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Časová dotácia: 1 hodina týždenne (33 ročne) 

http://www.statpedu.sk/


M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

IX/I TECHNIKA 
Elektrické 
spotrebiče 
v domácnosti 
(7h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úvodná hodina 
BOZP v školskej 
dielni 

Poznať obsah učiva 
predmetu technika v 7, 
ročníku. 
Zhrnúť zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia v školskej 
dielni. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 

OŽZ: 
Zhrnúť zásady bezpečnosti 
a ochrany zdravia v školskej 
dielni. 

Uč..: str. 14-15 

 

IX/II Elektrické 
spotrebiče 
v domácnosti a ich 
druhy 

Poznať druhy elektrických 
spotrebičov v domácnosti. 
Opísať princípy činnosti 
vybraných elektrických 
spotrebičov. 

 
 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Fyzika 
 

 

Uč..: str. 84-130 

 

IX/III Pravidlá 
bezpečného 
používania 
a obsluhy 
spotrebičov 

Ovládať pravidlá použitia 
vybraných elektrických 
spotrebičov v domácnosti. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačná demonštrácia, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

OŽZ: 
Dodržiavať základné 
bezpečnostné pravidlá 
a predpisy pri obsluhe a údržbe 
elektrických spotrebičov. 
Poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
elektrickým prúdom 

Uč..: str. 84-130 

 

IX/IV Spotreba elektrickej 
energie 

Vypočítať spotrebu 
elektrickej energie 
vybraných spotrebičov 
v domácnosti s využitím 
energetického štítku. 
Porovnať finančné náklady 
na prevádzku niektorých 
elektrických spotrebičov 
v domácnosti. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Matematika 
Fyzika 

Uč..: str. 84-130 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

X/I 
 

 Zber, triedenie 
a likvidácia 
spotrebičov 

Zdôvodniť zber, triedenie 
a likvidáciu vyradených 
elektrických spotrebičov. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

ENV: 
Poznať pravidlá zberu, triedenia 
a likvidácie vyradených 
elektrických spotrebičov. 

 

X/II Projektová práca Zrealizovať prieskum, 
projekt na kúpu elektrického 
spotrebiča do domácnosti. 
 
 
 
 
 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
projektové vyučovanie,  
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, ústne 
opakovanie 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine pri tvorbe projektu. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov 
skupiny. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
MEV: 
Spracovať projektovú prácu 
formou prezentácie 
v PowerPointe alebo plagátu. 
Využiť mediálne technológie na 
získavanie informácií. 
Informatika 

 

X/III  Projektová práca 

XI/I EKONOMIKA 
DOMÁCNOSTI 
Plánovanie 
a vedenie 
domácnosti (1h) 

Kritický spotrebiteľ Vyhľadať informácie 
o právach spotrebiteľov 
vrátane nároku na 
reklamáciu. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

MEV: 
Využiť mediálne technológie na 
získavanie informácií. 
Informatika 
FG: 
Téma č.2:  
Finančná zodpovednosť a 
prijímanie rozhodnutí 
Čiastková kompetencia 6: 
Stručne zhrnúť hlavné princípy 

www.statpedu.sk: 
  

http://www.statpedu.sk/


M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

ochrany spotrebiteľov 

 
 
 

XI/II TECHNIKA 
Technická 
elektronika (5h) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elektronické 
súčiastky 

Poznať diódu, tranzistor, 
integrovaný obvod, 
mikročip, rezistor, 
kondenzátor. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, 
demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Fyzika Uč..: str. 84-130 

 

XI/III Dióda, zapojenie 
diódy 

Zapojiť diódu v priepustnom 
a nepriepustnom smere 
vysvetliť využitie diódy 
a tranzistora v elektrickom 
obvode. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, 
demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne 
práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Fyzika Uč..: str. 84-130 

 

XI/IV Snímače a regulačné 
prvky 

Vyhľadať na internete 
príklady využitia snímačov 
v bežnom živote. 
Uviesť spôsoby regulácie 
elektrických prístrojov 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 

Fyzika Uč..: str. 84-130 

 



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a zariadení v domácnosti. 

 
pozorovanie, 
demonštrácia 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

XII/I Jednoduché 
elektrické obvody 

Pracovať samostatne 
s virtuálnou elektronickou 
stavebnicou. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
motivačná demonštrácia 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
pozorovanie, 
demonštrácia, 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne 
práce 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Fyzika Uč..: str. 84-130 

 

XII/II Prenos 
telekomunikačných 
signálov 

Opísať princíp prenosu 
telekomunikačných signálov. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Fyzika 
Informatika 

Uč..: str. 84-130 

 

XII/III TECHNIKA 
Technická 
tvorba 
(8h) 

Konštruktér, 
konštruovanie, 
technická 
dokumentácia 

Vysvetliť pojmy 
konštuktér, technická 
dokumentácia. 
Poznať postup tvorby 
technickej dokumentácie. 

 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 

  



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

 
 

metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

I/II Kresliace počítačové 
programy 

Poznať a využiť kresliace 
počítačové programy na 
návrh technického výrobku. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Informatika  

I/III Kresliace počítačové 
programy 

I/IV Technológia výroby, 
dizajn, marketing 

Zdôvodniť význam dizajnu 
a marketingu pre predaj 
technického výrobku. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

  

II/I Reklamný leták na 
predaj vlastného 
výrobku 

Vytvoriť reklamný leták 
s cenovou ponukou na 
predaj vlastného výrobku. 
 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

Slovenský jazyk  

II/II Tvorba technickej 
dokumentácie 
k vlastnému 

Vytvoriť technickú 
dokumentáciu k vlastnému 
jednoduchému výrobku 
v elektronickej podobe. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 

  



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

výrobku Fixačné metódy: 
metódy otázok a odpovedí 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

II/III Projektová práca 
Vlastný výrobok 
s využitím zapájania 
elektrických 
obvodov 

Navrhnúť vlastný 
výrobok. 
Zrealizovať na svojom 
výrobku pracovné 
postupy ručného 
obrábania materiálov 
s využitím zapájania 
elektrických obvodov. 
Vypracovať projekt 
vlastného jednoduchého 
kombinovaného výrobku 
(štedrovečerný stolový 
blikajúci stromček LED, 
z nefunkčného mobilu 
autíčko atď). 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Fixačné metódy: 
opakovanie formou 
praktických cvičení 
Expozičné metódy: 
manipulácia s predmetmi, 
montážne a demontážne 
práce, projektové 
vyučovanie, kooperatívne 
vyučovanie 
Diagnostické metódy: 
praktické skúšanie, 
sebahodnotenie 

 

OŽZ: 
Dodržiavať zásady bezpečnej 
práce pri zhotovovaní vlastného 
výrobku. 
OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine pri tvorbe projektu. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov 
skupiny. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. Prezentovať sa a 
prezentovať výsledky svojej 
práce s využitím odbornej 
terminológie.. 
 
 

 

III/I Projektová práca 
Vlastný výrobok 
s využitím zapájania 
elektrických 
obvodov 

III/II  

III/III TECHNIKA 
Svet práce (6h) 

Voľba profesijnej 
orientácie 

Posúdiť svoje možnosti pri 
rozhodovaní o voľbe 
vhodného povolania 
a profesijnej prípravy, 
Využiť profesijné informácie 
a poradenské služby pre 
výber vhodného vzdelania, 
Identifikovať internetové a 
tlačové zdroje informácií o 
pracovných miestach. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

FG: 
Téma č.3: 
Zabezpečenie peňazí pre 
uspokojovanie životných potrieb 
– príjem a práca 
Čiastková kompetencia2: 
Zhodnotiť vzdelanostné a 
pracovné predpoklady z hľadiska 
uspokojovania životných potrieb 
a základné otázky úspešnosti vo 
finančnej oblasti. 

 

IV/I  Projektová práca Navrhnúť plán a časový Motivačné metódy: OSR:  



M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

Moje budúce 
povolanie 

rozvrh pre dosiahnutie 
kariérnych cieľov vrátane 
požiadaviek na vzdelanie 
a odbornú prípravu, náklady 
a možné zadlženie. 
 

motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
projektové vyučovanie, 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, ústne 
opakovanie 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

Pracovať ako aktívny člen 
v skupine pri tvorbe projektu. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov 
skupiny. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
MEV: 
Spracovať projektovú prácu 
formou prezentácie 
v PowerPointe alebo plagátu. 
Využiť mediálne technológie na 
získavanie informácií. 
Informatika 

IV/II  Projektová práca 
Moje budúce 
povolanie 

IV/III  Hrubá a čistá mzda, 
daň 

Vysvetliť pojem mzda 
(hrubá, čistá), 
 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

FG: 
Téma č.3: 
Zabezpečenie peňazí pre 
uspokojovanie životných potrieb 
– príjem a práca  
Čiastková kompetencia 3: 
Identifikovať zdroje osobných 
príjmov. 

www.statpedu.sk: 
  

IV/IV  Iné zdroje príjmu 
(dar, provízia, 
sociálna podpora) 

Uviesť príklady zdrojov 
príjmu iných než mzda (napr. 
dar, provízia a zisk, peňažný 
príjem domácnosti, štátna 
sociálna podpora). 
 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 

FG: 
Téma č.3: 
Zabezpečenie peňazí pre 
uspokojovanie životných potrieb 
– príjem a práca  
Čiastková kompetencia 3: 
Identifikovať zdroje osobných 
príjmov. 

www.statpedu.sk: 
  

http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/


M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

sebahodnotenie 
V/I  Výpočet čistej mzdy 

pomocou 
internetovej 
kalkulačky 

Použiť internetovú 
kalkulačku na výpočet výšky 
čistej mzdy. 
 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

MEV: 
Využiť mediálne technológie na 
získavanie informácií. 
Internet 

 

V/II EKONOMIKA 
DOMÁCNOSTI 
Plánovanie 
a vedenie 
domácnosti (5h) 
 

Človek a peniaze Vysvetliť na konkrétnych 
príkladoch funkciu peňazí 
ako prostriedku na 
zabezpečenie životných 
potrieb. 
Vysvetliť vzájomné vzťahy 
medzi životnými potrebami 
jednotlivca a rodiny. 
Zoradiť osobné 

želania/potreby 
podľa ich dôležitosti. 
Uviesť príklady 

hospodárneho 
zaobchádzania s vecami, 
hospodárneho správania sa 

vo  
(domácnosť, škola, obec). 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

FG: 
Téma č.1: 
Človek vo sfére peňazí 
Čiastková kompetencia 1: 
Vyhodnotiť trvalé životné 
hodnoty a osvojiť si vzťah medzi 
životnými potrebami a 
financiami ako prostriedku ich 
zabezpečenia. 
Téma č.2: 
Finančná zodpovednosť a 
prijímanie rozhodnutí 
Čiastková kompetencia 4: 
Prijímať finančné rozhodnutia 
zvažovaním alternatív a 
dôsledkov. 

www.statpedu.sk: 
  

V/III Domáci rozpočet Roztriediť výdavky na 
domácnosť a príjmy 
v domácnosti. 
Rozlíšiť pravidelné 
a nepravidelné príjmy 
a výdavky. 
Opísať spôsob rozdelenia 
finančnej čiastky 
pripadajúcej na týždeň 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 

Matematika 
FG: 
Téma č.4: 
Plánovanie a hospodárenie s 
peniazmi 
 Čiastková kompetencia 1: 
Vypracovať osobný finančný 
plán 

www.statpedu.sk: 
  

http://www.statpedu.sk/
http://www.statpedu.sk/


M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

medzi jednotlivé finančné 
ciele – míňanie, sporenie 
a spoluúčasť. 
Vysvetliť, ako používať 
rozpočet na kontrolu 
vynakladania prostriedkov 
na dosahovanie finančných 
cieľov. 
Stanoviť si merateľne 
krátkodobé finančné ciele 
zoradené podľa priority 
a kroky na ich dosiahnutie. 

ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

V/IV Sporenie Porovnať ceny rovnakého 
výrobku v dvoch rôznych 
obchodoch. 
Zhodnotiť voľbu nákupu 
alebo požičania si predmetu. 
Kriticky zhodnotiť 
informácie poskytované 
reklamou. 
Vysvetliť hodnotu a význam 
tvorby finančnej rezervy 
v domácnosti. 
Uviesť príklady, ako sporenie 
môže zlepšiť finančnú 
prosperitu. 

Motivačné metódy: 
motivačný rozhovor, 
aktualizácia obsahu učiva 
Expozičné metódy: 
opis, vysvetľovanie 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, domáca úloha 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie, 
sebahodnotenie 

FG: 
Téma č.6: 
Sporenie a investovanie 
Čiastková kompetencia 1: 
Diskutovať o tom, ako sporenie 
prispieva k finančnej prosperite. 

www.statpedu.sk: 
  

VI/I Projektová práca 
Domáci rozpočet 

Zostaviť rozpočet 
domácnosti. 
Vypracovať denník 
osobných príjmov 
a výdavkov. 

Motivačné metódy: 
motivačná výzva 
Expozičné metódy: 
projektové vyučovanie, 
Fixačné metódy: 
metódy otázok 
a odpovedí, ústne 
opakovanie 
Diagnostické metódy: 
ústne skúšanie 

OSR: 
Pracovať ako aktívny člen 
v skupine pri tvorbe projektu. 
Rozdeliť úlohy v skupine na 
základe schopností členov 
skupiny. 
Aktívne počúvať názory 
spolužiakov, prijímať kritiku. 
Vyjadrovať svoje názory, 
argumentovať, formulovať 
závery. 
MEV: 

 

VI/II  Projektová práca 
Domáci rozpočet 

http://www.statpedu.sk/


M/T Tematický 
celok/hod.: 

Téma: Výkonový štandard 
Výstup na hodnotenie: 

Metódy a formy 
práce: 

Prierezové témy: 
Medzipredmetové vzťahy: 

Poznámky: 

Spracovať projektovú prácu 
formou prezentácie 
v PowerPointe alebo plagátu. 
Využiť mediálne technológie na 
získavanie informácií. 
Informatika 
Matematika 

VI/III  Záverečné 
opakovanie 

    

 

Legenda: 

OSR Osobnostný a sociálny rozvoj                                                                                                                                                                     

ENV Environmentálna výchova                                                                                                                                                                           

MEV Mediálna výchova                                                                                                                                                                                     

VMR Výchova k manželstvu a rodičovstvu                                                                                                                                                                              

OŽZ Ochrana života a zdravia                                                                                                                                                                             

FG Finančná gramotnosť 

                                                                                                                                                                               

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


