatej. 

- Pozorovanie rýchlosti rastu stonky rastlín 

- Poznať význam živín pre živočíchy.  

- Zdôvodniť heterotrofnú výživu živočíchov.  

- Porovnať časti tráviacej rúry bezstavovcov, v ktorých prebieha trávenie a 

vstrebávanie.  

- Poznať bezstavovca s mimotelovým trávením.  

- Poznať význam živín pre živočíchy.  

- Zdôvodniť heterotrofnú výživu živočíchov.  

- Porovnať časti tráviacej rúry stavovcov, v ktorých prebieha trávenie a vstrebávanie.  

- Poznať význam zubov, jazyka a slinných žliaz pri spracovaní potravy.  

- Zdôvodniť súvislosť stavby chrupu cicavcov s prijímanou potravou.  

- Porovnať stavbu tráviacej sústavy mäsožravcov a bylinožravcov. 

- Charakterizovať proces dýchania.  

- Preukázať na príklade dýchanie povrchom tela.  

- Poznať osobitosti dýchania vodných a suchozemských bezstavovcov.  

- Charakterizovať proces dýchania. Rozlíšiť vnútorné a vonkajšie dýchanie. 

- Poznať princíp dýchania stavovcov žiabrami, kožné dýchanie obojživelníkov. 

Zdôvodniť význam vzdušných vakov vtákov.  

- Poznať princíp vonkajšieho a vnútorného dýchania cicavcov. 

- Poznať význam vylučovania.  

- Uviesť príklad bezstavovca s vyvinutou vylučovacou sústavou.  



 

 

- Vymenovať odpadové látky v organizme stavovcov. 

-  Poznať sústavy orgánov stavovcov, ktorými sa vylučujú odpadové látky.  

- Zdôvodniť význam MS.  

- Poznať význam obehu telových tekutín.  

- Poznať obeh telových tekutín v otvorenej a zatvorenej obehovej sústave bezstavovcov.  

- Poznať význam krvi stavovcov.  

- Chápať princíp obehu krvi v zatvorenej obehovej sústave stavovcov.  

- Uviesť funkciu ciev a srdca stavovcov.  

- Vysvetliť súvislosť obehu krvi stavovcov so stálou telesnou teplotou. 

- Poznať význam regulovania organizmu živočíchov.  

- Rozlíšiť význam nervovej regulácie. 

- Rozlíšiť typy nervovej sústavy bezstavovcov.  

- Porovnať zmyslové vnímanie zástupcu bezstavovca. 

- Poznať význam regulovania organizmu živočíchov.  

- Rozlíšiť význam hormonálnej a nervovej regulácie.  

- Poznať súvislosť dráždivosti a nervového riadenia.  

- Poznať súvislosť prijímania informácií zmyslovými receptormi s nervovou sústavou.  

- Poznať regulačný význam nervovej sústavy stavovcov.  

- Opísať princíp prenosu informácií stavovcov.  

- Rozlíšiť aspoň dva nepodmienené a dva podmienené reflexy, významné pre život 

stavovcov. 

- Porovnať zmyslové vnímanie zástupcu stavovca.  

- Uviesť príklad cicavca s dobre vyvinutými zmyslovými orgánmi potrebnými na lov 

koristi. 

- Poznať význam pohybu živočíchov. 

-  Poznať a zdôvodniť odlišnosti pohybového systému aspoň dvoch zástupcov 

bezstavovcov.  

- Uviesť príklad spôsobu pohybu jedného bezstavovca. 

- Poznať význam pohybu živočíchov.  

- Poznať a zdôvodniť prispôsobenie pohybu zástupcov stavovcov životnému prostrediu 

a spôsobu života. 

- Charakterizovať proces rozmnožovania.  

- Poznať podstatu oplodnenia vajíčka.  

- Odlíšiť na príklade pohlavné a nepohlavné rozmnožovanie.  

- Poznať rozmnožovanie obojpohlavného živočícha.  

- Porovnať priamy a nepriamy vývin jedinca.  



 

 

- Rozlíšiť na ukážke (schéme) úplnú a neúplnú premenu hmyzu 

- Charakterizovať proces rozmnožovania.  

- Odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie stavovcov.  

- Opísať nepriamy vývin obojživelníkov. 

-  Rozlíšiť starostlivosť vtákov o mláďatá na príklade kŕmivého a nekŕmivého vtáka.  

- Poznať vývin a spôsob výživy mláďat cicavcov. 

- Rozlíšiť životné procesy živočíchov podľa funkcií sústav orgánov. 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

FYZ, CHE,  MEV,OSR, ENV,RLK, OZŽ 

 

2. Organizácia živej hmoty organizmov ( 6 hodín, z toho 1praktická aktivita) 

Obsahový štandard  

Štruktúra a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky.- bunka,  rastlinná bunka, živočíšna bunka, 

živá sústava, bunková stena, cytoplazmatická membrána, cytoplazma, jadro, vakuola, 

chloroplast, chlorofyl, mitochondrie, lyzozómy. 

Základné životné procesy v bunke – príjem a výdaj látok, fotosyntéza a dýchanie, dráždivosť 

a citlivosť, pohyb, rozmnožovanie. 

Bunka ako celok 

Praktická aktivita - Rastlinná bunka 

Výkonový štandard 

- Poznať význam bunky pre organizmy. 

-  Poznať stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky.  

- Odlíšiť živé a neživé súčasti bunky.  

- Porovnať znaky a funkcie rastlinnej a živočíšnej bunky.  

- Zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a živočíšnej bunky.  

- Pomenovať časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín. 

- Poznať význam príjmu a výdaja látok, fotosyntézy a dýchania ako procesov premeny 

látok v bunke.  

- Rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky.  

- Poznať súvislosť rozmnožovania bunky s prenosom dedičných informácií.  

- Opísať na schéme rozmnožovanie bunky delením 

- Mikroskopicky pozorovať životné procesy rastlinnej bunky 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

FYZ, CHE,  MEV,OSR, ENV, OZŽ 

 



 

 

 

3. Dedičnosť a premenlivosť organizmov (6 hodín) 

Obsahový štandard  

Jednotka genetickej informácie - dedičnosť, genetika, dedičné informácie, vlastnosti, znaky, 

vlohy, genetická informácia, gény, chromozómy, nukleová kyselina DNA 

Prenos genetických informácií, podstata a princíp prenosu - materská bunka, dcérska bunka, 

chromozómový pár,  pohlavná bunka, pohlavné rozmnožovanie, prevládajúci gén, potlačený 

gén,  krížence 1. generácie, krížence 2. generácie. 

Premenlivosť a rozmanitosť organizmov, druhové vlastnosti, vlastnosti jedinca- 

premenlivosť, rozmanitosť, druhové vlastnosti, osobitné vlastnosti, nededičná a dedičná 

premenlivosť, mutácie 

Význam šľachtenia. Dedičné choroby človeka - kríženie, šľachtenie, klonovanie, odrody 

rastlín, plemená zvierat, dedičné choroby, genetická poradňa 

 

Výkonový štandard 

- Opísať prejavy dedičnosti organizmov.  

- Pomenovať časť bunky, v ktorej sú uložené dedičné informácie.  

- Vysvetliť význam nukleových kyselín pri prenose genetickej informácie.  

- Poznať uloženie genetickej informácie v bunke.  

- Opísať stavbu chromozómu. 

- Poznať význam zníženia počtu chromozómov pri vzniku pohlavných buniek.  

- Chápať príčinu tvorby kópií nukleovej kyseliny pred delením jadra bunky.  

- Poznať význam vzťahu alela, gén a znak.  

- Opísať podľa schémy kríženia vznik určitého znaku nového jedinca. 

- Poznať význam premenlivosti. Odlíšiť nededičnú a dedičnú premenlivosť.  

- Uviesť príklad premenlivosti organizmov. 

- Opísať podstatu šľachtenia.  

- Uviesť príklad odrody rastliny alebo plemena živočícha.  

- Uviesť príklad vplyvu dedičnej choroby na život človeka. 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

CHE,  MEV,OSR, ENV, OZŽ 

 

4. Životné prostredie organizmov a človeka (13 hodín) 

Obsahový štandard  

Zložky životného prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam -životné prostredie, zložky 

životného prostredia, prírodná zložka prostredia, umelá zložka prostredia, sociálna zložka 

. 



 

 

prostredia, pracovné prostredie, obytné prostredie, rekreačné prostredie, ekológia, 

environmetalistika 

Faktory ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Vplyv na zdravie, život 

organizmov a ľudí - exhaláty, úlety (emisie, imisie), škodlivé látky, ťažké kovy, pesticídy, 

karcinogénne látky, obnoviteľné zdroje energie, neobnoviteľné zdroje energie, alternatívne 

zdroje energie 

Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie človeka.  

Medzinárodné organizácie a fondy 

Všeobecná a osobitná ochrana prírody a krajiny. 

Kategorizácia chránených území v SR - ochrana prírody, štátna ochrana prírody,  chránená 

krajinná oblasť, národný park., chránený areál, prírodná rezervácia,  národná prírodná 

rezervácia, prírodná pamiatka, národná prírodná pamiatka, ochrana neživých objektov 

Chránené rastliny, živočíchy, územia a ich význam - druhová ochrana rastlín a živočíchov 

chránené rastliny, chránené živočíchy, chránené  minerály a skameneliny. 

Výkonový štandard 

- Charakterizovať životné prostredie človeka.  

- Uviesť príklad prírodnej, umelej, sociálnej zložky prostredia.  

- Poznať význam pracovného, obytného a rekreačného životného prostredia človeka.  

- Vysvetliť rozdiel medzi vednými odbormi ekológia a environmentalistika.  

- Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody, pôdy, ovzdušia na život organizmov a 

človeka.  

- Poznať príčiny znečisťovania vody, pôdy, ovzdušia.  

- Uviesť príklad nepriaznivého vplyvu priemyselnej výroby a dopravy na životné 

prostredie.  

- Poznať možnosti alternatívnych zdrojov energie.  

- Poznať preventívne opatrenia starostlivosti o ŽP 

- Vymenovať tri medzinárodné organizácie na ochranu prírody, prírodných zdrojov  

a ŽP 

- Rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a osobitnú ochranu prírody a krajiny.  

- Poznať aspoň tri kategórie chránených území.  

- Uviesť príklad národného parku, chránenej krajinnej oblasti a prírodnej rezervácie. 

- Poznať a pomenovať na ukážke aspoň tri druhy chránených rastlín, chráneného 

obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca.  

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

GEO, FYZ, CHE, MEV,OSR, ENV,RLK, OZŽ 



 

 

 

5. Projekt (2 hodiny) 

Obsahový štandard  

Klonovanie. Johan Gregor Mendel a kríženie hrachu. Objavitelia DNA. Vplyv rádioaktívneho 

žiarenia pre budúce generácie. 

Výkonový štandard 

- získať informácie na tvorbu projektu 

- prezentácia projektu 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy 

INF, DEJ, FYZ, TPPZ,MEV,OSR, ENV 

 

Záverečné opakovanie (2 hodiny) 

Obsahový štandard  

Základné životné procesy organizmov, organizácia živej hmoty organizmov, dedičnosť a 

 premenlivosť organizmov, životné prostredie organizmov a človeka 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT –  Matematika 

FYZ –  Fyzika  

CHE  - Chémia 

GEO – Geografia 



 

 

DEJ – Dejepis 

INF – Informatika 

ETV – Etická výchova 

 

Prierezové témy 

ENV – enviromentálna výchova 

MEV – mediálna výchova 

TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

OSR - Osobný a sociálny rozvoj 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

RLK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra                 

MUV - Multikultúrna výchova                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a učení. 

Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach, počítačovej učebni. 

    Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Pri výučbe využívame: 



 

 

 motivačné metódy  na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť – rozprávanie, diskusia 

 výklad učiteľa 

 heuristická metóda 

 prezentácie 

 praktické aktivity  - pozorovanie 

 práca s knihou a textom  

 skupinová práca 

 samostatná práca žiakov 

 fixačné metódy 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica: 

Uhereková M., Bizubová M.: Biológia pre 8. ročník základnej školy a 3.ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2011 

Uhereková M., Bizubová M.: Biológia pre 9. ročník základnej školy a 4.ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom, Združenie Eduko, 2012 

 

Pracovné zošity: 

Bizubová M., Hantabálová I.: Pracovný zošit z biológie pre 8.ročník základných škôl, Mapa 

Slovakia, 2011 

Bizubová M., Hantabálová I.: Pracovný zošit z biológie pre 9.ročník základných škôl, Mapa 

Slovakia, 2012 

Doplnková literatúra: encyklopédie, odborné časopisy 

IKT zdroje: PC s pripojením na internet, interaktívna tabuľa, dataprojektor, edu-CD 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a učení. 

Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach, počítačovej učebni. 

    Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Pri výučbe využívame: 

 motivačné metódy  na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť – rozprávanie, diskusia 

 výklad učiteľa 

 heuristická metóda 



 

 

 prezentácie 

 praktické aktivity  - pozorovanie 

 práca s knihou a textom  

 skupinová práca 

 samostatná práca žiakov 

 fixačné metódy 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

s účinnosťou od 1.mája 2011. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – výborný,              

2 – chválitebný,             

3 – dobrý,                  

4 – dostatočný,                 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný) 

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)  

 - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo vyu- 

žívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motoric- 

kých, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie  

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo  

s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kva- 

litné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)  

- Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných  

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré  

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedos- 

tatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení  



 

 

 jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky  

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 

činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný)  

- Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa  

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

                    Získavanie podkladov na hodnotenie: 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy overovania 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

a) písomná – testy, previerky na konci tematického celku, ktoré slúžia na kontrolu 

a hodnotenie osvojených poznatkov stanovených výkonným štandardom  

b) verbálna– ústne prezentovanie osvojených poznatkov stanovených výkonným  

štandardom, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach 

c) samostatná práca žiakov -  vytvorenie projektu a jeho prezentácia 

Pri praktických aktivitách budeme hodnotiť praktické zručnosti s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť tvorby záverov. 

Hodnotenie písomných testov (na základe vzájomnej dohody učiteľov predmetovej komisie 

prírodných vied) 

100 - 90%  výborný 

 89 - 75%  chválitebný 

 74 - 50%  dobrý 



 

 

 49 - 25%  dostatočný 

 24 -  0%  nedostatočný 

  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

 

Náboženská výchova 

 

 

8. ročník 

4. Charakteristika vyučovacieho predmetu a jeho význam 

 

Ročníková téma:   Dôstojnosť človeka 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Náboženská výchova 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    1 1 

Počet hodín ročne    33 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

 Mladý človek hľadá zmysel svojej existencie. Spoznávaním svojich pozitívnych a 

negatívnych vlastností objavuje v sebe Boha. Úlohou vyučujúceho je pomôcť dieťaťu objaviť 

v sebe hodnotu jeho dôstojnosti. Objav jeho jedinečnosti a dôstojnosti mu pomáha 

interiorizovať postoje a hodnoty a uschopňuje ho k plnému prežívaniu osobného života a 

života v spoločenstve.  

 

5. Ciele predmetu, kľúčové kompetencie 

 

Cieľom predmetu je definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu, 

vnímať osobnú hodnotu človeka a interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty. 

 

Kognitívne ciele: 

 Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy 

 Objaviť pôvod ľudských práv v židovsko-kresťanskej viere v jedného Boha. Sformulovať 

pojem dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého písma. Opísať vnímanie muža a ženy v 

rôznych kultúrach a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s kresťanským 

pohľadom. 

 Klásť si otázky o príčinách a zmysle ľudského utrpenia. Na základe poznania dejinných 

súvislostí hľadať príčiny odvrátenej tváre ľudskosti. 

 Vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na základne jeho výkonu. Porovnať 

Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi modernej spoločnosti. 

 Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú kultúru. Na podklade Svätého písma 

posúdiť hodnotu človeka od počatia po prirodzenú smrť. 

Afektívne ciele:  

 Uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich talentov. Eliminovať svoje komplexy. 

 Vnímať a oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní a akceptovaní dôstojnosti človeka. Oceniť 

uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu kresťanského ideálu. 

 Vnímať nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania. 

 Integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti i 

jednotlivca. Nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi. 

 Uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované v spoločnosti. Akceptovať a preferovať život 

ako hodnotu. Zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček hodnôt). 

Psychomotorické ciele: 

 Formovať návyk vonkajších prejavov sebaúcty, trénovať sa v pozitívnom sebahodnotení 



 

 

 Formovať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu. 

Prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením úcty každému človeku. 

 Prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným. Odmietnuť manipuláciu. 

 Vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce spoločnosť (štát, mesto, školu, triedu). 

 Porovnať spoločenský prínos kresťanských hodnôt pre spoločnosť v porovnaní s prioritami 

liberalizmu. Podľa zostaveného rebríčka hodnôt v modelových situáciách demonštrovať ich 

vonkajšie prejavy. 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie:  Žiak 

• rozumie komunikácii so svojim ja ako komunikácii so svedomím 

• rozumie verbálnej a neverbálnej komunikácii 

• je schopný asertívnej komunikácie 

kompetencie k učeniu sa:  Žiak 

                        • učí sa učiť spoluprácou 

• učí sa učiť spoluprácou 

                        • je otvorený pre tvorivé myslenie 

kultúrne kompetencie:  Žiak 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na hodnotu človeka 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na 

rovnakú dôstojnosť muža a ženy 

sociálne a interpersonálne kompetencie: Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou budovania vzťahu s inými ľuďmi 

• dokáže si uvedomiť svoje potreby a potreby iných ľudí 

• uvažuje nad potrebou prejavov úcty medzi mužom a ženou 

existenciálne kompetencie:  Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoju jedinečnosť a objavuje svoju veľkosť 

• osvojí si kresťanský pohľad na hodnotu človeka 

• objavuje a uznáva hranice človeka 

• dokáže sa konfrontovať s vlastnou vinou 

kompetencie k riešeniu problémov: Žiak 

                • je schopný kriticky prehodnotiť problém zneužívania, manipulácie, vojny 

 

 

6. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy 

 



 

 

Počet 
hodín 

Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

4 Kto som 

Sebapoznanie (jedinečnosť, 
objavenie svojej veľkosti), 

zodpovednosť za prijaté dary, 
sebaprijatie, komplexy, 

sebaúcta 

Vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie 
a komplexy, uvedomiť si 

zodpovednosť za rozvíjanie svojich 
talentov, vyjadriť vlastný názor, 

eliminovať svoje komplexy,  trénovať 
v pozitívnom sebahodnotení 

OSR - uvedomiť si 
potrebu 

sebapoznávania, 
prejaviť túžbu po 
osobnom raste 

8 
Kto je 
človek 

Ľudská dôstojnosť (Gn), 
kresťanský pohľad na zrod 

dôstojnosti človeka, človek ako 
muž a žena, kresťanské 

chápanie rovnakej dôstojnosti 
muža a ženy pred Bohom  

Vysvetliť pôvod ľuských práv 
v židovsko – kresťanskej viere 

v Boha, sformulovať pojem 
dôstojnosti človeka, prispieť 

k budovaniu dobrých vzťahov 
prejavom úcty ku každému človeku, 

oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí 
muža a ženy z pohľadu kresťanského 

ideálu, rozvíjať návyk vonkajších 
prejavov ohľaduplnosti voči 

opačnému pohlaviu 

OSR - uvedomiť si 
túžbu po ľudskosti           

      MEV - byť 
vnímavý na 

postavenie mužov a 
žien v rôznych 

kultúrach 

9 Ľudskosť 

Zneužívanie, manipulácia, 
vojna, zmysel utrpenia, Božie 

kráľovstvo ako kráľovstvo 
pokoja, búranie predsudkov, 

tolerancia, objavenie ľudskosti 

Položiť si otázky o príčinách a zmysle 
ľudského utrpenia a hľadať na ne 
odpoveď, vnímať nebezpečenstvo 
náboženského fundamentalizmu, 

intolerancie a odsudzovania, prejaviť 
vonkajší skutok empatie voči iným, 
spoznať a odmietnuť manipuláciu 

OSR - byť pripravený 
na tvorivé riešenie 

konfliktov, byť 
schopný klásť si 

existenciálne otázky 
a hľadať na ne 

odpoveď, rozvíjať 
postoj empatie 

MKV - akceptovať 
rôzne kultúry a 
vierovyznania 

 

 

 
Počet 
hodín 

Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

8 
Dôstojnosť 

a výkon 
človeka 

„Mať“ alebo „Byť“, Hodnota 
práce a dôstojnosť 

človeka,  etika chudoby 
a milosrdenstva v Cirkvi, 
sociálne učenie Cirkvi, 

sviatosť pomazania 
chorých  

Vymenovať dôsledky posudzovania 
hodnoty človeka na základe iba jeho 

výkonu, porovnať Ježišov postoj lásky 
so sociálnymi zákonmi modernej 
spoločnosti, integrovať hodnoty 

milosrdenstva do sústavy hodnôt 
sociálneho cítenia jednotlivca 

i spoločnosti, nadchnúť sa pozitívnymi 
vzormi z dejín Cirkvi 

MEV - osvojiť si 
kritický prístup k 

informáciám     OSR 
- rozlíšiť postoje 
"mať" a "byť", 

rozhodnúť sa pre 
"byť", byť vnímavý 

na utrpenie človeka 

4 
Kultúra 
života 

Kultúra – rozvoj človeka, 
rozvoj ľudskej spoločnosti, 

hodnoty kultúry života 
a kultúry smrti 
(liberalizmus, 

konzervativizmus), 
ľudskosť – kresťanský 

ideál (kresťanské vzory) 

Zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt 
pre súčasnú kultúru, na podklade 
Svätého Písma posúdiť hodnotu 

človeka od počatia po prirodzenú smrť, 
uvedomiť si kresťanské hodnoty 

integrované v spoločnosti, zostaviť 
škálu osobných hodnôt, akceptovať 

a preferovať život ako hodnotu 

OSR - byť 
pripravený stotožniť 

sa s hodnotami 
života 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prierezové témy  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – uvedomiť si potrebu sebapoznávania, prejaviť túžbu po 

osobnom raste, uvedomiť si túžbu po ľudskosti, byť pripravený na tvorivé riešenie konfliktov, 

byť schopný klásť si existenciálne otázky a hľadať na ne odpoveď, rozvíjať postoj empatie, 

rozlíšiť postoje "mať" a "byť", rozhodnúť sa pre "byť", byť vnímavý na utrpenie človeka, byť 

pripravený stotožniť sa s hodnotami života    

              

Mediálna výchova – byť vnímavý na postavenie mužov a žien v rôznych kultúrach, osvojiť si 

kritický prístup k informáciám      

 

Multikultúrna výchova - akceptovať rôzne kultúry a vierovyznania 

 

 

7. Požiadavky na výstup  

 

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 

náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav 

náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí 

žiakov a vedie ich k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, hodnoteniu, zaujímaniu 

stanovísk, rozlišovaniu dobra a zla, spoznávaniu efektívnej komunikácie, zásad 

medziľudských vzťahov, rozvíjaniu sociálnych zručností. 

 

8. Metódy a formy práce 

 

  Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov 

a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

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

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



 

 

poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 

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

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 

  Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda 

(učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu 

možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná 

praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie 

k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z 

nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie 

za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako 

vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným 

na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej 

situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej 

situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na 

uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového 

vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 

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

napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 

žiakov  a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  

témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  

interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a 

najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 

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

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

úlohy).   

Dialóg, príbeh, scénka, modlitba, modelové situácie, čítanie a práca s pracovným 

listom Dôstojnosť človeka. 

 

9. Učebné zdroje 



 

 

 

 metodické listy katolíckeho náboženstva 8. ročník ZŠ 

 Pracovný zošit pre  8. ročník Dôstojnosť človeka 

 Sväté písmo 

 časopisy, noviny 

 internet, CD, DVD 

 didaktické pomôcky – biblické listy, obrazový materiál, mapy a pod.   

 

 

10. Hodnotenie a klasifikácia 

 
Na zasadnutí predmetovej komisie výchov bolo schválené hodnotenie: 

absolvoval/neabsolvoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ročník 

11. Charakteristika vyučovacieho predmetu a jeho význam 

 



 

 

Ročníková téma:   Zodpovednosť človeka 

 

Mladý človek si kladie existencionálne otázky a hľadá na ne odpovede. Vlastným 

výberom si zostavuje hierarchiu hodnôt, na základe ktorých si formuje životný štýl. Zaoberá 

sa aj otázkou viery. Je otvorený pre nábo- ženské prijímanie rozmeru viery v nádeji, ktorú 

ponúka Boh človeku. Otvorenosť na náboženské nazeranie na svet vytvára priestor na 

formáciu osobnosti k mravnej zodpovednosti. Mladý človek sa v procese stotožnenia s 

kresťanskými hodnotami pripravuje na život v zodpovednej kresťanskej angažovanosti. 

 

12. Ciele predmetu, kľúčové kompetencie 

 

Cieľom predmetu v danom ročníku je posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si 

osobnú zodpovednosť za seba, za iných a za svet, v ktorom žijem. Formovať návyk 

kresťanského životného štýlu v rodinnom a spoločenskom živote. 

 

Kognitívne ciele: 

 Vysvetliť etymológiu pojmu zodpovednosť. Objaviť posolstvo biblického textu podobenstva 

o talentoch 

 Racio

nálne sa konfrontovať s potrebou životných vzorov. Kriticky analyzovať ponuku mediálnych 

vzorov a konfrontovať svoj postoj voči vzorom.  

 Analy

zovať dôvody pre náboženskú vieru. Logicky zdôvodniť poverčivosť ako prejav nezrelej 

religiozity. Opísať znaky sekty. Porovnať sektu a Cirkev. Vysvetliť pôvod siekt a techniky 

manipulácie. Porozumieť vývoju reči Cirkvi v historickom kontexte. Na odkaze II. 

vatikánskeho koncilu predstaviť potrebu novej reči Cirkvi súčasnej spoločnosti 

 

Afektívne ciele:  

 Na základe podobenstva o talentoch si uvedomiť pozvanie k zodpovednosti pre svoj život. 

 Rozvíjať schopnosť sebaporozumenia. Vnímať sebaocenenie a prijatie ako podmienku 

sebarozvoja. 

 Prijať skutočnosť religiozity človeka ako prejavu túžby po presahu samého seba. Vnímať 

sekularizmus ako prejav neporozumenia reči Cirkvi.  

 

Psychomotorické ciele: 



 

 

 Formovať postoj zodpovednosti za svoj život. 

 Formovať postoj sebakorekcie vychádzajúcej z rovnováhy medzi potrebou originality 

a potrebou začlenenia sa 

  Rozvíjať kresťanské prvky spirituality v osobnostnom raste. 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné kompetencie:  Žiak 

• rozumie empatickej komunikácii a empatickému správaniu sa z 

pohľadu zodpovednosti človeka za človeka 

• rozumie potrebu komunikácie ako potrebu sebarozvoja 

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine 

 • kladie si otázky a zisťuje odpovede  

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory  

• rozumie reči Cirkvi – metaforickej reči dogiem 

 • objavuje rozmer novej reči Cirkvi – odkazu II. Vatikánskeho koncilu 

kompetencie k učeniu sa:  Žiak 

                        • učí sa učiť spoluprácou 

 učí sa triediť a hľadať informácie 

                        • je otvorený pre tvorivé myslenie 

 

kultúrne kompetencie:  Žiak 

• objavuje prínos kresťanského humanizmu pre rozvoj zodpovednosti 

jednotlivca a spoločnosti 

• objavuje prínos kresťanského pohľadu na ľudskú dôstojnosť, na 

rovnakú dôstojnosť muža a ženy 

sociálne a interpersonálne kompetencie: Žiak 

• dokáže si uvedomiť svoje potrebu zodpovednosti za seba a za iných  

• uvažuje nad princípmi zodpovednosti 

existenciálne kompetencie:  Žiak 

• dokáže si uvedomiť rozmer zodpovednosti  

• objavuje kresťanský pohľad na zmysel zodpovednosti za život 

• dokáže si uvedomiť opakovanosť archetypálnych skúseností 

opakujúcich sa v dejinách ľudstva • oceňuje skúsenosť druhých ľudí - vzorov z 

dejín cirkvi 

 dokáže si uvedomiť potrebu osobného vyznania viery ako 

rozhodnutia pre vieru 



 

 

 aplikuje vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality 

kompetencie k riešeniu problémov: Žiak 

                          • plánuje a podieľa sa na riešení úloh s inými 

                                                     • obhajuje svoj názor, je schopný kritického pohľadu na mediálne vzory  

                   • je schopný korekcie ponúkaných vzorov 

 zaujíma sa o problém siekt  

 je schopný logického zdôvodnenia 

poverčivosti ako prejavu nezrelej religiozity 

 

 

 

13. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, 

prierezové témy 
 

Počet 
hodín 

Tematický 
celok 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

5 Zodpovednosť 

zodpovednosť 

život - pozvanie k zodpovednosti 

(podobenstvo o talentoch) 

vysvetliť etymológiu pojmu 

„zodpovednosť“,  

dať do súvislosti podobenstvo o 

talentoch s pojmom zodpovednosť,  

formulovať dôvody osobnej 

zodpovednosti za svoj život 

OSR - uvedomiť si 

potrebu 

zodpovednosti, 

prejaviť túžbu po 

osobnom raste 

7 
Zodpovednosť 

za seba 

osobnostný rozvoj (sebaocenenie 

a prijatie)  

potreba životných vzorov  

korekcia mediálnych vzorov 

(imitovanie vzorov)  

výzva k hľadaniu a odkrývanie 

životného zmyslu  

Ježiš ako vzor (Ježiš ako človek, 

Ježiš ako Boží Syn)  

ponuka kresťanských vzorov (Jn 

1, 35 - 39)   

konfrontovať sa s potrebou 

životných vzorov, analyzovať 

kriticky mediálne ponuky, 

analyzovať pozitívne a negatívne 

vzory a ich vplyv na svoj život, 

vnímať sebaprijatie a sebaocenenie 

ako podmienku osobnostného 

rozvoja, oceniť ponuku 

nasledovania Ježiša Krista ako 

životného vzoru, diskutovať o 

súčasných kresťanských vzoroch 

OSR - uvedomiť si 

seba samého 

a potrebu prijať sa           

      MEV -  kriticky 

vnímať mediálne 

vzory 

7 
Zodpovednosť 

za svoju vieru 

prečo veriť (dôvody pre vieru, 

dôvody pre neveru)  

poverčivosť - nesprávna forma 

religiozity  

nebezpečenstvo siekt a ich 

aktuálna ponuka  

vyznanie viery - rozhodnutie pre 

vieru  

reč Cirkvi - metaforická reč 

dogiem  

nová reč Cirkvi - Druhý 

vatikánsky koncil 

vysvetliť dôvody svojho 

kresťanského presvedčenia, vyjadriť 

význam religiozity človeka ako 

prejavu po Bohu a zmysle života, 

reprodukovať Vyznanie viery, 

charakterizovať sekty a ich 

nebezpečenstvá, vysvetliť pojmy: 

dogma, Učiteľský úrad cirkvi a ich 

význam, zdôvodniť potrebu novej 

reči Cirkvi v súčasnej spoločnosti,  

 

OSR - byť 

pripravený na 

tvorivé riešenie 

konfliktov, kriticky 

premýšľať 

a reagovať na 

ponuky siekt 

MKV – vnímať reč 

Cirkvi v dnešnom 

mediálnom svete 

 

 

Počet 

hodín 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

7 
Zodpovednosť 

za budovanie 

túžba po presiahnutí seba 

(ontologická potreba lásky 

  objasniť ontologickú potrebu lásky človeka 

k človeku a človeka k Bohu, charakterizovať 
MEV - osvojiť si 

kritický prístup k 



 

 

vzťahov človeka k človeku a človeka k 

Bohu)  

priateľstvo a láska vzťah muž a 

žena  

ideál rodiny a pseudorodina  

medzigeneračné vzťahy 

priateľskú, manželskú, rodičovskú lásku a 

lásku k Bohu, rozlíšiť rôzne formy spolužitia 

dvoch ľudí v súčasnosti, uznávať kresťanské 

manželstvo ako spoločenstvo lásky 

pochádzajúce od Boha, zdôvodniť 

jednoduchým spôsobom nerozlučiteľnosť 

manželstva, vymenovať základné riziká 

vyplývajúce zo zneužitia a nepochopenia 

lásky, vyjadriť niekoľko základných zásad 

slušnej komunikácie v rodine aj mimo nej, 

vyjadriť v modelových situáciách alternatívy 

efektívneho riešenia rodinných konfliktov, 

obhájiť potrebu zdravej rodiny pre zrelosť 

človeka a pre odovzdávanie viery 

informáciám     OSR 

– budovať zdravú 

rodinu 

7 

Zodpovednosť 

človeka za svet, 

v ktorom žije 

ekológia a zodpovednosť 

(globálne problémy)  

angažovanosť kresťana v 

spoločnosti úloha Cirkvi v 

spoločnosti  

kresťanské denominácie na 

Slovensku  

ekumenizmus   

dôležitosť ekologického myslenia 

v celospoločenskom kontexte, aplikovať 

kresťanské hodnoty na ekologické myslenie, 

zdôvodniť potrebu angažovanosti kresťanov 

v politike a vo verejnom živote, vysvetliť 

historické dôvody rozdelenia kresťanov, 

akceptovať nevyhnutnosť úcty a tolerancie 

voči ľuďom iného vierovyznania, 

charakterizovať jednotlivé kresťanské 

denominácie na Slovensku, vysvetliť pojem 

ekumenizmus 

OSR – byť 

pripravený niesť 

zodpovednosť za 

prostredie, v ktorom 

žijem 

 

 

Prierezové témy  

 

Osobnostný a sociálny rozvoj – je pripravený preberať zodpovednosť za svoj život • dokáže 

obhájiť svoj názor • je schopný empaticky komunikovať a osvojovať sa empatický postoj 

k ľuďom 

 

Mediálna výchova – je schopný korekcie mediálnych vzorov 

 

Environmentálna výchova: aktívne sa podieľa na ochrane životného prostredia (triedenie 

odpadu v domácnosti, udržiavanie čistoty v prírode, šetrenie energiami a zdrojmi) 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Žiak • je otvorený pre ekumenický dialóg medzi kresťanskými 

denomináciam 

 

14. Požiadavky na výstup  

Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku 

náboženské myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav 

náboženského myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí 

žiakov a vedie ich k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu, hodnoteniu, zaujímaniu 



 

 

stanovísk, rozlišovaniu dobra a zla, spoznávaniu efektívnej komunikácie, zásad 

medziľudských vzťahov, rozvíjaniu sociálnych zručností. 

 

15. Metódy a formy práce 

 

  Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliada učiteľ na usporiadanie obsahu 

vyučovania, vlastné činnosti a činnosti žiakov zacielené na dosiahnutie stanovených cieľov 

a kľúčových kompetencií žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacej 

hodiny, vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia.  

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

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

poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 

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

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie (cielené systematické vnímanie objektov a procesov), 

manipulácia s predmetmi (práca so symbolom, didaktická hra). 

  Významné miesto majú problémové metódy, ku ktorým patrí heuristická metóda 

(učenie sa riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu 

možných riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná 

praktická úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie 

k vytvoreniu určitého produktu). Pre realizáciu cieľov sú dôležité aktivizujúce metódy, z 

nich je vhodná diskusia (vzájomná výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie 

za účelom riešenia daného problému), filozofická diskusia je efektívnym prostriedkom, ako 

vytvárať rovnováhu medzi vyučovaním zameraným na prežívanie a vyučovaním zameraným 

na rozumové zdôvodňovanie viery, situačná metóda (riešenie problémového prípadu reálnej 

situácie so stretom záujmov), inscenačná metóda (sociálne učenie v modelovej predvádzanej 

situácii, pri ktorej sú žiaci aktérmi danej situácie), didaktické hry (sebarealizačné aktivity na 

uplatnenie záujmov, a spontánnosti), kooperatívne vyučovanie (forma skupinového 

vyučovania založená na vzájomnej závislosti členov heterogénnej skupiny), dramatizácia 

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

napodobňovanie  životných  situácií,  aktivity, ktoré   vyžadujú   interakciu medzi skupinou 



 

 

žiakov  a jednotlivcami), kompozícia (vypracovanie osnovy referátu, písomné rozvíjanie  

témy, príbehu a pod.),"A propos":  konverzácia  alebo  iná spoločensky orientovaná  

interakcia, podľa rozprávania  učiteľa, žiakov, návštevníka  o najdôležitejších a 

najaktuálnejších témach zo života.  Typické autentické rozhovory. 

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

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

úlohy).   

Dialóg, príbeh, scénka, modlitba, modelové situácie, čítanie a práca s pracovným 

listom Dôstojnosť človeka. 

 

16. Učebné zdroje 

 metodické listy katolíckeho náboženstva 9. ročník ZŠ 

 Pracovný zošit pre  9. ročník Zodpovednosť človeka 

 Sväté písmo 

 časopisy, noviny 

 internet, CD, DVD 

 didaktické pomôcky – biblické listy, obrazový materiál, mapy a pod.   

 

 

17. Hodnotenie a klasifikácia 

Na zasadnutí predmetovej komisie výchov bolo schválené hodnotenie: 

absolvoval/neabsolvoval.  
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CHARAKTERISTIKA 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Etická výchova 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    1 1 

Počet hodín ročne    33 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením 

účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom 

zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov  v 

rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. Etická 

výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych 

postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických 

postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných.../ ako aj podpora mentálnej hygieny, 

podieľa sa na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

 

CIELE 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

prosociálnosť, 

• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, 

vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od 

tlaku spoločnosti, 

• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne 

reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 

• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením - nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, 

ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, 

ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: 

K - kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy 

E - emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, 

prežívanie, rozvíjať jeho city 



 

 

M - motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity 

S - socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, 

tvoriť progresívne medziľudské vzťahy 

A - axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť 

hodnotiť 

K - kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme 

dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sú zakomponované v desiatich základných témach a 

šiestich aplikačných témach: 

1. otvorená komunikácia 

2. dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

3. pozitívne hodnotenie iných 

4. tvorivosť a iniciatíva 

5. vyjadrovanie citov 

6. empatia 

7. asertivita 

8. reálne a zobrazené vzory 

9. prosociálne správanie - pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

10. komplexná prosociálnosť 

11. etika - hľadanie koreňov prosociálneho správania 

12. etika a ekonomické hodnoty 

13. etika a náboženstvá - tolerancia a úcta 

14. rodina, v ktorej žijem 

15. výchova k manželstvu a rodičovstvu 

16. ochrana prírody a životného prostredia. 

 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho 

vzdelávania je 

• poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, 

autonómiu a iniciatívu 

• umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského 

správania, učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v 

medziľudských vzťahoch 

• vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) 

správanie 

• umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, 



 

 

asertívne správanie 

• umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, 

učiť ich poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 

• spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj 

názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať 

rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg 

• umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty 

priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym 

životom zdôvodniť základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim 

so sexualitou 

• rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, 

ktoré potrebujú pomoc a porozumenie 

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom 

náboženstvom, etickými hodnotami, normami 

• umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, 

pravdou a dobrým menom 

• vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia 

• učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; 

formulovať svoje životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od 

závislostí, ktoré znehodnocujú a ohrozujú náš život 

• rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto 

zmysle byť schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

komunikatívne a sociálno- interakčné kompetencie 

žiak bude 

schopný 

 

aktívne počúvať a rešpektovať názory druhých 

nepodliehať emóciám, nepoužívať morálne súdy a odsudzujúce hodnotenia 

uprednostňovať konštruktívny prístup, otvorenosť, čestnosť a slušnosť 

byť empatický – vcítiť sa do prežívania iných a akceptovať ich potreby 

využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu 

prezentovať vlastný názor, ktorý je zrozumiteľný a akceptovateľný pre 

ostatných 

robiť etické analýzy s ohľadom na ľudské práva 

neustále si rozvíjať osobné a sociálne zručnosti 

kompetencie tvorivo riešiť problémy 

žiak sa 

naučí 

 

kriticky myslieť, prehodnocovať fakty, identifikovať problémy 

pochopiť podstatu problému a vedieť urobiť záver 

riešiť konflikty kooperatívnym a spolupracujúcim spôsobom 

prijímať rozhodnutia a niesť za ne zodpovednosť 

pracovať tímovo, mať zručnosti spolupráce a priateľstva 

podieľať sa na skupinových rozhodnutiach 

participovať na živote triedy a školy 

kompetencie občianske 

žiak je 

schopný 

 

osvojiť si základné humanistické hodnoty a princípy demokracie 

uvedomiť si svoje práva, povinnosti, ľudské práva, záujmy, hodnoty, potreby a 

postoje 

orientovať sa v kultúrno-pluralitnom svete a použiť interkultúrne kontakty na 

obohatenie 

ankietísvenbea raejagdoruvhaýť cnha prejavy intolerancie, diskriminácie a 

xenofóbie 

zaujímať sa aktívne o veci verejné a zodpovedne konať 

zapájať sa do občianskeho života vo svojom okolí 

chrániť životné prostredie a kultúrne dedičstvo 

intrapersonálne a interpersonálne kompetencie 

žiak vie zamerať sa na sebapoznanie, sebazdokonaľovanie, sebakontrolu a sebareflexiu 

efektívne spolupracovať a mať tvorivý prístup v tímovej práci 

uvedomiť si svoju sociálnu pozíciu a rolu 

podieľať sa spoluzodpovedne na dosiahnutých cieľoch tímovej práce 

rozvíjať zdravé a kooperujúce medziľudské vzťahy 

vážiť si vlastné zdravie a starať sa oň 

učiť sa učiť a celoživotne sa vzdelávať 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

 

posúdiť vlastné reálne fyzické a duševné možnosti 

stanoviť si ciele a priority s ohľadom na svoje schopnosti, záujmovú orientáciu 

a životbyť 



 

 

schopný vstúpiť na trh práce 

zvažovať svoje predpoklady na podnikanie 

získavať a využívať informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 

kompetencie využívať informačné technológie 

žiak bude 

schopný 

 

uvedomiť si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

chápať riziká používania informačno-komunikačných technológií 

získavať a spracovávať informácie z internetu a IKT 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Etická výchova v 8. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

1. Zdroje etického poznania ľudstva – 7 hodín 

2 Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota– 9 hodín 

3. Ekonomické hodnoty a etika– 7 hodín 

4. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty– 3 hodín 

5.Zdravý životný štýl - 4 hodiny 

6.Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, v zamestnaní a povolaní - 3 hodiny 

 

1. Zdroje etického poznania ľudstva – 7 hodín 

 

Obsahový štandard 

Etika; mravné hodnoty a normy; svedomie - pozitívne vzory (príklad zrelých osobností), 

literatúra, náboženstvo, umenie a ľudová slovesnosť 

-pojmy: náboženstvo, svedomie, dejiny etiky 

 

Výkonový štandard 

-vymenovať základné etické hodnoty; popísať svetové náboženstvá; uvedomuje si rozdiely 

medzi rôznymi svetonázormi a je schopný zaujať tolerantný postoj. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, DEJ, MUV, MDV, OSR 

 

2. Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota– 9 hodín 

 

Obsahový štandard 

Ochrana života a starostlivosť o zdravie ako etický problém. 

Základy duševnej hygieny. 

Niektoré problémy lekárskej etiky (eutanázia, génová manipulácia). 

-pojmy: život, zdravie, závislosti, duševná hygiena 

 

Výkonový štandard 



 

 

-vysvetliť základy duševnej hygieny; popísať problémy lekárskej etiky (eutanázia, génová 

manipulácia) 

Prierezové témy: 

OZO, OSR 

 

3.Ekonomické hodnoty a etika– 7 hodín 

 

Obsahový štandard 

Vlastníctvo a peniaze ako prostriedok a ako cieľ. 

Primárna orientácia na peniaze a materiálne dobrá ako jeden z deštrukčných prvkom 

ľudského života (materializmus, konzumizmus). 

Reklama - jej ciele a metódy. 

Dešifrovanie manipulácií konzumizmu a orientácia na rozvoj celého človeka. 

"Ekonomické cnosti": sporivosť, podnikavosť, umenie hospodáriť. 

Svojpomoc, solidarita, pomoc sociálne slabším. 

Poctivosť, ochrana spotrebiteľa. 

-pojmy: základné ekonomické hodnoty a dôsledky konzumizmu 

 

Výkonový štandard 

-rozumie negatívnemu vplyvu orientácii v na peniaze a manipulatívnym vplyvom 

reklamy 

-vníma potrebu pomoci sociálne slabším ľudom 

 

Prierezové témy: 

RGV, TPPZ, OSR 

 

4. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty– 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Poznanie a pravda ako etické hodnoty. 

Pravda a lož. Tajomstvo. Je vždy nesprávne nepovedať pravdu? 

Česť, dobré meno, ublíženie na cti 

-pojmy: dobré meno, pravda, reputácia, hodnoty 

 

Výkonový štandard 

-vysvetliť dôležitosť dobrého mena v súvislosti s hovorením pravdy. 



 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, DEJ, OSR 

 

5. Zdravý životný štýl – 4 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Povedomie vlastnej hodnoty. 

Skromnosť (opak neprimeraného sabaoceňovania), nepovyšovať sa nad iných vo 

vystupovaní, v nárokoch, rečiach. 

Dobroprajnosť- dopriať iným materiálne i duchovné dobrá, dokázať sa tešiť spolu s nimi. 

Cieľavedomosť, pracovitosť, usilovnosť. 

Čistota zmýšľania, rečí a prejavov správania v oblasti sexuality, význam studu a intimity. 

Kultivované vyjadrenie svojich citov, hlavne negatívnych. 

Veselosť. 

Sebaovládanie. 

Ovocie zdravého životného štýlu. 

 

Výkonový štandard 

- oboznámiť sa s niektorými vlastnosťami podporujúcimi zdravý životný štýl 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, BIO, OZO, OSR 

 

6. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva– 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Rozvíjanie základnej tvorivosti, objavovanie darov prostredníctvom širokej ponuky pre 

ľudskú tvorivosť (pohybová, výtvarná, imitačná, literárne, prosociálna...) radosť z tvorivosti. 

Tvorivosť a iniciatíva v medziľudských vzťahoch (čo môžem urobiť pre mojich spolužiakov, 

pre našu triedu, pre rodinu, pre ľudí v núdzi). 

-pojmy: tvorivosť v medziľudských vzťahoch, znaky tvorivého človeka 

Výkonový štandard 

-rozumie, že tvorivosť e potrebná nielen pre vedu a umenie, ale aj pre vytváranie 

medziľudských vzťahov; 

-pri robení dobra je iniciatívny a tvorivý; vedieť si vážiť dobro poskytnuté iným človekom 

 



 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, TPPZ, MUV, OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická výchova v 9. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

Prehlbovanie komunikačných zručností (3 hodiny) 

Zdravý životný štýl (10 hodín) 



 

 

Závislosti (10 hodín) 

Masmediálne vplyvy (10 hodín) 

 

 

2. Prehĺbenie komunikačných spôsobilostí – 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Počúvanie, vedenie dialógu, riešenie konfliktov. 

Asertivita orientovaná na prosociálnosť – požiadať o láskavosť, hovoriť adresne, dokázať 

povedať nie, oprávnená kritika. 

 

Výkonový štandard 

- prehĺbiť svoje komunikačné spôsobilosti orientované na riešenie problémov a vedenie 

dialógu 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MDV, OZO, OSR 

 

3. Zdravý životný štýl – 10 hodín 

 

Obsahový štandard 

Povedomie vlastnej hodnoty. 

Skromnosť (opak neprimeraného sabaoceňovania), nepovyšovať sa nad iných vo 

vystupovaní, v nárokoch, rečiach. 

Dobroprajnosť- dopriať iným materiálne i duchovné dobrá, dokázať sa tešiť spolu s nimi. 

Cieľavedomosť, pracovitosť, usilovnosť. 

Čistota zmýšľania, rečí a prejavov správania v oblasti sexuality, význam studu a intimity. 

Kultivované vyjadrenie svojich citov, hlavne negatívnych. 

Veselosť. 

Sebaovládanie. 

Ovocie zdravého životného štýlu. 

 

Výkonový štandard 

- oboznámiť sa s niektorými vlastnosťami podporujúcimi zdravý životný štýl 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, BIO, OZO, OSR 



 

 

 

4. Závislosti, ktoré môžu znehodnotiť a ohrozovať náš život – 10 hodín 

 

Obsahový štandard 

Fajčenie, alkohol, omamné látky, konzumný a nezodpovedný sex, hracie automaty, nadmerné 

sledovanie televízie, sekty a kulty, skupiny orientované na rasovú neznášanlivosť. 

 

Výkonový štandard 

- učiť sa preberať zodpovednosť pri ponuke rozličných typov závislostí, vrátane nevhodných 

masmediálnych vplyvov 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, OZO, OSR, MDV, TPPZ 

 

5. Masmediálne vplyvy – 10 hodín 

 

Obsahový štandard 

Prosociálne vzory v masmédiách (osobné i kolektívne). 

Kritické hodnotenie videoprodukcie a televíznych programov. 

Televízna pseudorealita a jej hodnotenie. 

Výchova kritického diváka. 

Možnosti pozitívneho ovplyvňovania televíziou. 

 

Výkonový štandard 

- učiť sa preberať zodpovednosť pri ponuke rozličných typov závislostí, vrátane nevhodných 

masmediálnych vplyvov 

Prierezové témy: 

OZO, OSR, MDV, RGV, ENV, TPPZ 

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy: 

SJL- slovenský jazyk a literatúra 

BIO- biológia 

VYV- výtvarná výchova 

DEJ - dejepis 

Prierezové témy 

MUV- multikultúrna výchova 

MDV- mediálna výchova 



 

 

RGV- regionálna výchova 

OSR - osobnostný a sociálny rozvoj 

TPPZ- tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

OZO- ochrana života a zdravia 

ENV- environmentálna výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v týchto priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, 

mimoškolské priestory. 

Formy práce: individuálna a skupinová, práca vo dvojiciach, prezentácia projektov. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov.. Pri výučbe využívame najmä: riadený rozhovor (diskusia, beseda) problém ako 

motiváciudemonštráciu (obrázky, video, pantomíma) 

Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ 

v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom 

kolektíve. Aktivity pomáhajú precítiť etické hodnoty, uľahčujú porozumieť normám, ktoré 



 

 

súvisia s očakávaným správaním, umožňujú nácvik zodpovedajúceho správania a prenos 

získaných skúseností do správania sa v reálnom svete. 

Žiaci počas hodín ETV sedia v kruhu, aby si videli navzájom do tváre, aby sa vzájomne 

poznávali. ge to východisková pozícia, ktorá nie je cieľom, ale prostriedkom. Samozrejme, je 

možné aj iné usporiadanie priestoru v závislosti od metódy, ktorú učiteľ na danú aktivitu 

zvolil. Vyučovaciu hodinu na druhom stupni treba členiť tak, aby sa rešpektovali zvláštnosti 

tohto vývinového obdobia. Treba mať pripravených viac aktivít k danej téme. Prostriedkom, 

ktorý učiteľ často využíva, je čítanie rozprávok, príbehov. Vhodné obrázky, audio i 

videonahrávky môžu poslúžiť ako motivačný materiál. 

Učiteľ je na hodine moderátor aktivít. Jasne vysvetľuje inštrukciu. Svojou autoritou 

napomáha zdarnému priebehu aktivity (z času na čas zasiahne, aby veci usmernil či objasnil). 

Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii – uvažovaniu a komunikovaniu poznanej 

skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú 

písomného vypracovávania, ale konkrétnych jednoduchých cvičení či predsavzatí 

orientovaných na požadované správanie. Dôležitou súčasťou každej hodiny je podelenie sa s 

niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických 

príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov druhého stupňa. 

Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy. problém ako 

motiváciu, demonštráciu (obrázky, video, pantomíma), logické postupy učenia 

(indukcia, syntéza, porovnávanie atd.) 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Metodické príručky: 

Metodická príručka Etická výchova pre 5. ročník základných škôl. Orbis Pictus Istropolitana, 

Bratislava, 2004. 

Zakázané ovocie najviac chutí. Na výučbu etickej výchovy pre 2. stupeň ZŠ. Didaktis, 

Krupina, 2004. 

Kašparová, Z. – Houška, T. – Uhereková, M.: Ako poznám sám seba. Poľana, Bratislava, 

1998. 

Metodická príručka Etická výchova pre 6. ročník základných škôl. Orbis Pictus Istropolitana, 

Bratislava, 2006. 

Alexová, S. – Vopel, K. W.: Nechaj ma, chcem sa učiť sám. SNP, Bratislava, 1992. 

Lencz, L. – Krížová, O.: Metodický materiál k predmetu etická výchova. MC, Bratislava, 

1997. 



 

 

Lencz, L. a kol.: Metodický materiál II. k predmetu etická výchova. MC Bratislava, 1995. 

Lencz, L. – Ivanová, E.: Metodický materiál III. k predmetu etická výchova. MC Bratislava, 

1995. 

Kašparová, Z., Hlouška, T., Uhereková, M.: Ako poznám sám seba 9. Doplnkový učebný 

text. 

Bratislava: Poľana, 1999. 

IKT zdroje: PC pripojením na internet 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie) 

www.bezkriedy.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie) 

www.datakabinet.sk (učebné materiály, kvízy, nástenné tabule) 

www.sk.wikipedia.org/wiki 

 

 

HODNOTENIE 

Žiaci nebudú hodnotení známkou ale slovne absolvoval/ neabsolvoval podľa hodnotiacich 

kritérií v súlade s Metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka.  

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Dejepis 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Dejepis 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    2 3 

Počet hodín ročne    66 99 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 



 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Dejepis ako spoločenskovedný predmet predstavuje jeden z významných prostriedkov  

procesu humanizácie žiakov. Žiaci sa oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti a 

dôležitými formami života v jednotlivých historických obdobiach. Osvojujú si kultúru 

spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania. Hlavnou funkciou 

dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, 

európskej alebo svetovej perspektívy. Ide predovšetkým o postupné poznávanie historických 

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

vývoj našej spoločnosti. Vyučovanie vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu 

vlastenectva, ale i k úcte k iným národom a etnikám. Dôležitosť pripisuje aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie. 

V dejepise sa kladie dôraz na využívanie medzipredmetových vzťahov a súvislostí, 

nakoľko umožňujú žiakom lepšie sa orientovať v minulosti a jednoduchšie nachádzať 

súvislosti medzi jednotlivými historickými udalosťami či obdobiami. Žiaci si tak 

rozvíjajú úctu k vlastnému národu a história spoločnosti sa tak stáva zaujímavým a 

dôležitým prvkom ich vedomia. Dôraz vo vyučovaní dejepisu sa kladie aj na históriu 

regiónu, v ktorom žiaci žijú – región Nitry. 

 

CIELE 

Tvorba študijných predmetových a medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, 

schopností, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len ako k uzavretej minulosti, 

ale k postupnému vytváraniu vlastného názoru prostredníctvom aplikácie prístupov, ktoré 

kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania poznatkov na 

základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spolužiakmi v kooperatívnom 

učení. 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

predmetové kompetencie 

žiak bude 

schopný 

orientovať sa na historických mapách 

získavať a interpretovať informácie z nesúvislých textov 

čítať s porozumením odborný text 

správne a odborne sa vyjadrovať/verbálne, písomne a graficky k preberanej 

Forma štúdia denná 



 

 

téme 

využiť získané poznatky na praktické účely 

integrovať poznatky do chronologického a historického rámca 

aplikovať poznatky z práce s historickými prameňmi 

žiak sa 

naučí 

 

rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti/prírodovednú, čitateľskú, digitálnu 

chápať vzájomné väzby v historickom kontexte európskych a národných 

dejín 

pracovať s historickým časom - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy 

a osobnosti chronologicky, rozpoznať nerovnomernosť historického vývoja, 

využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

pracovať s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich 

hodnotiacim posudzovaním: vymedziť, určiť príčiny, popísať a zdôvodniť 

dôsledky konkrétnych historických udalostí, javov, procesov a konanie 

osobností na základe určujúcich znakov, rekonštruovať konanie a postoje 

ľudí v minulosti, rozpoznať charakteristické znaky a faktory jednotlivých 

historických období 

pracovať s historickým priestorom: rozlišovať historický priestor, 

zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo, 

rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života 

a obživy človeka a spoločnosti 

kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

žiak sa 

naučí 

 

uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja 

uplatňovať rôzne stratégie učenia sa 

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

ichvyužívať v domácej príprave a na vyučovaní 

kriticky hodnotiť svoj pokrok a prijímať spätnú väzbu 

komunikatívne a sociálno-interakčné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

 

efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

správne vytvoriť a prezentovať jednoduchý projekt 

interpersonálne a intrapersonálne kompetencie 

žiak sa  

naučí  

 

osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

využiť získané schopnosti a zručnosti pri oddychových a kultúrnych 

aktivitách 



 

 

spolupracovať v skupine pri získavaní informácií a riešení problémov 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa 

naučí 

 

používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým 

prostredím 

využívať IKT pri vyhľadávaní, spracovávaní a kritickom posudzovaní 

informácií 

kultúrne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície iných národov 

byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

kompetencia riešiť problémy 

žiak sa 

naučí 

 

navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení 

problémov 

byť otvoreným k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

spoznávať rôzne možnosti riešení a uvedomiť si potrebu zvažovať úrovne 

rizika riešení 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

 

využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

stanoviť si ciele s ohľadom na svoje záujmy a aktívne pristupovať k ich 

realizácii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 

Dejepis v 8. ročníku 

 

(2 hod./týždeň, 66 hod./rok) 

 

1. Európa na ceste k moderným národom –  hodín 20 

2. Moderný slovenský národ –  hodín 16 

3. Rakúsko – Uhorsko –  hodiny 7 

4. Prvá svetová vojna –  hodín 23 

 

1. Európa na ceste k moderným národom –  20hodín 

 

Obsahový štandard 

Organizačné pokyny, oboznámenie s učivom 8. ročníka 

Vek rozumu – encyklopédia, občan, revolúcia 

Zrod modernej doby- Napoleon, národný štát (Nemecko, Taliansko) 

Modernizácia – priemyselná revolúcia, továreň, robotník, podnikatel 

Nacionalizmus – národné hnutia 

 

Výkonový štandard 

- na časovej osi vyznačiť obdobie 18. až 20. storočia a zapísať najvýznamnejšie udalosti 

- prečítať a kriticky zhodnotiť historický prameň z uvedeného obdobia  

- analyzovať myšlienkový smer vyzdvihujúci rozum 

- kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské poznanie 

- zdôvodniť úlohu občana na politickej scéne na základe obrázkov a fotografií z 

učebnice, odbornnej literatúry a pod. / nakresliť pevnosť Bastilu, francúzskeho vojaka, 

mešťana, mestský dom, a pod.  



 

 

- vysvetliť význam Občianskeho zákonníka  

- kriticky posúdiť príčiny a dôsledky francúzskej revolúcie 

- analyzovať príčiny a dôsledky vzniku cisárstva vo Francúzsku 

- napísať krátku prácu na tému francúzski encyklopedisti alebo Napoleon a pod. 

- vyhľadať údaje o bratislavskom mieri a prezentovať ich v krátkej informácii  

- na historickej mape vyhľadať a opísať politickú mapu Európy po Viedenskom 

kongrese  

- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam zjednotenia Talianska a Nemecka  

- pochopiť proces formovania moderných národov a vymenovať ich znaky  

- identifikovať znaky priemyselnej revolúcie a jej vplyv na modernizáciu a vznik 

nových tried  

- porovnať výrobu tovaru v manufaktúre a v továrni a opísať továrenskú prácu 

s prízvukom na prácu detí a žien  

- porovnať dopravné prostriedky parník a moderné lode, konský záprah a železnice 

a automobil 

- opísať a vysvetliť postavenie menších národv v Uhorsku ( Rumunov, Chorvatov, 

Slovákov) a ich boj za národnú slobodu 

rierezové témy: 

MUV, OSR, RGV, ENV, DOV, TPPZ 

 

2. Moderný slovenský národ –  16hodín 

 

Obsahový štandard 

Slovenské národné hnutie 

Spisovný jazyk 

Politické programy 

Tri generácie vzdelancov (Bernolák, Kollár, Štúr) 

Revolučné roky 1848/49 

Slovenská národná rada 

Dobrovoľnícke výpravy 

 

Výkonový štandard 

- kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských národných vzdelancov 

- analyzovať a zhodnotiť revolučný rok 1848/49 

- analyzovať politický program Slovákov – Žiadosti slovenského národa 

- opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich význam a význam SNR 



 

 

- analyzovať požiadavky v dokumente Memorandum národa slovenského 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MUV, OSR, RGV 

 

 

3. Rakúsko – Uhorsko –  7 hodín 

 

Obsahový štandard 

Slováci v Uhorsku 

Dualizmus 

Modernizácia 

Industrializácia 

Maďarizácia- slovenská otázka 

Vysťahovalectvo 

Mesto a vidiek 

 

Výkonový štandard 

- opísať vznik Rakúsko –Uhorska 

- špecifikovať postavenie Slovákov v R –U 

- venovať pozornosť maďarizácii 

- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky vysťahovalectva Slovákov 

- zhotoviť graf dokumentujúci regióny z ktorých najviac ľudí emigrovalo  

- zhotoviť tabuľku na porovnanie života v meste a na dedine 

 

Prierezové témy: 

MUV, TPPZ, RGV 

 

4. Prvá svetová vojna –   23hodín 

 

Obsahový štandard 

Rozdelenie Európy – Dohoda, Trojspolok 

Zákopová vojna – front a zázemie 

Odboj Slovákov a Čechov – Štefánik, Masaryk 

Zmeny na mape Európy – nástupnícke štáty, vznik ČSR 

Záverečné zhrnutie vedomostí podľa výkonového štandardu 

 



 

 

Výkonový štandard 

- kriticky analyzovať príčiny vzniku a ciele Dohody a Trojspolku 

- kriticky analyzovať a zhodnotiť príčiny a priebeh 1. svetovej vojny  

- charakterizovať postoj Slovákov k vojne a ich účasť pri formovaní ČSR 

- zhodnotiť význam a úlohu osobnosti pri vzniku ČSR 

- opísať pomocou mapy priebeh 1. svetovej vojny 

- ukázať na mape zmeny, ktoré nastali rozpadom R-U 

- napísať krátku prácu na tému o 1. svetovej vojne 

 

Prierezové témy: 

MUV, OSR, TPPZ, ENV 

 

Prierezové témy: 

DOV - Dopravná výchova 

ENV - Environmentálna výchova 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

TPP - Tvorba projektu a prezentácia zručností 

VMR - Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

FIG- Finančná gramotnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Dejepis v 9. ročníku 

 

( 3hod./týždeň,  99hod./rok) 

 

1. Európa v medzivojnovom období –  hodín 18 

2. Česko – Slovensko v medzivojnovom období–  hodín 20 

3. Druhá svetová vojna –  hodín 11 

4. Slovenská republika (1935 – 1949) –  hodín 6 

5. Povojnový svet –  hodín 17 

6. Česko – Slovensko za železnou oponou –  hodín 10 

7. Slovenská republika 1993 –  hodín 4 

8. Súčasný svet –  hodín 13 

 

1. Európa v medzivojnovom období –  18 hodín 

 

Obsahový štandard 

Organizačné pokyny, oboznámenie s učivom 9. ročníka. 

Demokracia vs. diktatúra - parlamentná demokracia, komunizmus, fašizmus, nacizmus. 

Každodenný život dvadsiatych rokov. 

 

Výkonový štandard 

- uviesť zmeny, ktoré nastali v Európe ako dôsledok povojnovej krízy 

- ukázať na historickej mape nové štáty, ktoré vznikli v Európe 

- opísať situáciu v Rusku roku 1917 

- rozlíšiť demokraciu od diktatúry 

- charakterizovať stalinistickú diktatúru 

- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Taliansku 

- vysvetliť príčiny vzniku fašizmu v Nemecku 

- uviesť dôvody vzniku diktatúr 

- opísať vplyv vedy a techniky na zvyšovanie životnej úrovne 

 

Prierezové témy: 

MUV, OZO, OSR 

 

2. Česko – Slovensko v medzivojnovom období–  20 hodín 



 

 

 

Obsahový štandard 

Česi, Slováci, menšiny. 

T. G. Masaryk, M. Hodža, A. Hlinka. 

Kultúra, spolky, školstvo, rozhlas. 

Mníchovská dohoda, Viedenská arbitráž. 

 

Výkonový štandard 

- analyzovať postavenie Slovákov v ČSR 

- zhodnotiť úlohu osobnosti Masaryk, Štefánik, Hlinka, Hodža 

- zdôvodniť vplyv kultúry, spolkov, škôl na každodenný život 

- analyzovať historické pramene 

- rozpoznať zmeny, ktoré nastali po vzniku ČSR a ich vplyv na každodenný život 

- charakterizovať politický systém ČSR, vznik strán a ich vplyv na politickú scénu 

- zhodnotiť hospodársky rozmach ČSR 

- porovnať Slovensko a Česko 

- opísať hospodárske a politické postavenie Slovenska v ČSR 

- vysvetliť úsilie slovenských strán o autonómiu v rámci ČSR 

- uviesť príčiny, ktoré viedli k okypteniu a zániku ČSR 

- opísať Mníchovskú dohodu 

- opísať vyhlásenie autonómie Slovenska 

- analyzovať Viedenskú arbitráž 

- zhodnotiť postoj západných mocností voči ČSR 

 

Prierezové témy: 

OSR, TPPZ 

 

3. Druhá svetová vojna –  11 hodín 

 

Obsahový štandard 

Európa, ZSSR, Tichomorie. 

Protihitlerovská koalíci. 

Protifašistický odboj. 

Život v čase vojny. 

Holokaust, Oswienčim. 

 



 

 

Výkonový štandard 

- uviesť príčiny vypuknutia 2. svetovej vojny 

- pochopiť význam vzniku protihitlerovskej koalície 

- rozpoznať nebezpečenstvo ideológií, ktoré hlásajú rasovú neznášanlivosť 

- opísať príčiny a priebeh 2. svetovej vojny 

- ukázať na historickej mape najväčšie bitky 

- v chronologickom poradí zoradiť štáty napadnuté Nemeckom 

- opísať protifašistický odboj a život v čase vojny 

- zhodnotiť holokaust 

 

Prierezové témy: 

TPPZ, MUV, OZO, OSR 

 

 

4. Slovenská republika (1935 – 1949) –   6hodín 

 

Obsahový štandard 

Tragédia židov – autoritatívny režim, židovský kódex, deportácie. 

Slovenské národné povstanie. 

 

Výkonový štandard 

- uviesť príčiny vzniku Slovenskej republiky (1939 – 1945) 

- rozlíšiť autoritatívny režim od demokracie 

- kriticky zhodnotiť postoj Nemecka voči Slovenskej republike 

- analyzovať dôsledky židovského kódexu 

- dokumentovať význam SNP a opísať domáci odboj 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MUV, OZO, OSR 

 

 

 

5. Povojnový svet –  17hodín 

 

Obsahový štandard 

Anglicko, ZSSR, Severná Afrika. 



 

 

Hospodárstvo, kultúra. 

Studená vojna, železná opona, politické bloky, strach z atómovej vojny, čiernobiely svet, 

bohatstvo a chudoba. 

 

Výkonový štandard 

- pochopiť rozdelenie sveta na 2 tábory 

- opísať spoluprácu západoeurópskych krajín a politikov, ktorí stáli na začiatku integrácie 

Európy 

- rozlíšiť život za železnou oponou a rozpoznať zmeny v rozdelenom svete 

- porovnať politické systémy a ich vplyv na každodenný život 

- vysvetliť hromadenie bohatstva v rukách jednotlivcov 

- opísať dôsledky 2.svetovej vojny 

- opísať prejavy odporu východoeurópskych štátov proti komunistickej diktatúre 

- uviesť postupné príčiny zbližovania medzi východom a západom 

- uviesť hlavné myšlienky Helsinskej konferencie 

- charakterizovať vedecko-technickú revolúciu 

- popísať umenie 2.polovice 19. a 20.storočia 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OBN, MDV, MUV 

 

6. Česko – Slovensko za železnou oponou –  10 hodín 

 

Obsahový štandard 

Život na Slovensku. 

Februárový prevrat. 

Obete totality, odpor proti totalite. 

Pražská jar, normalizácia. 

Sviečková manifestácia, návrat k parlamentnej demokracii. 

 

Výkonový štandard 

- uviesť príčiny narastania vplyvu KSČ 

- zhodnotiť februárový prevrat 

- analyzovať 50-te roky a procesy s buržoáznymi nacistami 

- vysvetliť znaky socializmu 

- zhodnotiť kolektivizáciu a industrializáciu 



 

 

- charakterizovať normalizáciu a osobnosť G. Husáka 

- zdôvodniť príčiny nespokojnosti a prejavy odporu voči režimu 

- zdôvodniť podstatu Charty 77 

- opísať disent 

- uviesť význam sviečkovej manifestácie 

- vysvetliť pád železnej opony a “nežnú revolúciu“ 

- vymenovať pozitíva a negatíva socializmu. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OBN, OSR, TPPZ 

 

7. Slovenská republika 1993 –  4hodín 

 

Obsahový štandard 

Rozdelenie Českej a Slovenskej republiky. 

Vstup Slovenskej republiky do NATO, EU, Schengen, Euro. 

 

Výkonový štandard 

- vymenovať príčiny rozdelenia Českej a Slovenskej republiky 

- opísať vznik Slovenskej republiky 

- uviesť výhody a nevýhody vstupu Slovenska do NATO a EÚ 

- zhodnotiť prijatie eura 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OBN, GEO, OSR 

 

 

 

8. Súčasný svet –  13hodín 

 

Obsahový štandard 

EU, NATO. 

Globalizácia. 

Terorizmus. 

Internet. 

Globálne otepľovanie. 



 

 

 

Výkonový štandard 

- uviesť rozdiely v hospodárskom a politickom systéme súčasného sveta 

- uviesť výhody a nevýhody zjednocovania Európy 

- hľadať dôvody vzniku terorizmu vo svete 

- zaujať stanovisko k teroristickým útokom 

- zistiť príčiny globálneho otepľovania 

- rozlíšiť výhody a nevýhody internetu 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

OBN, GEO, OSR, MDV, MUV, TPPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

IKT- informačno-komunikačné technológie 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

GEO – Geografia 

HUV – Hudobná výchova 

VYV – Výtvarná výchova 

DEJ – Dejepis 

ANJ – Anglický jazyk 

ETV – Etická výchova 

OBN – Občianska náuka 



 

 

INF- Informatika 

NEJ- Nemecký jazyk 

MDJ- Maďarský jazyk 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, mimoškolské 

zariadenia – knižnica, kultúrne zariadenia. 

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

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

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

vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

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

motivačné rozprávanie (približovanie obsahu učiva), motivačný rozhovor (aktivizovanie 

poznatkov a skúseností žiakov), motivačný problém (upútanie pozornosti prostredníctvom 

nastoleného problému), motivačnú demonštráciu ( vzbudenie záujmu pomocou umeleckého 

diela). 



 

 

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

Odporúča sa rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie), vysvetľovanie 

(logické systematické sprostredkovanie učiva), rozhovor (verbálna komunikácia formou 

otázok a odpovedí na vyjadrenie faktov, konvergentných a divergentných otázok, otázok na 

pozorovanie, posúdenie situácie, hodnotenie javov, rozhodovanie), demonštračná metóda 

(demonštrácia obrazov), pozorovanie. 

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

riešením problémov založenom na vymedzení a rozbore problému, tvorbe a výberu možných 

riešení a vlastnom riešení) a projektová metóda (riešenie projektu, komplexná praktická 

úloha, problém, téma, ktorej riešenie teoretickou aj praktickou činnosťou vedie k vytvoreniu 

určitého produktu). 

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

výmena názorov, uvádzanie argumentov, zdôvodňovanie za účelom riešenia daného 

problému). 

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

precvičovania, (ústne a písomné opakovanie, opakovanie s využitím IKT, domáce úlohy). 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

8. ročník: Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom, 

Bednárová-Krasnovský-Ulrichová, 2011 

9. ročník: Pátrame po minulosti, Dejepis pre 9 ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným 

štúdiom, Kováč-Kratochvíl-Kamenec-Tkadlečková, 2012 

Doplnková literatúra: 

- časopisy, školské pramene, dejepisné mapy 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, úlohy, prezentácie na dejepis) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 



 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa.  

 

Samostatné krátke písomné práce budú po prebratí každého tematického celku. 

Pri samostatných prácach a projektoch budeme vychádzať z hodnotiacej škály: 

100% - 90%  -1 

89% - 75%  -2 

74% - 50%  -3 

49% - 25%  -4 



 

 

24% - 0%  - 5 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na  

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v predmete 

dejepis.. Pri písomných prácach majú možnosť využívať určené pomôcky, často sa pristupuje 

k redukcii úloh v písomnej práci, prípadne zjednodušeniu zadania. Žiaci s poruchami učenia 

majú možnosť písať písomné práce so špeciálnym pedagógom. Hodnotí sa len obsah 

písomných prác, nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či 

uprednostní písomnú alebo ústnu formu skúšania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Geografia 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Geografia 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    1 1 

Počet hodín ročne    33 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

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

odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: uvedomia si, že 

dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. 

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

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

spoločnosť, žiaci získavajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v 

budúcnosti ich riešiť. 

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

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

jednoduchý náčrt okolia. 

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

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych 

častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie 

týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných 

väzieb v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostatnými štátmi, ako ďalej 

zmeniť súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do 

geografického poznávania. 

Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to pre žiakov 

prijateľný spôsob ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma 

a pritom sa naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov 

v jednotlivých regiónoch, ale prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, 

naučia sa ich porovnávať, triediť, vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. 

 

CIELE 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. 

1) Používať a interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické 

mapy, tematické mapy a i.). 

2) Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie 

v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a dátové 

zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej 

a humánnej geografie. 



 

 

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

využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových tvarov, pri 

porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu, ale aj pri rozhodovaní umiestňovania 

aktivít v rozvoji regiónov. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia 

na povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. 

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

ktorými ovplyvnil krajinu. Porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek 

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

obyvateľstva, rozvoja sídel, hospodárstva a i.). 

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

aj odborné a populárnovedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie Podporujeme 

tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného, jeho spracovanie a 

interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov považujeme za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. 

4) V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v 

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

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

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

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

prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou. 

5) Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia 

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

predpokladov rozvoja regiónov a pod.  

6) Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. 

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

kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. 

7) Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

 

predmetové kompetencie 

žiak 

bude 

schopný 

 

- orientovať sa na rôznych mapách podľa súradníc, obsahu, mierky 

- vytvoriť mentálnu mapu s použitím symbolov 

- čítať s porozumením odborný text 

- systematizovať získané poznatky do oblasti fyzickej a humánnej geografie 

- vysvetliť vznik prírodných javov so zameraním na vybrané regióny sveta 

- odmerať vzdialenosti na mapách pomocou grafickej i číselnej mierky 

- diskutovať o vybraných zaujímavostiach a aktuálnych problémoch regiónov 

- správne a odborne sa vyjadrovať (verbálne, písomne a graficky) k 

preberanej téme 

- využiť získané poznatky na praktické účely 

- oceniť krásu kultúrnych pamiatok, vážiť si ich a chrániť 

žiak sa 

naučí 

- rozvíjať jednotlivé druhy gramotnosti (prírodovednú, čitateľskú, digitálnu) 

- chápať vzájomné väzby v krajine ako základnú podmienku existencie 

kompetencie k celoživotnému učeniu 

žiak sa 

naučí 

 

- uvedomiť si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja 

- nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine 

kompetencie komunikatívne a sociálno-interakčné 

žiak sa 

naučí 

- efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie 

- prezentovať sám seba a výsledky svojej práce 

- spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie 

interpersonálne a intrapersonálne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

 

- osvojiť si zásady efektívnej spolupráce v skupine 

- chápať základné environmentálne a ekologické súvislosti, rozhodovať sa 

v záujme ochrany zdravia jednotlivca a spoločnosti 

- zaujímať sa o dianie a riešenie problémov spoločnosti 

- diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme 

kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

žiak sa 

naučí 

 

- používať základné postupy pri práci s textom, prezentáciou a grafickým 

prostredím 

- využívať informačno-komunikačné pri vyhľadávaní, spracovávaní 

a kritickom posudzovaní informácií 

kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia 

žiak sa 

naučí 

- používať matematické modely priestorového myslenia a prezentácie 

(modely, grafy, tabuľky, štatistiky) 

kultúrne kompetencie 

žiak sa 

naučí 

 

- podieľať na vytváraní kultúrneho prostredia 

- ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne i historické tradície iných národov 

- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

kompetencie riešiť problémy 

žiak sa - navrhovať rôzne postupy a uplatňovať vhodné metódy pri riešení 



 

 

naučí 

 

problémov 

- logicky spájať poznatky z rôznych predmetov a využiť ich pri riešení 

daných úloh 

- byť otvorený k získavaniu a využívaniu rôznych postupov 

pracovné kompetencie 

žiak sa 

naučí 

- využívať tvorivosť a samostatnosť pri riešení projektových úloh 

- byť flexibilným a schopným prijať a zvládať zmeny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 

Geografia v 8. ročníku 

( 1 hod./ týždeň,   33hod./ rok) 

 

Úvod –  1 hodina 

1. Európa –  8hodín 

2. Oblasti a štáty Európy –  19hodín 

3. Projekt –  3 hodiny 

Záverečné opakovanie – 2 hodiny 

 

Úvod - 1 hodina 

Obsahový štandard 

- úvodná hodina, opakovanie učiva (svetadiely) 

Výkonový štandard 

- prehĺbenie poznatkov o svetadieloch 

 

1. Európa - 8 hodín 

 

Obsahový štandard 

Poloha, členitosť – Severný ľadový a Atlantický oceán, Stredozemné more, Gibraltársky 

prieliv, polostrovy (Škandinávsky, Balkánsky, Pyrenejský, Apeninský), ostrovy (Veľká 

Británia, Írsko, Sicília, Sardínia, Korzika 

Povrch – Pyreneje, Alpy, Karpaty, Apeniny, Dináre, Stará planina, Škandinávske vrchy, Ural, 

Mont Blanc, Panónska panva, Východoeurópska nížina, Etna, Vezuv, Hekla, Kaspická 

preliačina 

Podnebie – subtropické, mierne, studené 

Vodstvo – Pečora, Volga, Don, Dneper, Rýn, Seina, Temža, Loira, Labe, Odra, Visla, Pád, 

Tajo, Ebro, Dunaj, Rhôna, Ladožské jazero, Onežské jazero, fjordy 

Rastlinstvo, živočíšstvo, vplyv človeka na krajinu 

Obyvateľstvo, sídla, korene európskej civilizácie 

Hospodárstvo 

Európska únia 

Problémy Európy 

 

 



 

 

Výkonový štandard 

- určiť polohu Európy na Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom 

- porovnať rozlohu Európy s ostatnými svetadielmi 

- určiť hranicu medzi Európou a Áziou 

- charakterizovať pobrežie, členitosť a ukázať na mape, poznať názov najvyššieho vrchu 

- charakterizovať povrch a ukázať na mape pohoria, nížiny 

- charakterizovať činitele ovplyvňujúce podnebie 

- určiť podľa mapy rozloženie podnebných pásiem v Európe a ich stručnú charakteristiku 

- poznať vplyv Golfského prúdu na podnebie 

- charakterizovať vodstvo a ukázať na mape rieky, jazerá 

- určiť bezodtokovú oblasť 

- určiť podľa mapy rozloženie typov krajín 

- charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva 

- určiť oblasti najväčšieho zaľudnenia a riedkeho osídlenia 

- charakterizovať zloženie obyvateľstva, národy, jazykové skupiny, náboženstvá 

- ukázať na mape najväčšie sídla 

- opísať zameranie hospodárstva 

- charakterizovať Európsku úniu 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

MAT, BIO, ENV, OZO, MUV, RGV 

 

2. Oblasti a štáty Európy - 19 hodín 

 

Obsahový štandard 

Oblasti Európy 

Stredná Európa – Slovensko, Česko Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Nemecko 

Lichtenštajnsko 

Západná Európa – Francúzsko, Monako, Belgicko, Luxembursko, Holandsko, Spojené 

kráľovstvo, 

Írsko 

Severná Európa – Dánsko, Island, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Pobaltské štáty (Litva, Lotyšsko, 

Estónsko) 

Južná Európa – Španielsko, Portugalsko, Taliansko, Grécko, Andorra, Vatikán, San Maríno, 

Malta 

Juhovýchodná Európa – Slovinsko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, 



 

 

Macedónsko, Albánsko, Rumunsko, Bulharsko 

Východná Európa – Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, Rusko 

 

Výkonový štandard 

- analyzovať podľa mapy fyzickogeografické prvky jednotlivých oblastí Európy 

- podľa mapy zaradiť štáty do jednotlivých regiónov 

- opísať štáty podľa polohy, prírodných pomerov, obyvateľstva 

- charakterizovať hospodárstvo 

- opísať oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu 

- vymenovať najznámejšie strediská priemyselnej výroby a najdôležitejšie výrobky 

- opísať zaujímavosti typické pre jednotlivé štáty 

- pomocou mapy získať údaje o ťažbe nerastných surovín 

- vymenovať najväčšie letiská a prístavy 

- určiť možnosti využitia oblastí a miest pre cestovný ruch 

- poznať názvy hlavných miest štátov a najväčšie mestá v danom štáte 

- určiť štáty patriace do EÚ a štáty snažiace sa o vstup do EÚ 

- poznať známe stavby a kultúrne pamiatky jednotlivých štátov 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

INF, ENV, OZO, MUV, RGV 

 

3. Projekt - 3 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Európa, Štáty Európy 

Výkonový štandard 

- vypracovať projekt o Európe 

- vypracovať projekt o jednom štáte Európy 

- získavať informácie na tvorbe projektu, prezentácia projektu 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

INF, TPPZ, MDV, OSR 

Záverečné opakovanie - 2 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Európa, oblasti a štáty Európy 

 



 

 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geografia v 9. ročníku 

 

(1 hod./ týždeň, 33 hod./ rok) 

 

1. Poloha Slovenska – 3 hodiny 

2. Príroda Slovenska - 5 hodín  

2. História, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo – 7 hodín 

3. Regióny Slovenka – 18 hodín 



 

 

 

1. Poloha Slovenska - 3 hodiny 

Obsahový štandard 

Poloha – vzhľadom na moria, povrchové celky, nadmorská výška, poloha na politickej mape, 

susedné štáty, vnútrozemský štát, rieka Bodrog, Gerlachovský štít  

Rozloha 

Slovensko a zemepisné súradnice, zemské pologule, Európa 

miestna krajina, poloha miestnej krajiny, miesto svojho bydliska 

 

Výkonový štandard 

- určiť na mape polohu Slovenska geografickými súradnicami 

- vymenovať a ukázať na mape susedné štáty 

- charakterizovať polohu Slovenska vzhľadom na susedné štáty.  

- vysvetliť princíp určovania geografických súradníc. Určiť polohu Slovenska v geografickej 

sieti súradníc. 

- dopĺňať informácie o mieste svojho bydliska, školy; určiť ich geografickú polohu, podnebie, 

flóru, faunu, vodstvo. 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

MAT, BIO, ENV, OZO 

 

2. Príroda Slovenska - 5 hodín  

Geologická stavba – flyšové pohoria, jadrové pohoria, sopečné pohoria 

Povrch – nížiny, kotliny, pohoria, Panónska panva, Karpaty, Vysoké Tatry, Nízke Tatry, Malé 

Karpaty, Slovenské Rudohorie, Štiavnické vrchy, Slovenský raj, Muránska planina, Veľká 

Fatra, Malá Fatra, Poľana, Pieniny, Vihorlat, Slánske vrchy, Záhorská nížina, Podunajská 

nížina, Východoslovenská nížina 

Podnebie – mierne pásmo, podnebné oblasti (teplá, mierne teplá a chladná) 

Vodstvo – Dunaj, Váh, Morava, Nitra, Hron, Hornád, Torysa, Dunajec, Veľké Hincovo pleso, 

Štrbské pleso, Oravská priehrada, Zemplínska šírava, Liptovská Mara, Gabčíkovo, Žitný 

ostrov 

Rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy – výškové rastlinné stupne, oblasti živočíšstva 

Ochrana prírody – kalamity, prírodné hrozby, národné parky 

Výkonový štandard 

- charakterizovať flyšové, jadrové a sopečné pohoria 

- ukázať na mape povrchové celky Slovenska 



 

 

- vymenovať a opísať podnebné oblasti 

- určiť na mape vybrané toky riek, jazerá, vodné nádrže, oblasti minerálnych a termálnych 

vôd 

- charakterizovať výškové rastlinné stupne a oblasti živočíšstva 

- vymenovať pôdne druhy a pôdne typy 

- vymenovať a ukázať na mape národné parky, opísať čím sú charakteristické 

- opísať negatívne zásahy do prírody Slovenska 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

BIO, REG, ENV, MKV 

 

 

3. História, obyvateľstvo, sídla a hospodárstvo - 7 hodín 

Obsahový štandard 

Historické udalosti, vznik Slovenska 

Historické územia a tradície 

Obyvateľstvo – národnostné zloženie, menšiny, náboženstvo 

Sídla – dediny, mestá, Trnava, Bratislava, Košice, polyfunkčné a monofunkčné mestá 

Bratislava – hlavné mesto 

Hospodárstvo – priemysel, poľnohospodárstvo, služby 

Cestovný ruch a krásy Slovenka 

Pamiatky UNESCO – Banská Štiavnica, Spišský hrad s okolím, Vlkolínec, Bardejov, drevené 

kostoly, jaskyne, Bukové pralesy, Levoča 

 

Výkonový štandard 

- porovnať povrch a osídlenie, uviesť ktoré oblasti sú vhodné pre osídlenie 

- uviesť podmienky pre vznik sídla 

- zdôvodniť nerovnomerné osídlenie obyvateľstva 

- určiť na mape vybrané sídla 

- charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske aktivity 

- ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie regióny 

- charakterizovať dopravu v jednotlivých regiónoch 

- opísať zaujímavé miesta pre cestovný ruch 

- podľa mapy vyznačiť dôležité oblasti cestovného ruchu 

- vymenovať pamiatky UNESCO na Slovensku 

 



 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

DEJ, BIO, ENV, OZO, MUV, FNG 

 

4. Regióny Slovenka - 18 hodín 

Obsahový štandard 

Bratislavský kraj – Bratislava, Pezinok, Senec 

Trnavský kraj – Trnava, Piešťany, Hlohovec, Senica, Skalica 

Nitriansky kraj – Nitra, Komárno, Šaľa, Mochovce 

Trenčiansky kraj – Trenčín, Prievidza, Partizánske, Púchov 

Žilinský kraj – Žilina, Martin, Ružomberok 

Banskobystrický kraj – Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Zvolen 

Košický kraj – Košice, Michalovce 

Prešovský kraj – Prešov, Levoča, Bardejov, Poprad 

Rozdiely medzi regiónmi Slovenska 

 

Výkonový štandard 

- ukázať na mape jednotlivé regióny 

- vymenovať kraje a poznať krajské mestá 

- určiť oblasti vhodné pre poľnohospodársku výrobu 

- vymenovať hlavné plodiny, ktoré sa pestujú 

- vymenovať hospodárske zvieratá, ktoré sa chovajú 

- vymenovať priemyselné odvetvia a výrobky 

- vymenovať najznámejšie mestá priemyselnej výroby 

- vymenovať letiská a prístavy na Slovensku 

- poznať kúpeľné mestá 

- uviesť rozdiely medzi regiónmi Slovenska 

- získavať údaje z grafov, diagramov 

 

Medzipredmetové vzťahy, prierezové témy: 

MAT, ENV, OZO, RGV, FNG 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

CHEM – Chémia 

BIO – Biológia 

FYZ – Fyzika 

DEJ – Dejepis 

INF – Informatika 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Mediálna výchova – MDV 

Regionálna výchova – RGV 

Multikúrna výchova – MUV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Ochrana života a zdravia – OZO 

Finančná gramotnosť - FNG 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a 

učení. Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: počítačová učebňa, kmeňové triedy. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

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

vekových a iných osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

 

Pri výučbe využívame: 

- aktívne poznávanie žiakov 

- výklad učiteľa 

- rozprávanie, diskusia 

- problémové metódy 

- heuristické metódy 

- prezentácie 

- skupinová práca 

- práca s knihou a textom 

- práca s mapou a atlasom 

- fixačné metódy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

8. ročník 

Ružek, P., Likavský, P.: Geografia pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. VKÚ, Harmanec, a.s., 1. vydanie, 2011 

9. ročník 

Tolmáči, L. a kol. : Geografia pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. 

Orbis Pictus Istropolitana, s.r.o., Bratislava, 1. vydanie, 2012 

Geografické zošity: 

8. ročník 

Tolmáči, L., Tolmáčiová, T.: Geografický zošit pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom. MAPA Slovakia Plus, s.r.o., 1. vydanie, 2012 

9. ročník 

Tolmáči, L., a kol.: Geografický zošit pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom. MAPA Slovakia Plus, s.r.o., 1. vydanie, 2012 

Pracovné listy: žiacke pracovné listy vytvorené učiteľom 

Atlasy: 

Tolmáči, L. a kol.: Geografický atlas pre základné a stredné školy, VKÚ, a.s., Harmanec, 1. 

vydanie 2011 

Školský atlas sveta, VKÚ, a.s., Harmanec, slovenské vydanie, 2009 

Obrazový atlas sveta, Ottovo nakladatelství, s.r.o., Praha, slovenské vydanie, 2005 

 

Nástenné mapy: školský kabinetný fond 



 

 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk (pracovné listy, cvičenia, úlohy, prezentácie) 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

Hodnotenie žiakov bude prebiehať: 

1) verbálnou formou – na základe dobrovoľnej odpovede žiaka, alebo určenia konkrétneho 

žiaka učiteľom, hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovým 

štandardom, 

2) písomnou formou – kontrola a hodnotenie osvojenia základných poznatkov stanovených 

výkonovým štandardom prostredníctvom testu na konci tematického celku, 

3) samostatná práca žiakov – vypracovanie projektu a jeho prezentácia.  

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 



 

 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti (na základe vzájomnej dohody učiteľov 

predmetovej komisie prírodovedných predmetov): 

100 % – 90% - stupeň 1 – výborný, 

89 % – 75 % - stupeň 2 – chválitebný, 

74 % – 50 % - stupeň 3 – dobrý, 

44 % – 25 % - stupeň 4 – dostatočný, 



 

 

19 % – 0 % - stupeň 5 – nedostatočný. 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní písomnú 

alebo ústnu formu odpovede a skúšania. 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

 

Občianska náuka 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

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

k poznávaniu svojej obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba 

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

poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné 

vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje 

im pochopiť svet práce a ekonomický život spoločnosti. 

 

CIELE 

Predmet veku primerane oboznamuje žiakov s vybranými poznatkami z oblasti socioló- gie, 

politológie, práva, ekonómie, sveta práce, ktoré ich vedú k poznávaniu seba a iných, 

k chápaniu personálnych, interpersonálnych, sociálnych a ekonomických vzťahov medzi 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Občianska náuka 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    1 1 

Počet hodín ročne    33 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

jednotlivcov a spoločnosťou. Podieľa sa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji 

žiakov. 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Kľúčové predmetové kompetencie 

- podpora vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti - 

utváranie vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí 

- realistické sebapoznávanie a sebahodnotenie 

- akceptovanie vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí 

- aktívne občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovanie základných princípov demokracie a tolerancie 

- vytváranie pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 

rozpoznávanie stereotypných názorov na postavenie muža a ženy 

- získanie základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti 

- uplatňovanie vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, 

citov, názorov a postojov 

- obhajovanie vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv 

- vytváranie schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru 

- rešpektovanie a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 

 

Občianska náuka v 8. ročníku 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

1. Štát a  právo – 25 hodín 

2. Ľudské práva a slobody - 8hodín  

 

1. Štát a  právo – 25 hodín 

Obsahový štandard 

Štát a jeho podstata, znaky štátu. 

Funkcie štátu – vnútorné, vonkajšie. 

Formy vlády – monarchia, republika, diktatúra. 

Zložky štátnej moci – zákonodarná, výkonná, súdna. 

Zákonodarná moc – parlament, zákony a ich platnosť a účinnosť, zákonodarný proces, 

Zbierka zákonov. 

Vzťah štátu a práva – právo, právny štát, právna istota. 

Právne normy – norma právna, morálna, náboženská, estetická. 

Právne inštitúcie SR – súdy, prokuratúra, advokácia, polícia, notárstvo. 

Právne vedomie a jeho vývoj. 

Právny poriadok (systém) SR – právne predpisy, odvetvia práva, verejné a súkromné právo. 

Rodinné právo – zákon o rodine, manželstvo, rodina, rozvod. 

Trestné právo – Trestný zákon, trestný čin, trestná zodpovednosť, prezumpcia neviny, 

zadržaný,obvinený, obžalovaný, odsúdený, trest. 

 

Výkonový štandard 

- vysvetliť príčiny vzniku štátu 

- charakterizovať všetky znaky štátu 

- nakresliť vlajku SR 

- ovládať text štátnej hymny 

- vzdať úctu štátnym symbolom 

- uviesť príklady na jednotlivé vnútorné funkcie štátu 

- vysvetliť úlohu štátu z hľadiska jeho vonkajších funkcií 

- charakterizovať vzťahy SR so susednými štátmi 

- rozlíšiť medzi absolutistickou a parlamentnou formou monarchie 

- uviesť konkrétne typy príkladov na demokratickú a nedemokratickú formu republiky 



 

 

- uviesť príklady na typy diktatúr z minulosti i súčasnosti 

- vysvetliť príčiny rozdelenia štátnej moci na jednotlivé zložky a porovnať jednotlivé zložky 

štátnejmoci 

- popísať priebeh plenárneho zasadnutia parlamentu – NR SR 

- charakterizovať úlohu prezidenta v zákonodarnom procese 

- rozlišovať medzi platnosťou zákona a účinnosťou zákona 

- definovať pojem právo a zdôvodniť spätosť štátu a práva 

- uviesť príklady z bežného života na platnosť nadosobnej moci zákona 

- charakterizovať jednotlivé druhy noriem a na konkrétnych príkladoch rozlišovať medzi 

jednotlivými druhmi noriem 

- popísať funkcie jednotlivých právnych inštitúcií SR 

- aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie súdneho pojednávania na vyučovacej 

hodine 

- rozlíšiť služby advokáta a notára 

- popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym poriadkom štátu 

- zdôvodniť praktický význam právnych poznatkov pre budovanie svojho právneho vedomia 

- definovať pojem právne predpisy a hierarchizovať pojmy právneho systému SR 

- opísať dve vybrané odvetvia verejného práva a tri vybrané odvetvia súkromného práva 

- vysvetliť poslanie Zákona o rodine a jeho úlohy 

- na základe príkladov z literatúry alebo filmu vysvetliť dopad ukončenia manželstva 

rozvodom načlenov rodiny 

- vysvetliť všetky uvedené pojmy trestného práva 

- aktívne participovať na príprave a priebehu inscenácie, týkajúcej sa trestného činu, na 

vyučovacejhodine 

- zdôvodniť potrebu dodržiavania zákonov SR 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, ETV, MDV, OSR,TPPZ 

 

 

 

 

2. Ľudské práva a slobody - 8hodín  

 

Obsahový štandard 

- Niet práv bez povinností a zodpovednosti 



 

 

- Základné dokumenty o ľudských právach 

- Základné práva detí 

- Právo na názor a informácie 

- Právo na život, zdravie, vzdelanie a hru 

- Menšiny a ich ochrana 

 

Výkonový štandard 

- Vie vymenovať základné ľudské práva a slobody.  

- Vie vyhľadať práva a slobody v Ústave SR.  

- Uvedomuje si , prečo je dôležité poznať svoje práva a slobody.  

- Vie vymenovať práva detí. Pozná inštitúcie na ochranu práv dieťaťa.  

- Chápe pojem menšina a diskriminácia.  

- Uvedomuje si potrebu ochrany menšín v SR.   

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, ETV, MDV, OSR,TPPZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Občianska náuka v 9. ročníku 

 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

1. Ekonomický život v spoločnosti - 21 hodín 

2 . Rozširujúce učivo - 12 hodín  



 

 

 

 

1. Ekonomický život v spoločnosti - 21 hodín 

Obsahový štandard 

Ľudské potreby, uspokojovanie ľudských potrieb. 

Výrobný proces, výrobné zdroje, vzácnosť výrobných zdrojov. 

Rozhodovanie, rozhodovací proces. 

Výber, alternatívne náklady. 

Ekonomika, ekonómia, mikroekonómia, makroekonómia. 

Čo vyrábať? Ako vyrábať? Pre koho vyrábať? 

Príkazová ekonomika , trhová ekonomika , zmiešaná ekonomika. 

Trhová ekonomika - vlastnícke práva. 

Trh, ponuka, zmeny ponuky – príčina, dôsledok, dopyt, zmeny dopytu – príčina, dôsledok, 

cena. 

Podnik, formy podniku, podnikanie, fyzická osoba, zisk, strata. 

Výroba, výrobca produktivita práce, konkurencieschopnosť. 

Spotrebiteľ , spotreba, súkromná spotreba, verejná spotreba. 

Peniaze, funkcie peňazí, banky, sporiteľne, poisťovne, nebankové subjekty. 

 

Výkonový štandard 

- vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných 

potrieb 

- vysvetliť základné ekonomické pojmy , odlíšiť ich, uviesť vo vzájomných súvislostiach 

- uviesť pojmy vo vzájomných súvislostiach 

- uvedomiť si dôsledky rozhodnutí 

- konať rozvážne a zodpovedne 

- vypracovať denník osobných príjmov a výdavkov 

- opísať spôsob rozdelenia finančnej čiastky pripadajúcej na týţdeň medzi jednotlivé finančné 

ciele 

- míňanie, sporenie a spoluúčasť 

- diskutovať o prvkoch osobného rozpočtu, (príjmy, výdavky a úspory) 

- vysvetliť, odlíšiť, uviesť vo vzájomných súvislostiach pojmy ekonómia, ekonomika, 

makroekonómia a mikroekonómia 

- zdôvodniť potrebu osvojovania pojmov ekonómia, ekonomika, makroekonómia 

a mikroekonómia z hľadiska ich uplatnenia v jeho praktickom živote 

- vytipovať príklady riešenia jednotlivých ekonomických otázok 



 

 

- vysvetliť podstatu troch typov ekonomík 

- porovnať jednotlivé ekonomiky z hľadiska pozitív i negatív 

- charakterizovať trhovú ekonomiku tromi znakmi 

- uviesť charakteristiku vlastníckych práv 

- vysvetliť vzťah medzi vlastníckymi právami a efektívnym využívaním zdrojov 

- vysvetliť pojmy trhového mechanizmu 

- na základe praktických príkladoch vysvetliť vzájomný vzťah medzi ponukou, dopytom 

a cenoutovaru a služieb 

- určiť faktory, ktoré ovplyvňujú zmeny ponuky a dopytu 

- poznať hodnotu vecí ako výsledku práce 

- samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho 

prijímaťnákupné rozhodnutia 

- vysvetliť pojem mzda 

- uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (dar, provízia a zisk) 

- vysvetliť uvedené pojmy týkajúce sa podnikania 

- charakterizovať základné podmienky úspešného podnikania 

- na konkrétnom príklade zo života opísať úspešného alebo neúspešného podnikateľa z obce 

aleboregiónu 

- uvedomiť si postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady 

- vysvetliť uvedené pojmy týkajúce sa výroby 

- zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce a množstvom tovaru 

- zdôvodniť priamu úmeru medzi produktivitou práce a konkurencieschopnosťou 

- definovať uvedené pojmy týkajúce sa spotrebiteľa 

- uviesť rozdiely medzi súkromnou a verejnou spotrebou 

- na konkrétnych príkladoch uviesť obmedzenie súkromnej spotreby 

- použiť príklady na obmedzenie spotreby verejných statkov 

- vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu, analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia 

- uviesť internetové a tlačové zdroje informácií o produktoch a vymenovať silné a slabé 

stránkykaždého z nich 

- založiť si kartotéku informácií o produktoch v domácnosti, vrátane informácií o zárukách 

aďalších finančných dokumentoch, ako sú účtovné doklady a výpisy z bankových účtov 

- uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe 

- vyhľadať si príslušný orgán na ochranu spotrebiteľov v mieste pobytu 

- vysvetliť kroky pri riešení reklamácie podanej zákazníkom 

- vysvetliť uvedené pojmy týkajúce sa peňazí a finančnej sféry 

- chápať funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie potrieb 



 

 

- rozlíšiť jednotlivé pojmy 

- určiť faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí 

- pomenovať základné charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom 

- zoradiť osobné finančné ciele podľa ich priority 

- zhodnotiť výsledky finančného rozhodnutia 

- zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej ekonomike 

- porovnať z hľadiska služieb jednotlivé finančné inštitúcie 

- popísať výhody sporenia peňazí na starobu prostredníctvom dôchodkových programov 

ainvestičných sociálnych programov 

- posúdiť mieru rizika pri využití nebankového subjektu ako typu finančnej inštitúcie 

- opísať rôzne typy miestnych finančných inštitúcií, vysvetliť, čím sa od seba líšia 

- vysvetliť, ako fungujú šeky, debetné a kreditné karty, diskutovať o výhodách a nevýhodách 

jednotlivých platobných metód 

- vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pôžičky 

- vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet 

- vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú peniaze 

- vymenovať nákupy na úver, ktoré dospelí bežne robia 

- opísať výhody a nevýhody využívania úveru 

- uviesť príklady ochranných prvkov, vychádzajúcich zo zákonov o spotrebiteľských úveroch 

- vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si pozitívnu úverovú históriu 

- uviesť príklady legálnych a nelegálnych postupov pri vymáhaní dlhov 

- diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MAT, ETV, MDV, MUV, OSR, TPPZ 

 

2 . Rozširujúce učivo - 12 h. 

Obsahový štandard 

- Produkty a služby bánk 

- Sporenie 

- Druhy poistenia 

- Euro v Slovenskej republike 

- Osobné financie 

- Hospodárenie v domácnosti 

- Štátny rozpočet a dane 

- Ochrana  a práva spotrebiteľa 



 

 

- Vplyv reklamy na spotrebiteľov 

- Práva spotrebiteľa v EÚ 

- Prezentácia projektov 

 

Výkonový štandard 

- Vie vysvetliť uvedené pojmy.  

- Vie rozlíšiť jednotlivé pojmy. 

- Vie určiť faktory, vytvárajúce hodnotu peňazí.  

- Vie zdôvodniť opodstatnenosť finančných inštitúcií v trhovej  

ekonomike.  

- Vie porovnať z hľadiska služieb jednotlivé finančné inštitúcie.  

- Vie vymenovať rôzne druhy poistenia.  

- Pozná finančné inštitúcie vo svojom okolí. Pozná, aké produkty a služby poskytujú banky.  

- Rozumie pojmom príjmy a výdavky. Vie uviesť príklady príjmov a výdavkov v domácnosti 

a v štáte.  

- Chápe pojmu mena, eurozóna.  

- Uvedomuje si, že ako spotrebiteľ má svoje práva. Vie ako postupovať pri reklamácii tovaru. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

SJL, MAT, ETV, MDV, MUV, OSR, TPPZ 

 

Poznámky: 

IKT- informačno-komunikačné technológie 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

ETV – Etická výchova 

INF- Informatika 

 

Prierezové témy 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, mimoškolské 

zariadenia – knižnica, kultúrne zariadenia.  

Na hodinách občianskej náuky sú metódy dôležitým nástrojom, pomocou ktorých učiteľ 

dosiahne ciele vyučovacieho procesu. Využitím vhodných vyučovacích metód by sme mali čo 

najefektívnejšie dosiahnuť vytýčené ciele. Metódy vyberáme podľa účelu, ktorému slúžia, s 

vedomím silných a slabých stránok a podľa svojho osobnostného zamerania. 

Na hodinách občianskej náuky sú dôležité slovné metódy, ktoré sprostredkovávajú učivo v 

krátkom čase a logickom slede: 

Metóda vysvetľovania – jej aplikácia vyžaduje dôkladnú znalosť učiva a starostlivého 

plánovania. 

Dialogická metóda – metóda rozhovoru a kladenia otázok, hľadania odpovedí 

Diskusia – utvára a porovnáva názory, zaujímavé postoje, pocity 

Veľmi zaujímavou a motivujúcou formou vyučovania pre žiakov je využívanie hier 

a zážitkového vyučovania. K tomuto spôsobu vyučovania sa využívajú: 

Simulačná metóda – využíva sa pri riešení určitej problémovej úlohy 

Inscenančná metóda – žiaci využívajú rôzne role a pracujú podľa scenárov. 



 

 

Ďalšími zaujímavými metódami na hodinách občianskej náuky sú metódy objavovania a 

tvorivosti, medzi ktoré zaraďujeme brainstorming, brainwriting, DITOR, projektová metóda, 

metóda objavovania, učenie sa z textu, kompozície, samostatné práce, referát, esej.  

Úspešne splniť vytýčené výchovno-vzdelávacie ciele pomáhajú rozličné metódy práce malých 

skupín. 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnice: 

8. ročník: ĎURAJKOVÁ, D. - VARGOVÁ, D. : Občianska náuka pre 8. ročník základnej 

školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Bratislava: SPN, 2012. ISBN 978-80-10-

02294-6 

 

9. ročník: Kopecká, Helena a Muchová Erika: Občianska náuka pre 9. ročník ZŠ. Bratislava: 

SPN, 2012 

 

 

 

Doplnková literatúra: 

ŠLOSÁR, R. - ŠLOSÁROVÁ, A. - MAJTÁN, S.: Výkladový slovník ekonomických pojmov. 

Bratislava: Slovak ,1992. 

ISBN 80-08-01609-4 

 

- časopisy, Ústava SR, denná tlač 

 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor 

 

- internetové zdroje: 

Inštitút ľudských práv: http://www.ludskeprava.sk/o-nas/vseobecna-deklaracia-ludskych-

prav/ 

Unicef - Dohovor o právach dieťaťa : https://www.unicef.sk/dokumenty/materialy-na-

stiahnutie/advocacy/dohovor_o_pravach_dietata.pdf 

Úrad vlády Slovenskej republiky: 

http://archiv.vlada.gov.sk/old.uv/indexa881.html?ID=8576  

Ústava Slovenskej republiky, Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. : 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/1992-460 

Európska únia a euro: https://europa.eu/european-union/about-eu/money/euro_sk 



 

 

Ochrana spotrebiteľa v Európskej únii: Desať hlavných zásad: 

http://www.svssr.sk/potraviny/info_ochrana_10_zasad.asp 

Poisťovne: https://www.poistenie.sk/poistovne-na-slovensku 

www.zborovna.sk (pracovné listy, úlohy, prezentácie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 



 

 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Hodnotenie podľa percentuálnej úspešnosti (na základe vzájomnej dohody učiteľov 

predmetovej komisie spoločenskovedných predmetov): 

100 % – 90% - stupeň 1 – výborný, 

89 % – 75 % - stupeň 2 – chválitebný, 

74 % – 50 % - stupeň 3 – dobrý, 

44 % – 25 % - stupeň 4 – dostatočný, 

19 % – 0 % - stupeň 5 – nedostatočný. 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 



 

 

znevýhodnenie daného žiaka, ak má vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v predmete 

občianska náuka. Pri písomných prácach majú možnosť využívať určené pomôcky,často sa 

pristupuje k redukcii úloh v písomnej práci, prípadne zjednodušeniu zadania. Žiaci 

s poruchami učenia majú možnosť písať písomné práce so špeciálnym pedagógom. Hodnotí 

sa len obsah písomných prác, nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych 

prípadoch zváži, či uprednostní písomnú alebo ústnu formu skúšania. 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 

Výchova umením 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Predmet výchova umením, ktorý patrí do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra, nadväzuje na 

predmety hudobná výchova a výtvarná výchova v predchádzajúcich ročníkoch základnej  

školy.  

Jej úlohou je sprostredkovať žiakom živú skúsenosť umenia a svetové a národné kultúrne 

dedičstvo. Ťažisko vychádza z hudobného umenia a z vizuálnych umení – výtvarného 

umenia, architektúry, dizajnu a filmu. Prierezovo obsahuje prvky literárneho a dramatického 

umenia. 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Výchova umením 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne - - - - 1 

Počet hodín ročne - - - - 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

Zámerom tohto predmetu je optimálne formovať osobnosť – emocionalitu a intelekt žiakov 

tak, aby si prostredníctvom tvorivých činností a komunikácie s umením vytvárali svoj 

autentický spôsob bytia. Prostredníctvom činnostného vyučovania, vzájomným prepojením 

tvorivého a objaviteľského princípu vytvárať predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, 

pozitívnych životných podnetov a znalostí tak, aby sa umenie stalo súčasťou života žiakov. 

Predpokladaným prínosom predmetu výchova umením je vyvážené rozvíjanie intuitívnej, 

citovej aj racionálnej stránky osobnosti žiakov, zdokonaľovanie gramotnosti (zručnosti, 

vedomosti a postoje) získanej v rámci výtvarnej a hudobnej výchovy v predchádzajúcich 

ročníkoch. Ďalším prínosom u žiakov je i rozvoj tvorivosti a komplexného pohľadu na 

umenie, spoločenskej funkcie jednotlivých druhov umenia, chápania vyjadrovacích 

prostriedkov, médií, žánrov i komunikačných stratégií. V nemalej miere je dôležité rozumieť i 

súčasným tendenciám umenia a poznávať vlastnú kultúrnu tradíciu. Žiaci by mali začať 

vnímať hudbu a výtvarné umenie z hľadiska obrazného, metaforického vyjadrovania sveta, 

prostredníctvom zážitkov a tvorivých činností, a nie cez encyklopedické vedomosti. Mali by 

sa vedieť naučiť orientovať sa v komunikačnom prostredí kultúry, získavať a vyhodnocovať 

informácie z rôznych zdrojov kultúry (koncerty, festivaly, výstavy, prehliadky, internet, 

literatúra, reklama, masmédiá a pod.) a experimentovať pri spájaní médií, žánrov a druhov 

umenia. Na predmete výchova umením je dôležité využívať alternatívne metódy práce, napr.: 

skupinové vyučovanie, projektové vyučovanie, brainstorming, tvorivé dielne a pod. Žiaci by 

mali mať možnosť vytvárať projekty prepájajúce výtvarné a hudobné umenie so slovesným 

umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou. Dôležitým prínosom daného predmetu je 

formovanie a usmerňovanie hodnotovej a vkusovej orientácie žiakov. 

 

CIELE 

Cieľom hudobnej výchovy vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je pochopenie 

komunikatívnej funkcie hudby, rôznych podôb hudobného vyjadrenia, pochopenie vlastnej 

kultúry a zmysel pre identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho 

vyjadrovania. 

 

Kognitívne ciele 

- nadobudnutie schopnosti uplatňovať vedomosti o rôznych druhoch umenia, ktoré žiaci 

získajú vlastnou činnosťou, pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní 

umeleckých diel  

- spoznanie najvýznamnejších slovenských a svetových tvorcov diel rôznych 

umeleckých druhov a ich interpretov, diel typických pre kľúčové tendencie súčasného 

umenia, ako aj diel charakterizujúcich štýlové znaky historických epoch 



 

 

- spoznanie najdôležitejších vlastností vyjadrovacích prostriedkov rôznych umení, 

technických postupov, nástrojov a médií  

- získavanie úcty ku tvorcom a dielam svojej krajiny na základe spoznávania a 

osvojovania si umeleckej výpovede domácich diel (výtvarných, hudobných, literárno-

dramatických) v kontexte s európskou kultúrou  

- získavanie schopnosti vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje na základe svojich 

činností v tomto predmete, komunikácia umeleckými prostriedkami  

- nadobudnutie schopnosti otvorene prijímať, hodnotiť a oceňovať umelecké diela a 

umelecké prejavy vlastného národa, ale i iných národov a etník  

- analýza, porovnávanie a syntéza poznatkov a podnetov z prírodných vied, geografie, 

histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovanie ich vplyvov na umenie  

- vytváranie projektov, v ktorých budú žiaci syntetizovať vlastné i prevzaté nápady z 

jednotlivých umeleckých oblastí v intenciách polyestetickej výchovy 

 

Socioafektívne ciele 

- prekonávanie svojho egocentrizmu prostredníctvom precítenia a pochopenia 

umeleckých diel a stotožnenie sa do istej miery s autormi diel (empatia) pri zachovaní 

svojich vlastných názorov a postojov (asertivita) 

- uprednostňovanie autentického tvorivého riešenia vo vlastnom vyjadrovaní 

prostriedkami umenia a pri vnímaní umeleckých diel  

- pristupovanie k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr bez 

predsudkov  

- prežívanie výnimočnosti významných umeleckých osobností a hľadanie inšpirácie pre 

vlastný život za pomoci ich tvorivých osudov  

- získavanie schopnosti spolupracovať v tíme, prevziať zodpovednosť za plánovanie, 

propagáciu, realizáciu i prezentáciu vlastnej práce i skupinových projektov  

- chápanie umenia v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako 

ušľachtilého spôsobu vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedku skvalitnenia a 

skultúrnenia svojho života 

 

Psychomotorické ciele 

- realizovanie svojich hudobných, výtvarných, pohybových a literárnych predstáv a ich 

integrovanie v individuálnych alebo skupinových projektoch na základe predtým 

získaných zručností  



 

 

- zostavovanie auditívnych, vizuálnych i dramatických prvkov do celkov tak, aby 

prostredníctvom nich vedeli žiaci vyjadriť svoje myšlienky, predstavy, postoje, a tak 

komunikovať s okolitým svetom  

- osvojovanie si technických postupov potrebných na spracovanie materiálu 

(nahrávanie, montáž, strih, úprava akustického signálu, komunikácia a elaborácia 

prostredníctvom softvérov, vyhľadávanie umeleckých podnetov na internete a pod.) 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Predmetové kľúčové kompetencie 

 

- formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov, osobnostné, sociálne, občianske, 

komunikačné kompetencie 

- formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k 

prírode, ku všetkým prejavom života- estetika životného prostredia 

- formovať a usmerňovať hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov- vedieť rozoznať gýč 

od umeleckého diela  

- vychovávať žiakov k hrdosti k vlastnému slovenskému kultúrnemu bohatstvu a 

histórii, k tolerantnosti k iným kultúram a formovať kladný vzťah ku kultúrnemu životu 

v spoločnosti  

- vhodne a nenásilne spájať hudobné a výtvarné umenie s prejavmi iných umení – so 

slovesným umením, divadlom, filmom, pohybovou výchovou a modernými 

komunikačnými technológiami  

- analyzovať, porovnávať a syntetizovať poznatky a podnety z prírodných vied, 

geografie, histórie, etiky, literatúry, cudzích jazykov a vyhodnocovať ich vplyvy na 

umenie  

-  vychovať vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a 

názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez 

predsudkov k nim 

 

Vedomosti 

Žiaci sa naučia: 

- poznať charakteristické diela a štýl kľúčových epoch európskeho umenia 

- poznať znaky ťažiskových tendencií moderného a súčasného výtvarného a hudobného 

genia 

- orientovať sa v systémoch dizajnu a architektúry 



 

 

- poznať žánre filmu a základné tendencie v jeho vývoji 

- poznať najdôležitejšie médiá, nástroje a technické (realizačné) postupy v rôznych 

druhoch umenia 

- poznať základné vyjadrovacie prostriedky a kompozičné princípy v hudbe a vo 

výtvarnom umení  

- orientačne poznať najdôležitejších autorov svetového a slovenského umenia  

- diskutovať o umeleckých dielach  

- identifikovať a správne používať pojmy z podnetov ponúkaných z rôznych smerov 

hudobného a výtvarného umenia 

 

Formálne zručnosti 

Žiaci dokážu: 

- zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu (výška a šírka, pomer 

hlavných častí) 

- vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia – záber (fotografia, film, 

komiks), rám, pohľad (obraz), charakteristický tvar (plastika) 

- hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobneninou (filmový  

- trik, kulisa, maskovanie, mimikry) vytvárať formálne série z jedného motívu a 

jednoduché variácie motívu  

- pracovať so základnými technickými postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, plastiky a 

skulptúry, spevu, inštrumentácie 

- vytvoriť základný rozvrh architektonického tvaru a priestoru, kresbu jednoduchého 

dizajnérskeho návrhu 

- tvorivo používať vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky, nástroje a techniky 

komponovať a štylizovať - prostredníctvom toho vedieť vyjadriť vlastné nápady 

a koncepty 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia 

svojej obce (regiónu), svojho sociálneho prostredia 

- vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety rôznych 

(vybraných) tendencií umenia 20. st. až po súčasnosť 

- vo svojom vyjadrovacom procese (výtvarnom, hudobnom, literárnom) spracovávať 

podnety z iných predmetov 

Technické zručnosti 

Žiaci dokážu: 

- zvládnuť základy narábania s rôznymi výtvarnými a hudobnými nástrojmi 



 

 

- narábať s farbou, hmotou, tónom, gestom na úrovni gramotnosti 

- zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi 

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov 

- techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží 

- zvládnuť základné grafické operácie na počítači 

 

Mentálne spôsobilosti 

Žiaci dokážu: 

- odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti (čo zobraziť), alebo 

hľadiska (dôležité – nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé), alebo hudobného motívu 

- chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako rôzne spôsoby 

vyjadrovania skutočnosti 

- vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny, svojej obce, svojho 

bydliska,hudobných tradícií s inými typmi kultúr – reflektovať špecifiká svojho 

kultúrneho a fyzického prostredia (charakteristické prvky obce, mesta; pamiatky; hudba, 

folklór a pod.) 

- přijat a chápať možnosti výtvarného a hudobného vyjadrenia niektorých podnetov 

prírodovedy (napr. premeny látok, váhy, zmeny skupenstva, magnetizmu, páky), 

geometrie (tvarov, povrchov, línií, bodov, obsahov), matematiky (počtu, množín, 

sčítania, odčítania, násobenia, delenia a pod.) 

- pokúšať sa o sebacharakteristiku, o vyjadrenie svojich typických znakov, o vlastnú 

ikonografiu, erb, značku, logo, zvučku 

 

Postoje 

- otvorenosť voči experimentovaniu s vyjadrovacími prostriedkami, technikou, 

postupom, motívom a témou  

- otvorenosť voči hľadaniu analógií  

- náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích 

schém – inovovanie stereotypov na základe podnetov fantázie a vlastného názoru 

(myslenia) 

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí  

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie 

a pretváranie  

- vyhodnotiť a poukázať na štýl ľudí, ktorých obdivuje (považuje za svoj vzor) a 

porovnať ho so svojím štýlom 



 

 

- hľadať vlastné cesty sebavyjadrenia, budovania vlastného vkusu a tváre (imidžu) 

spolupracovať pri realizácii vlastných konceptov a zosúladiť ich s ponímaním iných 

žiakov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

Výchova umením v 9. ročníku 

(1 hod./týždeň, 33 hod./rok) 

 

Úvodná hodina – 1 hodina 

1. Zvuk a obraz – jazyk umenia – 6 hodín 



 

 

2.Tradícia a identita – 4 hodiny 

3.Prieniky umení – 5 hodín 

4. Podnety umenia  - 4 hodiny 

5.Komplexné projekty -  2 hodiny 

6.Prieniky umenia a vedy  - 6 hodín 

7.Populárna kultúra  - 4hodiny 

Záverečné opakovanie  - 1hodina 

 

Úvodná hodina (1 hodina) 

Obsahový štandard  

Oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny. 

Výkonový štandard 

- pochopiť význam predmetu 

 

1. Zvuk a obraz - jazyk umenia –  6 hodín 

Obsahový štandard 

Obraz v hudbe, hudba v obraze 

Hľadanie hudobných ekvivalentov k výtvarným dielam 

Hľadanie príbehu a obrazu v hudbe 

Vyjadrovacie prostriedky a ich štylizácia v hudbe a výtvarnom umení, citové pôsobenie 

výrazu 

Pokus vyjadrovať rôzne hudobné formy a žánre rôznymi výtvarnými formami 

Multimédiá- pohyb a dej prostredníctvom obrazu a zvuku, technika- tretia ruka človeka 

Strihanie zvukov a filmových záberov 

Projekt: Obrazovo-zvuková koláž 

 

Výkonový štandard 

- vybrať hudobné skladby k výtvarným dielam 

- dotvárať a oživovať obrazy 

- umocniť príbeh a obraz pomocou hudby, pohybu a sprievodného slova 

- zhotoviť hudobno-vizuálne projekty, kompozície, objekty, inštalácie 

- za pomoci výtvarných foriem (maľby, kresby, grafiky) vyjadriť rôzne hudobné formy (napr. 

fúga, sonáta, nocturno, humoreska, seriálna hudba; kánonický spev, jódlovanie, rapovanie; 

valčík, tango, rock and roll; kontrast, rytmus, harmónia a disharmónia) 

- uskutočňovať štylizačné variácie motívu, tvaru za pomoci geometrizácie, skryštalizovania, 

zahmlievania, tvarového zmäkčenia, roztečenia, zoštíhlenia, stučnenia, poľudštenia a pod. 



 

 

- vytvárať variácie ponášok na obľúbené melódie a motívy z počutých skladieb (hra na 

hudobných nástrojoch) 

- vyhľadať ľudové, umelé i populárne piesne s tematikou lásky, radosti, strachu 

- zostavovať scénky s emočným zameraním (vymýšľať dialógy, zhudobňovať ich, príp. aj 

rapovať na hotové hudobné podklady) 

- porovnávať rôzne typy výrazov výtvarného a hudobného stvárnenia 

- diskutovať o vplyve hudby a výtvarného umenia na formovanie osobnosti človeka 

- za pomoci akustických základov vedieť spracovať a zaznamenávať zvuk 

- vybrať zvuky a krátke filmové zábery z archívu 

- generovať počítačové zvuky a kombinácie zvuku a obrazu 

- vytvoriť vlastné zvuky prostredníctvom elektronického nástroja, mikrofónu a vlastného 

hlasu, ruchov rôznych nástrojov 

- ozvučiť zábery zvukmi 

- prezentovať výstupy a diskutovať o rôznosti výrazov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, HUV, TECH, INF, OSR, MDV, TPPZ 

 

2. Tradícia a identita – 4 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Umenie a náboženstvo, umenie baroka, človek a viera 

Vyjadrenie posvätného a transcendentna ako základných ľudských postojov 

Porovnanie modlitieb, kontemplácií, meditácií, úžasov a bázní vyjadrených v hudbe a vo 

výtvarnom umení 

Baroková architektúra, barokový objekt, maliarstvo a sochárstvo 

Prostredie a situácia, väzby hudby a výtvarného umenia na konkrétne prostredie 

Mestské korene umenia a vidiecke korene umenia 

 

Výkonový štandard 

- počúvať skladby a diskutovať o nich, vyberať hudbu, ktorá pôsobí meditatívne, posvätne 

- porovnávať modlitby, kontemplácie, meditácie, úžasy a bázne vyjadrené v hudbe a vo 

výtvarnom v umení 

- navrhnúť a realizovať „relikviár“ pre ruku, nohu, ucho, kvetinu, knihu, predmet z rôznych 

materiálov 

- za pomoci alternatívnej kresby zachytiť prvky barokovej architektúry (kolonáda, priečelie, 



 

 

kopula) 

- definovať umenie inštalácie, umenie vo verejných priestoroch (site specific) 

- reagovať na daný priestor, jeho výraz, históriu, dotvoriť priestor (školy, klubovne, pamiatky) 

inštalovaním prvkov (predmety, zrkadlá, materiály, maľba, kresba, grafity), ktoré pozmenia 

jeho význam 

- definovať worldmusic, etnomusic, ich predstaviteľov 

- porovnať kultúru a subkultúru mesta s vidiekom, reprodukovať skúsenosti žiakov s pobytom 

v meste i na vidieku, vyhodnocovať klady a zápory pobytu v meste a na dedine 

- vytvárať hudobno-scénický model typický pre život v meste a na dedine (diskotéka, oslavy 

Nového roka na námestiach, pouliční muzikanti, svadba na úrade, pohreb v krematóriu - 

dožinky, dedinská svadba (pohreb), zábava s dychovkou, s folklórnym súborom, hasičský bál) 

- vybrať vhodnú hudbu k rôznej príležitosti a napísať k nej scenár 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, HUV, NAV, DEJ, GEO, INF, RGV, MUV, MDV, OSR, TPPZ 

 

3. Prieniky umení – 5 hodín 

 

Obsahový štandard 

Divadlo a tanec, spojenie s hudbou a dizajnom, človek medzi ľuďmi 

Premena prozaického textu na dramatický 

Pohybové stvárnenie postáv 

Otázka a odpoveď ako forma hudobnej myšlienky; hudobné charaktery a portréty 

Portrét spolužiaka 

Literárny opis spolužiaka 

Fotografický portrét, jeho úprava 

Kresba hlavy 

Kresba hlavy – dôraz na mimiku 

Mentálny portrét ľudskej osobnosti v hudbe 

 

Výkonový štandard 

- za pomoci pohybu a vhodného výrazu prezentovať rôzne charaktery na improvizovanú 

hudbu 

- predviesť rôzne tanečné kreácie 

- výtvarne stvárniť charaktery podľa hudby (líčenie, masky, návrh kostýmu) 

- zhudobniť a podkresliť literárny dialóg, monológ, rozhovor za pomoci vybranej hudby 



 

 

- vytvoriť literárny opis spolužiaka (jeho tváre postavy, zvykov, vkusu) 

- za pomoci popisu, fotografie vytvoriť kresbu hlavy (s nárokom na pochopenie procesu 

výstavby, výrazovosti – nie podoby a technickej dokonalosti) 

- vytvoriť fotografický portrét, využiť osvetlenie, výraz, orámovanie fotografie 

- vytvoriť reklamnú fotografiu ako určitý výsek z reality 

- vytvoriť kresbu hlavy podľa modelu (snaha o výstavbu proporcií) 

- na základe kresby sa pokúsiť o karikatúru 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, HUV, SJL, INF, TECH, OBN, MUV, MDV, OSR, TPPZ 

 

4. Podnety umenia – 4 hodiny 

 

Obsahový štandard 

Podnety výtvarného umenia 

Postmoderna 

Konceptuálne umenie 

Podnety hudby, špirála života- vzťahy medzi generáciami 

Hudba v historickom priereze 

Proces v umení, podnety rôznych disciplín, intermedialita 

 

Výkonový štandard 

- reagovať na rôzne podnety výtvarného umenia 

- vybrať motívy, štýly a spracovať ich vo vlastnej práci (citácia, prisvojenie, parafráza, 

dekonštrukcia, synkretizmus) 

- spracovať vybrané výtvarné dielo (citácia, koláž, roláž, krkváž,...) kombinovanie s iným 

dielom) 

- ovládať pojem postmoderna vo výtvarnom umení v historickom priereze a identifikovať ho 

- reagovať na vybrané konceptuálne dielo 

- vnímať hudobné podnety na Slovensku, v Európe i v iných krajinách 

- vnímanie hudby na základe vkusu jednotlivých generácií, tolerancie a úcty k minulosti, 

obnovovania starej krásy – reštaurátorstvo v hudbe, maliarstve a vývoja hudobného priemyslu 

- vytvoriť transpozíciu fyzikálnych, chemických a biologických procesov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, HUV, OBN, DEJ, FYZ, CHEM, BIO, OSR, TPPZ 

 



 

 

5.Komplexné projekty -  2 hodiny 

Obsahový štandard 

Príprava videa na rozlúčku s deviatakmi (projektová úloha) 

Výkonový štandard 

spolupracovať na tvorbe videoklipu pomocou programu Windows Movie Maker, 

prezentovať svoje výstupy a diskutovať o nich, 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy 

INF,SJL,TPPZ,MEV,OSR, OZŽ 

5. Prieniky umenia a vedy – 6 hodín 

 

Obsahový štandard 

Výtvarné reakcie na témy vedy 

Hudba a príroda, človek voči prírode – príroda ako partner človeka 

Hudba prírody, Zeme, vesmíru, základy akustiky 

 

Výkonový štandard 

- analyzovať fyzikálne javy (zmena skupenstva, kondenzácia, pretlak a podtlak, sublimácia, 

magnetizmus, šírenie a lom svetla, zvuku, meteorologické javy a iné) a hľadať ich vyjadrenie 

vo výtvarnom jazyku 

- analyzovať chemické javy (správanie častí pri chemickej reakcii, zmena jednej látky na inú, 

kyslé/zásadité/neutrálne prostredie, leptanie) a hľadať ich vyjadrenie vo výtvarnom umení 

- analyzovať biologické javy (starnutie, rast, pohyb a migrácia, mimikry, symbióza, 

asimilácia, predátorstvo a iné) a hľadať ich vyjadrenie vo výtvarnom jazyku 

- poukázať na prírodné motívy v hudbe, obrazy a výjavy z prírody, pastorálnosť 

- porovnať ľudové piesne o horách, poliach, lesoch, kvetoch a zvieratách s populárnymi 

piesňami s podobnou tematikou (napr. Balada o poľných vtákoch) 

- vnímať a pozorovať prejavy života v hudbe (rast, delenie, genetické väzby) a spoznať hudbu 

rôznych národov, rás 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, HUV, FYZ, TECH, INF, GEO, BIO, ENV, OSR, TPPZ 

 

6. Populárna kultúra – 4 hodiny 

Obsahový štandard 

Umenie a gýč 

Tvorivé umenie, stredoprúdová produkcia, gýč 



 

 

Vzory a vlastná tvár 

Telový dizajn/úprava tváre a účesu, vizážistika, make-up 

Postfotografia 

Spoločný interdisciplinárny projekt skupiny žiakov – príprava a nakrútenie filmového záberu 

 (akcie, scény) 

 

Výkonový štandard 

- spoznávať vkusové preferencie rôznych vekových a sociálnych skupín 

- interpretovať vzťahy medzi umením a gýčom 

- vyjadriť osobný názor problematiky manipulácie vkusu reklamou, televíznymi zábavnými 

formátmi 

- poukázať na rôzne spracovania ľudových piesní 

- pozorovať a porovnať vplyv hudby v reklame, hudobných videoklipoch, hudobných 

reláciách vo verejnoprávnych aj komerčných TV na vkus žiakov 

- poukázať na vzory správania sa ľudí v hudobných videonahrávkach a na štýl života 

prezentovaný vo videoklipoch 

- analyzovať štýl obliekania, účesu, tváre svojich obľúbených hrdinov, hviezd, vzorov a 

hľadať a vytvoriť svoj vlastný štýl 

- vychádzať z fotografie tváre, z papiera vystrihnúť a prikladať rôzne tvary účesov, doplnkov 

- za pomoci fotografovania, počítačovej simulácie prezentovať svoj vlastný vytvorený štýl 

- navrhnúť vzory tetovania a realizovať vybraný vzor na časť tela fixkami 

- ovládať pojem postfotografia (digitálne montáže, aplikácie, transformácie fotografie) 

- zmeniť fotografiu prostredníctvom digitálneho spracovania (transformácie, filtre, morfing, 

montáže...) 

- spoznať digitálny obraz vo svojej technickej podstate – pixel ako výtvarný výrazový 

prostriedok (mozaika) 

- ovládať a použiť v praxi fotoinštaláciu (inštalovanie fotografií v prostredí, hľadanie 

súvislostí fotografického obrazu a prostredia, významová zmena prostredia) 

- vytvoriť kolektívny projekt: pripraviť krátky scenár, rozpracovať jednotlivé zábery, postavy, 

navrhnúť prostredie a krátky príbeh, podľa scenára realizovať krátky videofilm 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, HUV, SJL, ETV, TECH, INF, OSR, TPPZ, MDV 

 

Záverečné opakovanie  (1hodina) 

Obsahový štandard  



 

 

Zvuk a obraz – jazyk umenia,,Tradícia a identita,  Prieniky umení, Podnety umenia, 

komplexné projekty, Prieniky umenia a vedy, populárna kultúra   

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy 

SJL- Slovenský jazyk a literatúra 

MAT – Matematika 

GEO – Geografia 

VYV – Výtvarná výchova 

DEJ – Dejepis 

ETV – Etická výchova 

OBN – Občianska náuka 

INF- Informatika 

TECH- Technika 

NAV- Náboženská výchova 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Regionálna výchova – RGV 

Mediálna výchova – MDV 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – TPPZ 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Multikultúrna výchova – MUV 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: kmeňové triedy, počítačová učebňa, 

literárnohudobná učebňa, kultúrne zariadenia.  Pri voľbe vyučovacích metód a foriem 

prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené 

stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. 

 

Pri výučbe využívame najmä: 

- rozhovor, rozprávanie, diskusia, beseda, interview 

- práca s doplnkovou literatúrou 

- demonštrácia modelov, didaktické hry 

- projekty, práca s IKT 

- brainstorming 

- prezentácie 

 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Pracovné listy: 

Pracovné listy vypracované učiteľom 

Doplnková literatúra: časopisy, vlastný didaktický materiál, školské zdroje. 

IKT zdroje: 

- interaktívna tabuľa, PC s pripojením na internet, dataprojektor. 

- internetové zdroje: 

www.zborovna.sk 



 

 

www.youtube.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 



 

 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

 

Predmet hodnotenia a klasifikácie: 

- osvojenie poznatkov o výtvarnom, hudobnom i estetickom umení 

- osvojenie hudobných a výtvarných pojmov 

- aplikácia a overenie získaných poznatkov v praxi 

- tvorba a prezentácia zadaných projektov týkajúcich sa prepojenia výtvarnej, literárnej, 

hudobnej a estetickej zložky 

Hodnotenie kontrolných prác: 

Po  prebraní a zopakovaní daného učiva sa píše písomná práca.. Písomné práce treba hodnotiť 

percentom úspešnosti, napísať počet dosiahnutých percent a známku číslicou (napr. 93% 

= 1). 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných prác 

100% - 90% = 1 

89% - 75 % = 2 

74% - 50 % = 3 

49% - 25 % = 4 

19% - 0% = 5 



 

 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. Pri písaní slohových úloh sa hodnotí len obsah písomných 

prác, nehodnotí sa pravopis ani úprava. Učiteľ v konkrétnych prípadoch zváži, či uprednostní 

písomnú alebo ústnu formu odpovede a skúšania. 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

 

Telesná a športová výchova 

 

Poznámka: Žiaci sa vyučujú v skupinách dievčatá a chlapci, pričom počet žiakov v skupine nepresahuje 25 

žiakov. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 

starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto 

vzdelávacej oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. 

Pohyb a zdravý spôsob života sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a 

športovej výchovy a biológie, etickej výchovy, techniky a sveta práce. Charakteristickým 

znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce k rozvoju 

pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov 

športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového 

režimu. Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako 

nevyhnutného základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so 

zdravím, zdravým životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne    2 2 

Počet hodín ročne    66 66 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 



 

 

dochádzky, ale i v dospelosti. Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, 

prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej 

výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky sú v predmete telesná a športová výchova 

rozdelené do štyroch modulov - zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a 

pohybová výkonnosť, športové činnosti pohybového režimu. 

 

CIELE 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom osvojiť si, 

zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať 

všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity 

pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a 

športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady a individuálne potreby ako súčasť 

zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné 

zdravie. Žiaci by mali mať vytvorenú predstavu o význame telesnej a športovej výchovy pri 

upevňovaní aktívneho zdravia a mali by poznať účinok vykonávaných cvičení na organizmus. 

 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových 

kompetencií. 

 

Žiaci budú schopní: 

 

Pohybové kompetencie 

- vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb. 

- rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie zdravia. 

- osvojiť primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej  

výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

 

Kognitívne kompetencie 

- vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním 

na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

- používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov. 

- zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 



 

 

- dodržiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 

- označiť základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 

- posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných noriem 

- poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

- dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 

- rozoznať životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

- definovať negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

 

Komunikačné kompetencie 

 

-sa zrozumiteľne vyjadrovať. používať správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i 

počas voľnočasových aktivít. 

 

Učebné kompetencie 

-zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. 

- zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu 

pred zranením. 

 

Interpersonálne kompetencie 

- prejaviť pozitívny vzťah k sebe i iným. 

- efektívne pracovaťv kolektíve. 

- racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

- správať sa empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale 

i v živote. 

 

Postojové kompetencie 

- mať zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

- zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera. 

- dodržiavať princípy fair-play. 

- zapájať sa do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. 

- využívať poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody 

 

Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý tvoria 

základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej 



 

 

životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení 

a pohybové prostriedky.  

V predmete telesná a športová výchova sú rozdelené do štyroch základných modulov. 

1. Zdravie a jeho poruchy ( 10 %) 

2. Zdravý životný štýl ( 10 %) 

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť ( 30 %) 

4. Športové činnosti pohybového režimu ( 50 %) 

 

Ciele jednotlivých modulov 

 

1. Zdravie a jeho poruchy 

 

- pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

- mať vedomosti o potrebe prevencie pred civilizačnými ochoreniami pohybovými 

prostriedkami 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc 

- vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich zdravie 

-  mať vytvorený hodnotový systém v ktorom má zdravie a pohyb popredné miesto 

 

2. Zdravý životný štýl 

 

- poznať a dodržiavať zásady správnej výživy 

- zaradiť a využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase 

- mať predstavu o svojich pohybových možnostiach 

- pochopiť význam aktívneho odpočinku 

- pochopiť význam kompenzačných cvičení , poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie 

 

 

 

3. Zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 

- poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 

- vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 

- vedieť diagnostikovať a hodnotiť pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 

- vedieť využiť pohybové prostriedky na rozvoj pohybovej výkonnosti. 



 

 

 

4. Športové činnosti pohybového režimu 

 

- využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 

- vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 

- prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 

- preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 

- mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

 

Telesná a športová výchova v 8. ročníku 

 

(2 hod./ týždeň, 66 hod./ rok) 

 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu – 1 hodina 

2. Všeobecná gymnastika – 6 hodín 



 

 

3. Atletika – 16 hodín 

4. Základy gymnastických športov – 6 hodín 

5. Športové hry – 15 hodín 

6. Sezónne činnosti – 5hodín 

7. Povinný výberový tematický celok – 12 hodín 

8. Testovanie – 6 hodín 

 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu – 1 hodina,priebežne v ostatných TC  

 

Obsahový štandard 

Pravidlá, fair play 

 

Výkonový štandard 

-uviesť príklady kolektívnych a individuálnych športov a ich základné pravidlá 

- uviesť príklady praktického využitia telesnej výchovy v bežnom živote, 

- uviesť príklady vzniku vybraných športov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, DEJ, OSR 

 

2. Všeobecná gymnastika – 6 hodín, priebežne v ostatných TC 

 

Obsahový štandard 

Kondičná gymnastika 

Základná gymnastika 

Rytmická gymnastika 

Kľuky Prešvih 

Ľah – sedy Zhyb 

Drepy Výmyk 

Cviky so švihadlom Zoskok 

Cviky na fit loptách Prednosy 

Vzpor Skrčka 

Vis vznesmo Roznožka 

 

Výkonový štandard 



 

 

- podporiť zdravie a zdatnosť. vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné 

polohy, pohyby, cvičebné tvary; 

- zostaviť a viesť rozcvičenie, 

- prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie 

s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny, 

- preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany, 

- uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, 

lokomočných pohybov, cvičebných tvarov, 

- ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného gymnastického 

cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybov, svalovom 

napätí, ochabnutosti tela, 

- posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, OSR 

 

3. Atletika – 16 hodín 

Obsahový štandard 

Beh na 60 m 

Beh na 1000 m 

Hod kriketovou loptou 

Skok do diaľky z miesta 

Atletická abeceda 

Štarty z rôznych polôh 

Hod granátom 

Štafetový beh 

Prekážkový beh 

 

Výkonový štandard 

- orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať 

- poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj 

organizmu a využívať ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite 

- poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga byť schopný 

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží, 

- poznať význam rozcvičenia aj sa aktívne zapojiť do jeho vedenia 



 

 

- mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým činnostiam 

- preukázať pozitívny postoj k súťaženiu a k súperovi v zmysle fair- play 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, MAT, BIO, DOV 

 

4 .Základy gymnastických športov – 6 hodín 

Obsahový štandard 

Športová gymnastika 

Moderná gymnastika - D 

Prostné 

Stojka na lopatkách 

Kotúľ vpred 

Kotúľ vzad 

Preskok – koza-D 

Preskok – kôn -CH 

Kladina – D 

Švihadlo 

Lopta, šatka 

 

Výkonový štandard 

- poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

- správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary 

- zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport vedieť prakticky 

ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť pohybové 

kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny, 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, MAT, OSR 

5. Športové hry – 15 hodín 

 

Obsahový štandard 

Basketbal 

Futbal 

Hádzaná 

Vybíjaná - práca s loptou 

streľba 



 

 

útok 

protiútok 

obrana 

 

Výkonový štandard 

- správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) 

- uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a 

systémy 

- pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku 

- vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier 

- zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolu- žiakov) pred hrou, resp. 

stretnutím 

- vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, FYZ, MAT, MUV 

 

6. Sezónne činnosti – 5 hodín 

 

Obsahový štandard 

Cvičenia v prírode – orientácia 

práca s buzolou 

práca s kompasom 

práca s mapou 

správanie sa v prírode 

 

Výkonový štandard 

- orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly aj prírodných úkazov 

- absolvovať súvislý presun v teréne 

- opísať a vysvetliť pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúcich k jeho ochrane 

- poznať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska a regiónu 

- poskytnúť adekvátnu prvú pomoc 

- organizovať pohybové hry v prírode 

- poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 



 

 

GEO, BIO, OZO, OSR, ENV 

 

7. Povinný výberový tematický celok – 12 hodín 

 

Obsahový štandard 

Prehadzovaná 

Florbal 

Bagbinton 

Stolný tenis 

 

Výkonový štandard 

- pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) techniku základných herných 

činností 

jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy 

- pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku 

- vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier 

- zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu) pred hrou, resp. stretnutím 

- vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, FYZ, BIO, OSR 

8. Testovanie – 6 hodín 

Obsahový štandard 

Člnkový beh 

Ľah –sed za 30 sekúnd 

Skok do diaľky z miesta 

Výdrž v zhybe 

 

Výkonový štandard 

- poznať drobné organizačné formy telesnej a športovej výchovy, 

- vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti, 

- dodržiavať pravidlá správnej životosprávy, 

- posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných noriem, 

- poznať základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 

- poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 



 

 

- dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti, 

- dodržiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností, 

- používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností. 

- vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou 

vlastného zdravia. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, DEJ, OSR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova v 9. ročníku 

 

(2 hod./ týždeň, 66 hod./ rok) 

 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu – 1 hodina 

2. Všeobecná gymnastika – 6 hodín 

3. Atletika – 16 hodín 

4. Základy gymnastických športov – 6 hodín 

5. Športové hry – 15 hodín 

6. Sezónne činnosti – 5hodín 

7. Povinný výberový tematický celok – 12 hodín 

8. Testovanie – 6 hodín 

 

1. Poznatky z telesnej výchovy a športu – 1 hodina,priebežne v ostatných TC  

 

Obsahový štandard 

Pravidlá, fair play 



 

 

 

Výkonový štandard 

-uviesť príklady kolektívnych a individuálnych športov a ich základné pravidlá 

- uviesť príklady praktického využitia telesnej výchovy v bežnom živote, 

- uviesť príklady vzniku vybraných športov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, DEJ, OSR 

 

2. Všeobecná gymnastika – 6 hodín, priebežne v ostatných TC 

 

Obsahový štandard 

Kondičná gymnastika 

Základná gymnastika 

Rytmická gymnastika 

Kľuky Prešvih 

Ľah – sedy Zhyb 

Drepy Výmyk 

Cviky so švihadlom Zoskok 

Cviky na fit loptách Prednosy 

Vzpor Skrčka 

Vis vznesmo Roznožka 

 

Výkonový štandard 

- podporiť zdravie a zdatnosť. vedieť správne pomenovať, popísať jednotlivé cvičebné 

polohy, pohyby, cvičebné tvary; 

- zostaviť a viesť rozcvičenie, 

- prakticky ukázať gymnastické cvičenia, zvládnuť cvičebné väzby a pohybové kombinácie 

s ich vykonaním v zostave jednotlivca alebo skupiny, 

- preukázať poznatky z organizácie, bezpečnosti, dopomoci, záchrany, 

- uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní základných gymnastických polôh, 

lokomočných pohybov, cvičebných tvarov, 

- ohodnotiť techniku, estetiku a kompozíciu (obsahovú skladbu) konaného gymnastického 

cvičenia, postrehnúť a posúdiť chyby v predvedení, držaní tela, rozsahu pohybov, svalovom 

napätí, ochabnutosti tela, 

- posúdiť reálne svoju individuálnu pohybovú úroveň 



 

 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

VYV, OSR 

 

3. Atletika – 16 hodín 

Obsahový štandard 

Beh na 60 m 

Beh na 1000 m 

Hod kriketovou loptou 

Skok do diaľky z miesta 

Atletická abeceda 

Štarty z rôznych polôh 

Hod granátom 

Štafetový beh 

Prekážkový beh 

 

Výkonový štandard 

- orientovať sa v základných atletických disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať 

- poznať význam a vplyv základných prostriedkov kondičnej prípravy na zdravý rozvoj 

organizmu a využívať ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite 

- poznať základné pravidlá atletických disciplín a pod dohľadom pedagóga byť schopný 

pomáhať pri organizácii a rozhodovaní atletických súťaží, 

- poznať význam rozcvičenia aj sa aktívne zapojiť do jeho vedenia 

- mať trvalý pozitívny vzťah k atletickým činnostiam 

- preukázať pozitívny postoj k súťaženiu a k súperovi v zmysle fair- play 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, MAT, BIO, DOV 

 

4 .Základy gymnastických športov – 6 hodín 

Obsahový štandard 

Športová gymnastika 

Moderná gymnastika - D 

Prostné 

Stojka na lopatkách 



 

 

Kotúľ vpred 

Kotúľ vzad 

Preskok – koza-D 

Preskok – kôn -CH 

Kladina – D 

Švihadlo 

Lopta, šatka 

 

Výkonový štandard 

- poznať gymnastické športy, vedieť popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

- správne pomenovať cvičebné polohy, pohyby, cvičebné tvary 

- zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na vybraný gymnastický šport vedieť prakticky 

ukázať imitačné, prípravné cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť pohybové 

kombinácie v zostave jednotlivca alebo skupiny, 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

FYZ, MAT, OSR 

5. Športové hry – 15 hodín 

 

Obsahový štandard 

Basketbal 

Futbal 

Hádzaná 

Vybíjaná - práca s loptou 

streľba 

útok 

protiútok 

obrana 

 

Výkonový štandard 

- správne pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) 

- uplatniť techniku základných herných činností jednotlivca a využiť herné kombinácie a 

systémy 

- pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku 

- vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier 

- zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu spolu- žiakov) pred hrou, resp. 

stretnutím 



 

 

- vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, FYZ, MAT, MUV 

 

6. Sezónne činnosti – 5 hodín 

 

Obsahový štandard 

Cvičenia v prírode – orientácia 

práca s buzolou 

práca s kompasom 

práca s mapou 

správanie sa v prírode 

 

Výkonový štandard 

- orientovať sa v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly aj prírodných úkazov 

- absolvovať súvislý presun v teréne 

- opísať a vysvetliť pravidlá správania sa v prírodnom prostredí smerujúcich k jeho ochrane 

- poznať historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska a regiónu 

- poskytnúť adekvátnu prvú pomoc 

- organizovať pohybové hry v prírode 

- poznať pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

GEO, BIO, OZO, OSR, ENV 

 

7. Povinný výberový tematický celok – 12 hodín 

 

Obsahový štandard 

Prehadzovaná 

Florbal 

Bagbinton 

Stolný tenis 

 

Výkonový štandard 



 

 

- pomenovať, popísať, prakticky ukázať, v hre (stretnutí) techniku základných herných 

činností 

jednotlivca a využiť herné kombinácie a systémy 

- pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane i v útoku 

- vysvetliť základné pravidlá vybraných športových hier 

- zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie (vlastné, aj skupinu) pred hrou, resp. stretnutím 

- vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu) 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

MAT, FYZ, BIO, OSR 

8. Testovanie – 6 hodín 

Obsahový štandard 

Člnkový beh 

Ľah –sed za 30 sekúnd 

Skok do diaľky z miesta 

Výdrž v zhybe 

 

Výkonový štandard 

- poznať drobné organizačné formy telesnej a športovej výchovy, 

- vysvetliť potrebu rozcvičenia pred vykonávaním pohybovej činnosti, 

- dodržiavať pravidlá správnej životosprávy, 

- posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných noriem, 

- poznať základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 

- poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 

- dodržiavať bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti, 

- dodržiavať osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností, 

- používať odbornú terminológiu osvojených pohybových činností. 

- vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s ochranou 

vlastného zdravia. 

 

Medzipredmetové vzťahy a prierezové témy: 

BIO, DEJ, OSR 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

Medzipredmetové vzťahy 

MAT – Matematika 

VYV – Výtvarná výchova 

FYZ – Fyzika 

BIO – Biológia 

DEJ – Dejepis 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova – ENV 

Osobnostný a sociálny rozvoj – OSR 

Ochrana života a zdravia – OZO 

Dopravná výchova – DOV 

Multikultúrna výchova – MUV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Vyučovanie bude prebiehať v priestoroch: telocvične, ihriska v areáli školy a obecného 

ihriska.  

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe využívame najmä: 

- aktívne poznávanie žiakov 

- výklad učiteľa 

- problémová metóda( upútanie pozornosti nastoleného problému) 

- rozprávanie experimentálna činnosť 

- meranie a spracovanie problémov skupinovú prácu 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Súbor športového náradia, školské materiálne prostriedky – multifunkčné ihrisko, interiérová 

telocvičňa 

 

HODNOTENIE ŽIAKOV 

Žiaci budú hodnotení známkou podľa hodnotiacich kritérií v súlade s Metodickým pokynom 

MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy a priebežne slovne. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 

1 – výborný, 

2 – chválitebný, 

3 – dobrý, 

4 – dostatočný, 

5 – nedostatočný. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Hodnotenie testovania vykonnáme pomocou tabuliek modifikovaných podľa 

MORAVCA et al. (1996, 1990:: 

 

TESTY CHLAPCI DIEVČATÁ 
Chlapci Dievčatá 

A B C A B C 
1. Člnkový beh 10 x 5 m (s) 26 21 16 28 23 18 
2. Skok do diaľky z miesta (cm) 135 185 235 110 150 190 

3. Ľah – sed (počet za 30 sekúnd) 28 39 50 20 31 40 
4.a) Beh za 12 minút (m) 
4.b) Člnkový vytrvalostný beh 
(počet 20 m úsekov) 

– test je alternatívou testu behu za 12 
minút 

1580 
 

44 

2210 
 

61 

2840 
 

78 

1310 
 

24 

1830 
 

33 

2350 
 

42 

5. Výdrţ v zhybe (sekúnd) 22 30 38 9 13 17 

 

Legenda:         A = minimálny základný štandard 

  B = priemerný štandard 

  C = nadpriemerný štandard 

 

Hodnotiace kritériá: 

Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie 

ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. 

Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, 

výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov 

a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti 

a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí 

samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má 

občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) – žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti 

podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové 

kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach 

s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové 



 

 

kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia 

poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má 

často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností 

sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s 

pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými 

osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických 

a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je 

nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani 

na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov 

jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. 

Pri hodnotení žiakov s poruchami učenia postupovať podľa Metodických pokynov na 

hodnotenie žiakov s poruchami učenia a podľa individuálnych vzdelávacích programov 

vypracovaných pre týchto žiakov s prihliadnutím na konkrétny druh a stupeň 

znevýhodnenie daného žiaka. 

 

 

 

 

Regionálna výchova 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Regionálna výchova 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne - - 1 1 1 

Počet hodín ročne - - 33 33 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 



 

 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

 

1. Charakteristika predmetu 

V štátnom vzdelávacom programe je regionálna výchova ako prierezová téma pre 1. stupeň 

primárneho a 2. stupeň sekundárneho vzdelávania. 

 Pri profilácii a dotváraní obsahu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho 

programu si môže škola zvoliť predmet regionálna výchova ako prierezovú tému alebo ako 

voliteľný predmet v nadväznosti na štátny vzdelávací program. Spoznávanie miestneho 

regiónu prináša mnoho podnetov na začlenenie školy do spoločenského života regiónu, obce, 

mesta, a tak umožňuje spoluprácu s rôznymi spoločenskými inštitúciami, záujmovými 

organizáciami, s voľno časovými aktivitami detí, ako fotografovanie, kreslenie, skupinové 

činnosti v teréne (pozorovanie, mapovanie, maľovanie). Škola ako vzdelávacia inštitúcia 

získa pozíciu pre napĺňanie celoživotného vzdelávania. Predmet regionálna výchova svojim 

obsahom a zameraním prispieva k rozvoju osobnosti žiaka a k jeho aktívnej príprave na 

budúci život v spoločnosti. Pestuje úctu a lásku k svojmu prostrediu, hrdosť na krásy svojho 

domova, rozvíja sa cit vlastenectva a patriotizmus a neposlednom rade aj národné povedomie.  

 Poznanie miestneho regiónu, okolia školy, prírody, poznanie obce, mesta, kraja 

ponúka žiakom množstvo rozmanitých činností, pri ktorých sú pátračmi, objaviteľmi, ale aj 

kritikmi. 

Obsahom predmetu regionálna výchova umožňuje spoznávať a uvedomovať si zmeny 

jednotlivých regiónov v priestore a čase, vedieť opísať, porovnávať, charakterizovať 

posudzovať a hodnotiť tieto zmeny. Zameranie predmetu umožňuje každému žiakovi aktívne 

sa podieľať na procese vzdelávania, napríklad hľadať objavovať, skúmať, pátrať po svojich 

predkoch poskytuje priestor každému žiakovi realizovať sa. Regionálna výchova rozvíja 

u žiakov schopnosť vnímať kultúrne a historické pamätihodnosti citlivo a vedie ich k úcte 

chrániť dedičstvo pre budúce generácie.  

 

 Zameranie tohto voliteľného predmetu  vychádza predovšetkým z podmienok školy, 

záujmu žiakov a zo zásady vytvárania a pestovania národnej hrdosti u žiakov. 

2. Cieľ predmetu 

Ciele voliteľného premetu regionálna výchova v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 

vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti človeka a spoločnosti.  



 

 

- Sú špecificky orientované na rozvíjanie všeľudských hodnôt, vedú žiakov k výchove 

k vlastenectvu a k láske k ľuďom, úcte k tradíciám a k hodnotám vytvorených našimi 

predkami. 

- Prispievajú k zdokonaľovaniu a posilňovaniu národného povedomia žiakov s ohľadom 

na toleranciu a rešpektovanie kultúr iných národov, vychovávajú k multikulturalizmu. 

- V edukačno-výchovnej činnosti prispievajú k zvyšovaniu úrovne intelektuálnych 

schopností žiakov, ku kritickému mysleniu a k vyjadreniu svojho názoru. 

- Rozvíja samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie a záujem o dianie a život vo 

svojom okolí.  

- Prispievajú k spoznaniu praktickej stránky života a takto získané poznatky žiaci vedia 

prezentovať, kriticky prehodnocovať 

3. Kľúčové kompetencie  

Pri preberaní jednotlivých tematických okruhov sa môžu využívať a rozvíjať 

medzipredmetové vzťahy, uplatňovať prierezové témy z oblasti multikultúrnej výchovy, 

environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy a žiaci majú možnosť v plnej miere rozvíjať 

základné predmetové kompetencie.  

 

Základné predmetové kompetencie 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- pracovať v historickom čase,  

- chronologicky usporiadať historické udalosti, javy a procesy, 

- orientovať sa na časovej priamke, 

- čerpať hodnoty a postoje z duchovného bohatstva našich predkov,  

- hľadať identitu svojho národa, spoznávať korene svojej rodiny, 

- argumentovať, kriticky posúdiť a zdôvodniť daný problém, udalosť, jav, proces, 

- pozorovať, tvorivo myslieť a analyzovať 

 

Kompetencie občianske, sociálne a personálne 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- diskutovať a argumentovať 

- vyjadriť svoj názor 

- prezentovať svoju prácu 

- dodržiavať zásady humanity, tolerancie a demokracie 

- pracovať v tíme, mať schopnosť motivácie, empatie, sebareflexie 

 



 

 

Komunikačné a interpersonálne kompetencie 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov,  

- uplatňovať poznatky z rôznych predmetov, a tým sa podieľať na rozvíjaní medzi 

predmetových vzťahov, 

- tvorivo riešiť problémy a logicky uvažovať, 

- využívať informačné a komunikačné prostriedky pri hľadaní vhodných informácii 

- pracovať s učebnými pomôckami a s didaktickou technikou 

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- plánovať a organizovať si učenie 

- uplatňovať rôzne stratégie učenia 

- kriticky zhodnotiť informácie, tvorivo ich spracovať a prakticky využiť 

 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a učení. 

Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach, počítačovej učebni. 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Pri výučbe využívame: 

 motivačné metódy  na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť – rozprávanie, diskusia 

 výklad učiteľa 

 heuristická metóda 

 prezentácie 

 práca s knihou a textom  

 skupinová práca 

 samostatná práca žiakov 

 fixačné metódy 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

s účinnosťou od 1.mája 2011. 



 

 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – výborný,              

2 – chválitebný,             

3 – dobrý,                  

4 – dostatočný,                 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný) 

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)  

 - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo vyu- 

žívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motoric- 

kých, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie  

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo  

s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kva- 

litné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)  

- Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných  

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré  

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedos- 

tatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení  

 jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky  

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 

činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný)  

- Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa  

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 



 

 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

 

                   Získavanie podkladov na hodnotenie: 

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú nasledovné formy overovania 

požiadaviek na vedomosti a zručnosti žiakov:  

a) písomná – testy, previerky na konci tematického celku, ktoré slúžia na kontrolu 

a hodnotenie osvojených poznatkov stanovených výkonným štandardom  

b) verbálna– ústne prezentovanie osvojených poznatkov stanovených výkonným  

štandardom, pri ktorom sa kladie dôraz nielen na kvalitu osvojenia, ale aj na spôsob 

ich prezentácie v logických súvislostiach 

c) samostatná práca žiakov -  vytvorenie projektu a jeho prezentácia 

 

Hodnotenie písomných testov (na základe vzájomnej dohody učiteľov predmetovej komisie 

výchov) 

100 - 90%  výborný 

 89 - 75%  chválitebný 

 74 - 50%  dobrý 

 49 - 25%  dostatočný 

 24 -  0%  nedostatočný 

  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

 

Učebné zdroje: 

- Internetové zdroje, dostupná literatúra o obci, pracovné listy vytvorené učiteľom 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálna výchova – 9. ročník (1hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Úvod - 1 hodina 

1. Objavujeme Slovensko - 2 hodiny 

2. Môj rodný kraj – 11 hodín 

3. Tradičná ľudová kultúra – 9 hodín 

4. Projekty – 6 hodín 

Záverečné opakovanie – 3 hodiny 

 

Úvod - 1 hodina 

Obsahový štandard 

-oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny 

 

1. Objavujeme Slovensko - 2 hodiny 

Obsahový štandard 

- regióny SR, slepá mapa 

Výkonový štandard 

- Pozná jednotlivé regióny SR, vie ich zaznačiť do mapy 

2. Môj rodný kraj 

Obsahový štandard 

- Vráble - Erb, poloha, symboly mesta, kultúrne a historické pamiatky 

- Drážovský kostolík – poloha, história 

- Kalvária - Nitra– poloha, história, zaujímavosti 

- Významné osobnosti regiónu - Viliam Záborský, Selepcéni, Anton Korenči, František 

Studený 

- Chránený areál - Nová ves nad Žitavou - spoznávanie osobitostí prírody obce 

- Zámok Topoľčianky – história, zámocká kaplnka 

- Žrebčín Topoľčianky, Zubria obora 

- Hrad Gýmeš - histórie 

 

Výkonový štandard 



 

 

- pozná kultúrne a historické pamiatky mesta Vráble, vie nájsť na mape SR mesto, 

pozná symboly mesta, históriu 

- pozná históriu a polohu drážovského kostola 

- pozná históriu, polohu, zaujímavosti Kalvárie 

- pozná životopis významných osobností regiónu 

- pozná osobitosti prírody obce 

- vie prečo je park chránený areál 

- pozná  históriu Topoľčianskeho zámky, žrebčína.  

- pozná význam zubrej obore, chov koní v Topoľčiankach  

- pozná históriu a osobitosti hradu Gýmeš 

 

3. Tradičná ľudová kultúra – 9 hodín 

Obsahový štandard 

- zimné a vianočné zvyky a tradície- Lucia, Mikuláš, tradičné vianočné jedlá, zdobenie 

príbytkov, tradície pri štedrovečernom stole a počas celých sviatkov 

- vianočné koledy 

- fašiangy - tradície, pochovávanie basy 

- rozprávky starých materí 

- tradície pri stavaní mája v regióne 

- kroje regiónu, ľudové piesne 

 

Výkonový štandard 

- žiak pozná zimné a vianočne zvyky a tradície (vianočné jedlá, zdobenie príbytkov, 

tradície pri štedrovečernom stole a počas celých sviatkov) 

- žiak pozná vianočné koledy 

- pozná zvyky počas fašiangov  

- vie rozlíšiť dnešné a ľudové rozprávky, dokáže reprodukovať rozprávky z ľudovej 

slovesnosti 

- pozná tradície pri stavaní mája v regióne 

- pozná rozdielne kroje regiónu, pozná a vie nakresliť kroj Novej Vsi nad Žitavou, 

pozná ľudové piesne regiónu 

 

4. Projekty – 6 hodín 

Obsahový štandard 

- Vráble 

- Receptár tradičných regionálnych jedál 



 

 

- Rodokmeň 

 

Výkonový štandard 

- získať informácie na tvorbu projektu 

- prezentácia projektu 

 

Záverečné opakovanie – 3 hodiny 

Obsahový štandard 

- môj rodný kraj, tradičná ľudová kultúra 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

Medzipredmetové vzťahy  

Biológia, Dejepis, Geografia 

 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Osobný a sociálny rozvoj, Enviromentálna 

výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálna výchova 

 

Školský vzdelávací program 

Základná škola Nová Ves nad Žitavou, Partizánska 362 

Názov predmetu Regionálna výchova 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet hodín týždenne - - - 1 1 

Počet hodín ročne - - - 33 33 

Stupeň vzdelania ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie 

Vyučovací jazyk slovenský 

Typ školy štátna 

Forma štúdia denná 

 

 

Charakteristika predmetu 

V štátnom vzdelávacom programe je regionálna výchova ako prierezová téma pre 1. stupeň 

primárneho a 2. stupeň sekundárneho vzdelávania. 

 Pri profilácii a dotváraní obsahu vzdelávania v rámci školského vzdelávacieho 

programu si môže škola zvoliť predmet regionálna výchova ako prierezovú tému alebo ako 

voliteľný predmet v nadväznosti na štátny vzdelávací program. Spoznávanie miestneho 

regiónu prináša mnoho podnetov na začlenenie školy do spoločenského života regiónu, obce, 

mesta, a tak umožňuje spoluprácu s rôznymi spoločenskými inštitúciami, záujmovými 

organizáciami, s voľno časovými aktivitami detí, ako fotografovanie, kreslenie, skupinové 

činnosti v teréne (pozorovanie, mapovanie, maľovanie). Škola ako vzdelávacia inštitúcia 

získa pozíciu pre napĺňanie celoživotného vzdelávania. Predmet regionálna výchova svojim 

obsahom a zameraním prispieva k rozvoju osobnosti žiaka a k jeho aktívnej príprave na 



 

 

budúci život v spoločnosti. Pestuje úctu a lásku k svojmu prostrediu, hrdosť na krásy svojho 

domova, rozvíja sa cit vlastenectva a patriotizmus a neposlednom rade aj národné povedomie.  

 Poznanie miestneho regiónu, okolia školy, prírody, poznanie obce, mesta, kraja 

ponúka žiakom množstvo rozmanitých činností, pri ktorých sú pátračmi, objaviteľmi, ale aj 

kritikmi. 

Obsahom predmetu regionálna výchova umožňuje spoznávať a uvedomovať si zmeny 

jednotlivých regiónov v priestore a čase, vedieť opísať, porovnávať, charakterizovať 

posudzovať a hodnotiť tieto zmeny. Zameranie predmetu umožňuje každému žiakovi aktívne 

sa podieľať na procese vzdelávania, napríklad hľadať objavovať, skúmať, pátrať po svojich 

predkoch poskytuje priestor každému žiakovi realizovať sa. Regionálna výchova rozvíja 

u žiakov schopnosť vnímať kultúrne a historické pamätihodnosti citlivo a vedie ich k úcte 

chrániť dedičstvo pre budúce generácie.  

 

 Zameranie tohto voliteľného predmetu  vychádza predovšetkým z podmienok školy, 

záujmu žiakov a zo zásady vytvárania a pestovania národnej hrdosti u žiakov. 

 

Cieľ predmetu 

Ciele voliteľného premetu regionálna výchova v primárnom a sekundárnom vzdelávaní 

vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti človeka a spoločnosti.  

- Sú špecificky orientované na rozvíjanie všeľudských hodnôt, vedú žiakov k výchove 

k vlastenectvu a k láske k ľuďom, úcte k tradíciám a k hodnotám vytvorených našimi 

predkami. 

- Prispievajú k zdokonaľovaniu a posilňovaniu národného povedomia žiakov s ohľadom 

na toleranciu a rešpektovanie kultúr iných národov, vychovávajú k multikulturalizmu. 

- V edukačno-výchovnej činnosti prispievajú k zvyšovaniu úrovne intelektuálnych 

schopností žiakov, ku kritickému mysleniu a k vyjadreniu svojho názoru. 

- Rozvíja samostatnosť, tvorivosť, kritické myslenie a záujem o dianie a život vo 

svojom okolí.  

- Prispievajú k spoznaniu praktickej stránky života a takto získané poznatky žiaci vedia 

prezentovať, kriticky prehodnocovať 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VZDELÁVACIE STRATÉGIE 

Kľúčové kompetencie  

Pri preberaní jednotlivých tematických okruhov sa môžu využívať a rozvíjať 

medzipredmetové vzťahy, uplatňovať prierezové témy z oblasti multikultúrnej výchovy, 

environmentálnej výchovy, mediálnej výchovy a žiaci majú možnosť v plnej miere rozvíjať 

základné predmetové kompetencie.  

 

Základné predmetové kompetencie 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- pracovať v historickom čase,  

- chronologicky usporiadať historické udalosti, javy a procesy, 

- orientovať sa na časovej priamke, 

- čerpať hodnoty a postoje z duchovného bohatstva našich predkov,  

- hľadať identitu svojho národa, spoznávať korene svojej rodiny, 

- argumentovať, kriticky posúdiť a zdôvodniť daný problém, udalosť, jav, proces, 

- pozorovať, tvorivo myslieť a analyzovať 

 

Kompetencie občianske, sociálne a personálne 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- diskutovať a argumentovať 

- vyjadriť svoj názor 

- prezentovať svoju prácu 

- dodržiavať zásady humanity, tolerancie a demokracie 

- pracovať v tíme, mať schopnosť motivácie, empatie, sebareflexie 

 

Komunikačné a interpersonálne kompetencie 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov,  

- uplatňovať poznatky z rôznych predmetov, a tým sa podieľať na rozvíjaní medzi 

predmetových vzťahov, 

- tvorivo riešiť problémy a logicky uvažovať, 

- využívať informačné a komunikačné prostriedky pri hľadaní vhodných informácii 

- pracovať s učebnými pomôckami a s didaktickou technikou 

Kompetencie k celoživotnému učeniu sa 

Žiaci by si mali osvojiť: 

- plánovať a organizovať si učenie 



 

 

- uplatňovať rôzne stratégie učenia 

- kriticky zhodnotiť informácie, tvorivo ich spracovať a prakticky využiť 

 

STRATÉGIA VYUČOVANIA 

Metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní a učení. 

Vyučovanie bude prebiehať v kmeňových triedach, počítačovej učebni. 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na usporiadanie obsahu vyučovania, 

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

žiakov. Voľba metód závisí od obsahu učiva, cieľov vyučovacích hodín, vekových a 

osobitostí žiakov a materiálneho vybavenia. 

Pri výučbe využívame: 

 motivačné metódy  na vzbudenie záujmu žiakov o učebnú činnosť – rozprávanie, diskusia 

 výklad učiteľa 

 heuristická metóda 

 prezentácie 

 práca s knihou a textom  

 skupinová práca 

 samostatná práca žiakov 

 fixačné metódy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, 

s účinnosťou od 1.mája 2011. 

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  



 

 

1 – výborný,              

2 – chválitebný,             

3 – dobrý,                  

4 – dostatočný,                 

5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný) 

- Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo 

využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne 

a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický 

prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný)  

 - Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo vyu- 

žívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motoric- 

kých, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie  

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo  

s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kva- 

litné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)  

- Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných  

osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré  

využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedos- 

tatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení  

 jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže 

s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky  

v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 

činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný)  

- Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa  

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, 

presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú 

omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa 

opraviť. 



 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

 - Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich 

závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 

využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. 

Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou 

učiteľa. 

                   Získavanie podkladov na hodnotenie: 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať hodnotenie známkou za projekty 

a prezentácie. Žiaci budú preverovaní 2x do roka písomnou formou, ktorej výsledok bude 

klasifikovaný známkou podľa stupnice 

Hodnotenie písomných testov (na základe vzájomnej dohody učiteľov predmetovej komisie 

výchov) 

100 - 90%  výborný 

 89 - 75%  chválitebný 

 74 - 50%  dobrý 

 49 - 25%  dostatočný 

 24 -  0%  nedostatočný 

  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

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

 

 

 

 

Učebné zdroje: 

Kol. autorov: Dejiny Slovenska I. (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986. 

KOVÁČ, D. a kol.: Kronika Slovenska 1. Od najstarších čias do konca 19. storočia. 

Bratislava 1998. 

MANNOVÁ, E.: Krátke dejiny Slovenska. Bratislava : Academic Electronic Press, 2003. 

ISBN 80-88880-53-X.  

STEINṺBEL, J.: Nitrianske kniežatstvo. Bratislava 2004. 

UHRINOVÁ, M. – VARGOVÁ, M. 2008. Aplikácia prvkov regionálnej výchovy v 

edukačnom procese v primárnom vyučovaní. In Vybrané teoretické a metodické aspekty 

regionálnej výchovy. Nitra: UKF PF, ISBN 998-80-8094-392-9 

VIŠVÁDER, F.: Kniha kráľov. Bratislava : Kleio, 1998. ISBN 80-967862-0-2.  



 

 

Internetové zdroje: Stránka obce Nová Ves nad Žitavou 

http://www.novavesnadzitavou.ocu.sk/sk2/7 

           Región Požitavie http://www.ozpozitavie-siro 

          Mapa Ponitrie a Požitavie - interaktívna maľovaná mapa  

http://malovanemapy.sk/mapa/ponitrie-pozitavie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSAH VYUČOVANIA 

Regionálna výchova – 8. ročník (1hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

 

1. Môj rodný kraj                                     15hodín 

2. Objavujeme Slovensko                        8 hodín 

3. Tradičná ľudová kultúra                      7 hodín  

4. Opakovanie                                           3 hodín 

 

1. Môj rodný kraj  - 15hodín 

Obsahový štandard 

Erb Nová Ves nad Žitavou - Symboly obce, poloha, legendy spojené s históriou obce 

Nitriansky hrad, katedrála, múzeum Nr. hradu 

Významné osobnosti regiónu - Janko Kráľ, životopis, tvorba Ján Tužinský ,Koloman Hamar , 

Ambrózy Migazzi 

Kultúrno-historické pamiatky obce - Pamiatky obce, kultúrno-historické dedičstvo obce 

Naša škola - História a súčasnosť našej školy 

Povesť o Novej Vsi nad Žitavou - Projekt, legendy spojené s históriou obce 



 

 

Zimné zvyky – Zabíjačky 

Rastlinstvo regiónu 

Hrady a zrúcaniny - Hrušov, Čierny hrad, Gýmeš 

Zlaté Moravce - Osobnosti, pamiatky, pomníky, pamätníky 

Vozokanský lev - Pamätníky v regióne, Turci 

Hipologické múzeum Topoľčianky - Chov koní na Slovensku 

Desivý príbeh na hornej Žitave, Žitava 

Spôsob komunikácie v minulosti - Projekt, list, obálka 

Zostavovanie historických rodokmeňov - Rodokmeň, história 

Výkonový štandard 

Žiak  vie nakresliť erb obce Nová Ves nad Žitavou.  

Žiak pozná pamätihodnosti a históriu Nitrianskeho hradu. 

Žiak pozná životopis a tvorbu Janka Kráľa, Jána Tužinského, Kolomana Hamara, Ambrózyho 

Migazziho. 

Žiak pozná pamätihodnosti a históriu obce. 

Vedieť rozlíšiť vzdelávanie dnes a v minulosti. Poznať a rešpektovať kultúrnu inakosť 

v regióne. 

Vedieť porozprávať povesť o Novej Vsi nad Žitavou, vytvoriť projekt. 

Žiak vie opísať a pozná zvyky jednotlivých ročných období. 

Poznať rastliny rastúce v regióne, vytvoriť herbár. 

Žiak pozná stručnú históriu týchto kultúrnych pamiatok. 

Poznať históriu mesta Zlaté Moravce, významné pamätníky. 

Poznať históriu spojenú s pamätníkom vo Veľkých Vozokanoch. 

Poznať tradíciu chovu koní na Slovensku. 

Vedieť pomocou internetu vyhľadať informácie o povestiach pri rieke Žitave. 

Vedieť napísať list kamarátovi, prípadne rodinnému príslušníkovi. 

Poznať postup pri zostavovaní rodokmeňov. Vedieť zostaviť rodokmeň svojej rodiny 

 

Prierezové témy a medzipredmetove vzťahy 

RĽK, OSR, GEO, DEJ, MUV, MEV 

 

2. Objavujeme Slovensko  - 8 hodín 

Obsahový štandard 

Úvodná hodina - Slovensko  ,Geografická poloha,  Slovenska, mapa Slovenska, kraje a 

okresy,dejiny Slovenska  

Regióny Slovenska 

Historické členenie reg. Slovenska, slepá mapa 

Skanzen, Mašekov mlyn 

Arborétum Mlyňany - Tesárske Mlyňany, kaštieľ, história 



 

 

Kultúrne pamiatky SR - Prírodná galéria umeleckej keramiky v Beladiciach 

Dávne povesti o hradoch - Povesť o hradoch, ilustrácia k povesti 

Náučné chodníky v našom regióne - CHKO Ponitrie, NPR  Zoborská lesostep, Zobor 

 

Výkonový štandard 

Vedieť  určiť geografickú polohu Slovenska, územné členenie, historický vývoj až po 

súčasnosť a orientovať sa na mape 

Poznať jednotlivé  regióny SR, vedieť ich vymenovať a zaznačiť do slepej mapy. 

Žiak pozná osobitosti skanzenu Mašekovho mlynu. 

Žiak pozná najzákladnejšie informácie o Arboréte Mlyňany. 

Žiak pozná kultúrnu pamiatku SR v Beladiciach 

Vedieť vytvoriť ilustráciu k povesti 

Žiak vie základné informácie o CHKO Ponitrie a NPR Zoborskej lesostepe. 

 

Prierezové témy a medzipredmetove vzťahy 

RĽK, OSR, GEO, DEJ, MUV, MEV,ENV 

 

3. Tradičná ľudová kultúra  - 7 hodín  

Obsahový štandard 

Ľudové kroje - Spoznávanie ľudových krojov 

Ľudové remeslá -Džbán, vareška s ľudovými motývmi 

Piesne regiónu 

Cyril a Metod, Hlaholika -  Solúnski bratia, význam príchodu na naše územie, písmo 

v minulosti, písanie vlastného mena hlaholikou 

Veľkonočné zvyky,  tradičné veľkonočné jedlá 

Veľká noc,  veľkonočný baránok, zvyky a obyčaje na Veľkú noc , ľudové tradície 

Svätoplukovo kráľovstvo - Veľkomoravská ríša,  Nitra, význam, 3 prúty kráľa Svätopluka 

Hračky minulosti a súčastnosti 

 

Výkonový štandard 

Žiak pozná ľudové kroje svojej obce. 

 Žiak vie výtvarne stvárniť ľudové kroje svojej obce. 

Žiak vie na základe svojich výtvarných zručností vytvoriť džbán s ľudovými motývmi. 

Vedieť zaspievať piesne regiónu. 

Žiak pozná históriu spojenú so Solúnskymi bratmi. Vedieť  napísať vlastné meno pomocou 

hlaholiky. 



 

 

Žiak pozná tradičné Veľkonočné jedlá regiónu a ľudové zvyky spojené so sviatkami Veľkej 

noci. 

Žiak vie opísať Veľkomoravskú ríšu počas panovania. Poznať príbeh o 3 prútoch kráľa 

Svätopluka. 

Žiak pozná históriu hračiek regiónu. 

 

Prierezové témy a medzipredmetove vzťahy 

RĽK, OSR, GEO, DEJ, MUV, MEV, TPPZ, ENV 

 

4. Opakovanie  - 3 hodín 

Obsahový štandard 

Tradičná ľudová kultúra                       

Objavujeme Slovensko                         

Môj rodný kraj                                      

 

Výkonový štandard 

 

- Vytvorenie štruktúry poznatkov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy a ich skratky: 

ENV - Environmentálna výchova 



 

 

MEV - Mediálna výchova 

MUV - Multikultúrna výchova 

OŽZ - Ochrana života a zdravia 

OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj 

RĽK - Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

TPP - Tvorba projektu a prezentácia zručností 

VMR - Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

FIG- Finančná gramotnosť 

MAT - Matematika 

GEO - Geografia 

DEJ - Dejepis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regionálna výchova – 9. ročník (1hodina týždenne, 33 hodín ročne) 

Úvodná hodina - 1 hodina 

1. Objavujeme Slovensko - 2 hodiny 

2. Môj rodný kraj – 11 hodín 

3. Tradičná ľudová kultúra – 9 hodín 

4. Projekty – 6 hodín 

Záverečné opakovanie – 3 hodiny 

 

Úvodná hodina - 1 hodina 

Obsahový štandard 

-oboznámiť žiakov s obsahom predmetu, organizačné pokyny 



 

 

Výkonový štandard 

- Pochopiť význam predmetu 

 

5. Objavujeme Slovensko - 2 hodiny 

Obsahový štandard 

- regióny SR, slepá mapa 

Výkonový štandard 

- Pozná jednotlivé regióny SR, vie ich zaznačiť do mapy 

6. Môj rodný kraj 

Obsahový štandard 

- Vráble - Erb, poloha, symboly mesta, kultúrne a historické pamiatky 

- Drážovský kostolík – poloha, história 

- Kalvária - Nitra– poloha, história, zaujímavosti 

- Významné osobnosti regiónu - Viliam Záborský, Selepcéni, Anton Korenči, František 

Studený 

- Chránený areál - Nová ves nad Žitavou - spoznávanie osobitostí prírody obce 

- Zámok Topoľčianky – história, zámocká kaplnka 

- Žrebčín Topoľčianky, Zubria obora 

- Hrad Gýmeš - histórie 

 

Výkonový štandard 

- pozná kultúrne a historické pamiatky mesta Vráble, vie nájsť na mape SR mesto, 

pozná symboly mesta, históriu 

- pozná históriu a polohu drážovského kostola 

- pozná históriu, polohu, zaujímavosti Kalvárie 

- pozná životopis významných osobností regiónu 

- pozná osobitosti prírody obce 

- vie prečo je park chránený areál 

- pozná  históriu Topoľčianskeho zámky, žrebčína.  

- pozná význam zubrej obore, chov koní v Topoľčiankach  

- pozná históriu a osobitosti hradu Gýmeš 

 

7. Tradičná ľudová kultúra – 9 hodín 

Obsahový štandard 

- zimné a vianočné zvyky a tradície- Lucia, Mikuláš, tradičné vianočné jedlá, zdobenie 

príbytkov, tradície pri štedrovečernom stole a počas celých sviatkov 



 

 

- vianočné koledy 

- fašiangy - tradície, pochovávanie basy 

- rozprávky starých materí 

- tradície pri stavaní mája v regióne 

- kroje regiónu, ľudové piesne 

 

Výkonový štandard 

- žiak pozná zimné a vianočne zvyky a tradície (vianočné jedlá, zdobenie príbytkov, 

tradície pri štedrovečernom stole a počas celých sviatkov) 

- žiak pozná vianočné koledy 

- pozná zvyky počas fašiangov  

- vie rozlíšiť dnešné a ľudové rozprávky, dokáže reprodukovať rozprávky z ľudovej 

slovesnosti 

- pozná tradície pri stavaní mája v regióne 

- pozná rozdielne kroje regiónu, pozná a vie nakresliť kroj Novej Vsi nad Žitavou, 

pozná ľudové piesne regiónu 

 

8. Projekty – 6 hodín 

Obsahový štandard 

- Vráble 

- Receptár tradičných regionálnych jedál 

- Rodokmeň 

 

Výkonový štandard 

- získať informácie na tvorbu projektu 

- prezentácia projektu 

 

Záverečné opakovanie – 3 hodiny 

Obsahový štandard 

- môj rodný kraj, tradičná ľudová kultúra 

Výkonový štandard 

- vytvorenie štruktúry poznatkov, súboru pojmov 

 

 

Medzipredmetové vzťahy  

Biológia, Dejepis, Geografia 



 

 

 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova, Osobný a sociálny rozvoj, Enviromentálna 

výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Multikultúrna výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


