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I. Všeobecná charakteristika školy 
 

 

1. Veľkosť školy 
 

     Škola je neúplná, teda neplnoorganizovaná. Nachádza sa v strede dediny. Má 

dve triedy. V jednej triede sa učí 1. a 2. ročník, v druhej triede 3. a 4. ročník. 

Okrem nich má škola jednu špeciálnu učebňu, ktorá je využívaná na výučbu 

informatiky a prácu s IKT počas vyučovacích predmetov.  Škola má Školský 

klub detí.  

 

2. Charakteristika žiakov 
 

     Školu navštevujú žiaci z našej dediny, ale máme i dochádzajúcich žiakov                        

(Žitavany a Zlaté Moravce). Školu navštevujú i žiaci s vývinovými poruchami 

učenia a pri ich vzdelávaní spolupracujeme s CPPPaP v Zlatých Moravciach. 

Skúsenosti so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami sú veľmi dobré.   

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 
 

     Pedagogický kolektív tvoria tri kvalifikované pedagogické pracovníčky 

vrátane vychovávateľky a dve nepedagogické pracovníčky. Učiteľky majú 

absolvovanú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu. Škola má svojho 

duchovného správcu, katolíckeho kňaza, ktorý vyučuje rímskokatolícke 

náboženstvo. Koordinátorkou školského vzdelávacieho programu je PaedDr. 

Helena Judinová. Vyučovanie anglického jazyka zabezpečujeme externým 

učiteľom. Riaditeľka školy absolvovala v marci 2011 funkčné inovačné štúdium. 

Dve pedagogické pracovníčky: Mgr. Mária Ondrejmišková- riad. školy a uč. 

PaedDr. Helena Judinová, ukončili špecializačné štúdium – modernizácia 

vzdelávacieho procesu na základných školách 8.6. 2012 v ďalšom vzdelávaní 

učiteľov . 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov (ďalej len 

„ĎVPZ“) má veľký dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho 

procesu.  

Tento systém má tieto ciele: 

 Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

 Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať 

a vzdelávať) pedagogických  zamestnancov. 

 Motivovať pedagogických  zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 



 Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, 

komunikáciu a pod. 

 Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky  

(inovácie) z metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky 

a príbuzných vied, ako aj z odboru. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných  

funkcií, napr. triedny učiteľ. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností 

nevyhnutných pre rozvoj školského systému, napr. pedagogický výskum, 

tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie 

(pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 

materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou,  

multimédiami a pod. 

 Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej  

a riadiacej praxe, podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických 

zamestnancov. 

 Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných  

a metodických informácií prostredníctvom efektívneho informačného 

systému. 

 Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej 

atestácie. 

V súlade s platnou legislatívou by mal rešpektovať tieto princípy: 

 Ďalšie vzdelávanie je právom i povinnosťou každého pedagogického a 

odborného zamestnanca školy. 

Každý pedagogický i odborný zamestnanec školy má mať možnosť ďalšieho 

vzdelávania  za rovnakých podmienok. 

 

4.  Organizácia prijímacieho konania  

     Prijímacie konanie žiakov na školu sa koná na základe zápisu dieťaťa 

zákonným zástupcom. 
 

5.  Dlhodobé projekty 

          Pokračujeme v dlhodobom projekte Infovek, v rámci ktorého sme získali 

IKT zariadenia (PC, skener, tlačiareň na vybavenie učebne informatiky). 

Zapojili sme sa do projektov  Zdravá škola a Otvorená škola. V rámci projektu 

Zelená škola bolo v areály školy vysadených niekoľko druhov ihličnatých 

stromov. 

     Každoročne sa žiaci zapájajú do  protidrogového programu – týždeň boja 

proti drogám, ekologických a sociálnych programov v rámci Dňa Zeme, 

športových projektov Machulinská dvadsiatka a stretnutí s významnými 



osobnosťami. V školskom roku 2009/2010 sme získali z grantu Renovabis 

financie na zakúpenie interaktívnej tabule, ktorá je napojená na internet 

a skener. Škola už dlhé roky spolupracuje s pedagogicko – psychologickou 

poradňou v Zlatých Moravciach. 

 

6. Spolupráca s rodičmi 
 

     Spolupráca s rodičmi sa organizuje formou rodičovského spoločenstva štyri 

krát ročne a spoločnými akciami žiak – učiteľ - rodič /výstava ovocia a zeleniny 

a pod./ Spolupráca s rodičmi sa neustále rozvíja.  Poradným a kontrolným 

orgánom riaditeľa je rada školy, zostavená z pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov školy, za zriaďovateľa a rodičov žiakov školy. Rada zasadá 4 krát 

ročne. 

 

7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  

 

     Škola sa nachádza v peknom prostredí s množstvom zelene. Vnútorné 

priestory školy sú esteticky upravené výtvarnými prácami žiakov. Škola má 

zriadenú počítačovú triedu, ktorú využíva na záujmovú činnosť pri ŠKD a na 

vyučovanie. V jednej triede sa vyučuje na interaktívnej tabuli napojenej na 

internet, skener. A zakúpili sme si aj nové softwery. 

     Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne 

obnovovať a vymieňať za modernejšie, pričom sú nám nápomocní rodičia. 

Podľa finančných možností sme si zakúpili učebné pomôcky, ktoré nám 

umožnili tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.  

 

 

8. Škola ako životný priestor 
 

     Škola má estetické a upravené prostredie tried, chodieb a školského dvora 

a to z toho dôvodu, aby sa žiaci i pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie 

pri vytváraní priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom, ale i medzi žiakmi 

a učiteľmi. V škole systematicky pracujeme v priateľskej a duchovnej 

atmosfére. 

 

7. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia     

    pri výchove a vzdelávaní 
     

 

     Škola má bezpečné a zdraviu vyhovujúce priestory na vyučovanie. Žiaci sú 

pravidelne poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri vyučovaní. Pravidelne sa 

zabezpečuje školenie zamestnancov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci . 

Pri pravidelných kontrolách bezpečnosti a ochrany zdravia sa nedostatky 

odstraňujú podľa výsledkov revízií. Dôležitý je vhodný stravovací a pitný režim 

žiakov (podľa vekových a individuálnych potrieb žiakov a učiteľov). 

 



 

 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 
 

 

l. Pedagogický princíp školy /vlastné ciele výchovy a vzdelávania 
 

a/ Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti 

a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch ako aj hlboké 

odborné vedomosti vo všetkých voliteľných predmetoch.  

Umožní rozvoj kľúčových spôsobilostí. Dôraz sa bude klásť na rozvoj 

nábožensko-duchovných hodnôt, zdravotných spôsobilostí.  

Škola dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa  svojich schopností 

a bolo mu umožnené zažiť úspech.  

Zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –

vzdelávacími potrebami tak, aby mali  rovnocenný prístup vo vzdelávaní.  

 

b/ Zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole  

 

c/ Zabezpečí kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch. 

    

    V spolupráci s rodičmi žiakov bude vychovávať pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

 

2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

 

     Naša cirkevná škola sa chce zamerať na výchovu mravnej prosociálnej 

duchovnej osobnosti. Vzhľadom na to, že žiaci sú v každodennom živote 

účastníkmi cestnej premávky a pribúda riziko dopravných nehôd, zameriame sa 

na základy poskytovania prvej  pomoci a to v samostatnom voliteľnom 

predmete.  

 

 

Stupeň vzdelania ISCED l 
 

     Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne 

vzdelanie. Dokladom o získanom vzdelaní 1. stupňa je vysvedčenie. Na 

vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal primárne 

vzdelanie“. 

 

2.1. Ciele primárneho vzdelávania 
Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie 

kľúčových spôsobilostí žiakov ako základu všeobecného vzdelania.  

 



 

 

3. Profil absolventa 
 

     Vzdelávanie poskytujeme tak, aby absolvent programu primárneho vzdelania 

mal osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovednej 

a kultúrnej gramotnosti. Získal základy používania materinského a cudzieho 

jazyka. 

          Absolvent ZŠ sv. Dominika Sávia by mal  svojim vystupovaním robiť  

dobré meno škole, byť  schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť  

schopný hodnotiť  svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný 

starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie,  vedieť uzatvárať kompromisy, 

byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, 

osvojiť  si metódy štúdia a  práce s informáciami, mať schopnosť vnímať 

umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, byť  si vedomý 

svojich kvalít. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

 

a/ sociálne komunikačné – vyjadruje sa súvisle, dokáže určitý čas sústredene 

načúvať , v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť 

hovorenému textu 

 

b/ spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia – používa 

základné matematické myslenie na riešenie rôznych problémov 

 

c/ spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie – ovláda 

základy kreslenia a písania na počítači, pozná riziká s využívaním počítača 

 

d/ spôsobilosť riešiť problémy  - vníma a sleduje problémové situácie v škole 

a vo svojom okolí, vie rozoznať ozajstný problém 

 

e/ osobné a sociálne spôsobilosti – podporuje sebadôveru a sebarozvoj 

 

g/ spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

4. Pedagogické stratégie 
  

     Vo vyučovaní podporujeme také metódy a formy práce, ktorých premyslený 

výber, logické usporiadanie bude prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov 

na vyučovaní a učení. Pôjde o výber vyučovacích metód, možnosti triedenia 

vyučovacích metód podľa cieľov, učiva, rôznych ciest a spôsobov, ako 

dosiahnuť cieľ vyučovacieho predmetu. Dôraz je kladený na samostatnosť 

a zodpovednosť za učenie. Využívame IKT vo vyučovaní. Naším cieľom je 

rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. 



Členovia zdravotníckeho krúžku sa každoročne zapájajú do súťaže Hliadka 

mladých zdravotníkov v Nitre.  

Pri prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať aj na iné aktivity ako 

besedy. Napriek tomu, že s drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť 

proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez vyučujúcich a rodičov účelným 

využívaním voľného času i vlastným príkladom. Chceme si všímať talent 

v jednotlivých oblastiach a rozvíjať ho do maximálnej miery. Viac budeme 

preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé ovládanie učiva. 

Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba 

orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre 

zvýšenie vnútornej motivácie.  

 

 

5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi   

    potrebami 
 

     Škola má dlhoročnú skúsenosť so vzdelávaním žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami. Škola je pre nich vždy otvorená. Pre týchto 

žiakov vždy vypracovala individuálny vzdelávací plán IVP a vždy ho bude 

vypracovávať. Individuálny výchovno-vzdelávací program  je súčasťou 

povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

individuálne integrovaného žiaka v bežnej triede základnej školy. Je do 

dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania žiaka podľa jeho 

špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb. Individuálny výchovno-vzdelávací 

program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže 

upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích 

potrieb žiaka. Individuálny výchovno-vzdelávací program  podpisuje riaditeľ 

školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca žiaka.  

 

Prostredie  školy je vytvorené pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno 

vzdelávacími potrebami žiakov. 

  

a/ Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 

Škola pre týchto žiakov urobila priestorové úpravy – bezbariérový prístup, 

úpravy v triedach.  

 

b/ Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

 

Chceme zohľadňovať i žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia tak, aby 

sme im zabezpečili rovnocenný prístup k vzdelávaniu a primerané začlenenie do 

spoločnosti  

 

c/ Žiaci s nadaním: 

 



Podporiť účasť nadaných žiakov na rôznych súťažiach. Prezentovať sa na 

akciách školy pred širokým kolektívom obce. 

6. Zabezpečenie výučby pre žiakov mimoriadne nadaných  
 

      U žiakov mimoriadne nadaných v ktorejkoľvek oblasti rozvíjať talent 

a nadanie individuálnymi prístupom počas vyučovacích hodín a prípravou na 

súťaže, olympiády v rámci krúžkov s mimo vyučovacieho procesu. 

 

7. Začlenenie prierezových tém  
 

     Prierezovými témami si žiaci prehĺbia základné učivo, rozšíria si rozhľad, 

osvoja si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti 

základného učiva, prispejú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne 

ovplyvnia proces uzatvárania a rozvíjania  kľúčových kompetencií /spôsobilostí/ 

žiakov. 

Naša škola bude vyučovať v 1. ročníku ako samostatný voliteľný predmet – 

Základy prvej pomoci. 

 

Špecifikácia spôsobu uplatnenia prierezových tematík: 

1. Prierezová téma „Dopravná výchova“ sa uplatní formou kurzu 

v septembri v objekte škola, školského i miestneho ihriska. Žiaci si osvoja 

pravidlá bezpečného presunu po miestnych  cestných komunikáciách 

i prechodu cez cestu. 

2. Prierezová téma „Osobnostný a sociálny rozvoj“ sa bude prelínať vo 

všetkých predmetoch, najviac v slovenskom jazyku a na telesnej výchove 

prostredníctvom vhodných cvičení a modelových situácií a v náboženskej 

výchove.  

3. Prierezová téma „ Environmentálna výchova „ sa bude prelínať všetkými 

predmetmi, ale najmä prírodovedou a slovenským jazykom. Uplatní sa aj 

kurzovou formou jeden týždeň v októbri.  

4. Prierezová téma „Mediálna výchova“ sa bude prelínať hlavne slovenským 

jazykom a uplatní sa aj formou besedy, zameranej na to, aby sa žiaci 

naučili kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty. 

5. Prierezová téma „Multikultúrna výchova“ sa uplatní  hlavne v predmetoch 

hudobná a výtvarná výchova. 

6. Prierezová téma „Ochrana života a zdravia“ sa uplatní samostatnou 

organizačnou formou vyučovania – didaktickými hrami v júni  

a v samostatnom voliteľnom predmete Základy prvej pomoci.  

7. Prierezová téma „Tvorba projektu a prezentačné zručnosti“ sa budú                           

uplatňovať vo všetkých predmetoch s dôrazom na žiackych kompetencií - 

komunikovať, argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, 

riešiť problémy, pracovať tímovo, prezentovať sám seba, vytvoriť 

produkt. 

8. 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.  

9. Finančná gramotnosť – bude realizovaná blokovou formou a začlenená 

do učebných osnov predmetu matematika a informatická výchova. 

Využívať budeme Národný štandard finančnej gramotnosti. 

     V rámci školského vzdelávacieho programu, ktorého súčasťou je aj 

regionálna výchova, budú učitelia a žiaci našej školy zbierať rôzne informácie 

a materiály súvisiace so životom našej obci v minulosti, ale i v dnešnej dobe.. 

Ide o čo najstaršie fotografie, kroje, pracovné nástroje a podobne. Navštívia 

obecný úrad  za účelom diskusie so starostom obce - čo nového sa plánuje 

v našej obci. 

                             Začlenenie prierezových tém : 
 

1.Multikultúrna výchova MUV  

2.Mediálna výchova MDV  

3.Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4.Environmentálna výchova ENV  

5.Dopravná výchova DOV  

6.Ochrana života a zdravia OZO  

7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK  

9. Finančná gramotnosť 

Stručná charakteristika prierezových tém:  

 

Multikultúrna výchova  

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. Preto je potrebné, aby boli na 

tieto výzvy pripravení, a aby boli schopní rozoznať, rešpektovať 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.  

 



Mediálna výchova  

 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.  

Cieľom je rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), 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).  

 

Environmentálna výchova  

Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom. Cieľom 

tejto prierezovej témy je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti 

vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe 

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

medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v rôznych oblastiach 

sveta; pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

- rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje 

človeka k životnému prostrediu,  

- rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, 

regionálnej a medzinárodnej úrovni,  

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a 

správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu 

ako spotrebiteľa a výrobcu,  

- vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného 

prostredia a komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať  



a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská,  

- využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri získavaní a 

spracúvaní informácií, ako aj pri prezentácii vlastnej práce. 

V oblasti postojov a hodnôt nadobudne schopnosť:  

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu,  

- pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho 

vývoja ľudskej spoločnosti,  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich 

prostrediu,  

- podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia 

prostredníctvom praktickej výučby,  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k 

vnímaniu estetických hodnôt prostredia,  

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu,  

- prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania 

smerom k životnému prostrediu,  

- rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.  

 

Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke  

Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov 

základných škôl. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti 

na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom 

je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových 

vozidiel.  

Ciele dopravnej výchovy sú zostavené v zmysle týchto kritérií :  

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi,  

- formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke,  

- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci 

(spolujazdec),  

- naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska 

bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v 

praktickom živote,  

- zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

- zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

- pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v 

cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla,  

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení 

ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky.  

Ochrana života a zdravia  

Ochrana života človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti 

žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. 

Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom 

nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie.  



- Snahou je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza. 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. 

Vyškoliť ich v poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života.  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

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

argumentovať, používať 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 použitím 

informačných a komunikačných technológií.  

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 vhodnú formálnu štruktúru  

na prezentáciu výsledkov svojho výskumu.  

 

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.  

Nakoľko sa vláda Slovenskej republiky zaviazala realizovať Odporúčania na 

ochranu tradičnej kultúry a folklóru a Generálnou konferenciou UNESCO bol 

schválený: Dohovor o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva ako aj 

Dohovor o ochrane a podpore rozmanitosti kultúrnych prejavov, odporúča  

sa táto prierezová téma vhodne začleniť do vyučovacích predmetov 

prostredníctvom ich obsahov, ale aj formou projektov, exkurzií a pod.  

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania chceme  vytvárať u žiakov 

predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu , k našej dedine, ku krásam svojho 



regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho 

dedičstva našich predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy 

poznali históriu a kultúru vlastnej obce – objavovanie a spoznávanie prírodných 

krás a zaujímavostí Slovenska. Pre vybudovanie kladného vzťahu k téme je 

nevyhnutné využívať zážitkové formy učenia sa žiakov (výlety, exkurzie, 

besedy, tvorba zbierok, výstav, návšteva obecného úradu ...).  

 

     Prierezové témy sú povinnou súčasťou obsahu vzdelávania. Prelínajú sa cez 

všetky vzdelávacie oblasti. Odrážajú aktuálne problémy súčasnosti, sú určitým 

návodom na ich prevenciu a riešenie. Zároveň slúžia aj na prehĺbenie 

základného učiva. Majú prispieť k tomu, aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si 

určité postoje, hodnoty a rozhodovanie. Prepájajú rôzne oblasti základného 

učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne ovplyvňujú 

proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov. Nevyhnutnou 

podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je používanie aktivizujúcich, 

interaktívnych učebných metód.  

 

   

III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia 
 
 

 

1. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 
 

 Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomosti so zručnosťami 

a spôsobilosťami. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia 

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať 

z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu č. 22/2011. 

 

Hodnotenie budeme robiť na základe vopred určených kritérií, 

prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj žiaka. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť 

žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.  

 

 

 

 



     2.    Systém hodnotenia žiakov 
 

1. – 4.ročník 

Hodnotené známkou sú všetky predmety v 1. – 4. ročníku. 

 

Slovenský jazyk 

Diktát 

 

Ročník 
Počet  

diktátov 

I. 1 

II. 6 

III. 8 

IV. 6 

 

známka 1. – 4. 

ročník 

 

 Počet chýb 

1 0 – 2  

2 3 – 4  

3 5 – 7  

4 8 – 10  

5 11 a viac  

 

Zameranie diktátov v jednotlivých ročníkoch: 

 

2.ročník 

-  krátke a dlhé samohlásky, 

-  spoluhlásky ď, ť, ň, ľ a ich spojenie s e, i, ia, ie, iu do slabiky, 

-  i/í po mäkkých spoluhláskach,  

- y/ý po tvrdých spoluhláskach, 

-  druhy viet, 

-  zhrnutie učiva 2. ročníka. 

 

3.ročník 

-  vybrané slová po b, 

-  vybrané slová po m, 

-  vybrané slová po p, 

-  vybrané slová po r, 

-  vybrané slová po s, 

-  vybrané slová po v, z, 

-  všeobecné a vlastné podstatné mená 

-  pravopisné javy 3.ročníka 

 



4.ročník 

      -   pravopis vybraných a príbuzných slov 

  -   pravopis vybraných a príbuzných slov 

  -  spodobovanie 

 -  všeobecné a vlastné podstatné mená 

  -  slovesá 

  -   pravopisné javy 4.ročníka 

         

 

V slovenskom jazyku v 1. roč. budeme písať výstupný kontrolný diktát.  

V 2.- 4. ročníku : vstupné i výstupné kontrolné práce 

V slovenskom jazyku budeme pravidelne písať pravopisné cvičenia - zamerané 

na upevňovanie preberaného učiva. 

 

KOREKTORSKÉ ZNAČKY 

 

__ označenie chybného písmena 

 

 

značka pre chýbajúce slovo/ písmeno 

 

 
značka na oddelenie slov 

 
značka na spojenie slova/ písmen 

 značka pre zbytočne napísané slovo, 

písmeno 

1 3 2 správne poradie slov 

 
označenie nesprávneho i,í/y,ý 

 
nesprávne rozdelené slovo na konci, 

začiatku  riadka 

 

Ďalšie spôsoby preverovania vedomostí: 

 Tematické opakovanie po prebratí  celku   

 Krátke samostatné práce 

 

Hodnotenie prác 

 

výborný 1 100% -90% 

chválitebný 2 89% - 75% 

dobrý 3 74% - 50% 

dostatočný 4 49% - 25% 

nedostatočný 5 24% - 0% 

 



 

Čitateľské zručnosti – 2. ročník 

 

 

Predmet je hodnotený  známkou. Hodnotí sa plynulosť čítania a porozumenia 

textu. Deti reprodukujú krátky text a nacvičujú si prednes básne. Spoznávajú 

detských spisovateľov a básnikov. Zábavnou formou riešia zaujímavé úlohy na 

dopĺňanie, precvičujú si aj písanie. Druháci si jednoduchou formou zakladajú 

čitateľský denníček, ktorý na konci školského roka vyhodnocujeme. 

 

 

 

Matematika 

 

spôsoby preverovania vedomostí: 

 

 Tematické opakovanie po prebratí učiva 

 Krátke samostatné práce  

 V 1. roč. výstupnú kontrolnú prácu 

 V 2.-4. roč. vstupné i výstupné práce 

 

Hodnotenie prác 

 

výborný 1 100% -90% 

chválitebný 2 89% - 75% 

dobrý 3 74% - 50% 

dostatočný 4 49% - 25% 

nedostatočný 5 24% - 0% 

 

Prírodoveda 

Ústne skúšanie, krátke písomné práce po tematickom celku, projekty. 

 

Vlastiveda 

Ústne skúšanie, krátke písomné práce po tematickom celku, projekty 

 

Cudzí jazyk 

3. - 4. ročník – po každej lekcii preskúšanie slovnej zásoby ústne/písomne, 

po každej lekcii test, projekty 

 



Výchovné predmety 

Hodnotenie – v známke je zahrnutý výkon, ktorý žiak podal, dosiahnutá 

úroveň, prevedenie, snaha o zlepšovanie sa, aktivita, estetická realizácia, 

originalita, tvorivosť. 

 

 

 

2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenie zamestnancov  
 

Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom  hodnotení. Body sa 

budú prideľovať na základe 

- pozorovanie /hospitácie/ 

- výsledkov žiakov, ktorý učiteľ vyučuje 

- úspešné obsadenie v žiackych súťažiach 

- hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov 

     oblasti ďalšieho vzdelávania 

- hodnotenie za mimoškolskú činnosť 

- tvorba učebných pomôcok 

Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov. 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov je naplánované 

a prebieha v súlade s platnou legislatívou . 

Dve pedagogické zamestnankyne si svoje vzdelávanie doplnili v modernizácii 

vzdelávacieho procesu, / 8.jún 2012 /pretože podľa reformy pribudla 

informatická výchova od 2. roč., a bolo potrebné sa v tejto oblasti vzdelávať.  

Druhým dôvodom bola interaktívna tabuľa v našej škole – aby sme mohli s ňou 

pracovať- opäť bolo potrebné sa vzdelávať, aby sme tieto poznatky mohli využiť 

vo výchovno-vzdelávacom procese. A na to nám slúži práve toto vzdelávanie. 
 

Všetci zamestnanci absolvujú školenie BOZP a PO 

    Ďalšie požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických  a odborných 

zamestnancov 

 

• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

• Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a 

vzdelávať) pedagogických zamestnancov. 

• Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, 

vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

• Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, 

spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a 

pod. 



• Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z 

metodiky vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, 

ako aj z odboru. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 

materiálnymi prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, 

multimédiami a pod. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie. 

 

3. Hodnotenie školy 
Cieľom hodnotenia je, aby  žiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné 

informácie o tom, ako zvládajú požiadavky na ne nich kladené, a aby aj 

verejnosť vedela, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.  

Pravidelne monitorujeme: 

- podmienky na vzdelanie 

- spokojnosť s vedením školy a učiteľmi 

- prostredie – klíma školy 

- priebeh vzdelávania- vyučovací proces -metódy a formy 

vyučovania 

- výsledky vzdelávania 

- úroveň výsledkov  práce školy   

 Kritériom pre nás je: spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov 

                                kvalita výsledkov   

Na hodnotenie školy používame dotazníky, ktoré zadávame rodičom, žiakom 

a učiteľom. Našou snahou je získať spätnú väzbu na kvalitu školy.  

Otázky zameriavame na: možnosť skontaktovať sa so školou, 

                                     dostatok informácií o škole  

                                     spokojnosť s prácou učiteľov 

                                     hodnotením žiakov a klasifikáciou 

                                     využitie mimo vyučovacieho času- 

                                     kurzy, výlety, vzdelávanie, zájazdy   

 

Ako hodnotíte vývoj svojho dieťaťa na škole 

 

a/ rozvoj osobnosti 

b/ rozvoj vedomosti 

c/ rozvoj myslenia 

d/ rozvoj správanie 

g/ rozvoj všeobecnej vzdelanostnej úrovne 

h/ školská disciplína 

 

 

 

 

 

 



IV. Školský učebný plán 1.ročník 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet 

hodín 

ŠVP 

1.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
8 1 

Mimočítankové 

čítanie  
  

Matematika  a práca s 

informáciami  

Matematika  
4 1 

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 0,5 0,5 

Človek a hodnoty   Náboženská 

výchova 
0,5 1,5 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

Hudobná výchova  1  

   

Človek a svet práce Pracovné 

vyučovanie 
  

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2  

Základy prvej 

pomoci 
 1 

Spolu   17 5 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

  

22 

  

Poznámky :    

Do učebného plánu v 1.roč. sme si zvolili : 

      Nový predmet Základy prvej pomoci- 1 voliteľnú hodinu týždenne. 

Vzhľadom na to, že žiaci sú v každodennom živote účastníkmi cestnej 

premávky a pribúda riziko dopravných nehôd, zameriame sa na základy 

poskytovania prvej  pomoci a to v samostatnom voliteľnom predmete.  

      Štyri voliteľné hodiny sme pridelili povinným učebným predmetom 

nasledovne:        1 hod    slovenský jazyk a literatúra 

                            1 hod     matematika 

                            0,5 hod    prírodoveda /každý druhý týždeň 1 hod/ 

                            1,5 hod    náboženská výchova 

     V týchto posilnených hodinách v ŠkVP si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, 

upevňovať učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať 

zábavné formy ,v čo možno najväčšej miere, uplatňovať využitie interaktívnej 

tabule, prezentácie, doplňovačky, spojovačky... 

 

 



IV. Školský učebný plán 2.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť  Predmety Počet 

hodín 

ŠVP 

2.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
6 2 

Mimočítankové čítanie    

Matematika  a práca s 

informáciami  

Matematika  4 1 

Informatická výchova 1  

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 1  

 Vlastiveda 1  

Človek a hodnoty   Náboženská výchova 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

Hudobná výchova  1  

   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2  

Základy prvej pomoci  1 

Spolu   18 5 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

  

23 

 

Poznámky: 

Do učebného plánu v 2.roč. sme si zvolili nasledovne : 

            Nový predmet  - Základy prvej pomoci – 1hod. 

            Na posilnenie učiva : 

                        2 hod     slovenský jazyk a literatúra 

                        1 hod     matematika 

                        1 hod     náboženská výchova 

V týchto posilnených hodinách v ŠkVP si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, 

upevňovať učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú 

uprednostňovať zábavné formy ,v čo možno najväčšej miere, uplatňovať 

využitie interaktívnej tabule, prezentácie, doplňovačky, spojovačky... 

 

 

 

 

 

 



IV. Školský učebný plán 3.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet 

hodín 

ŠVP 

3.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
6 1 

Anglický jazyk 3  

Mimočítankové čítanie   1 

Matematika  a práca s 

informáciami  

Matematika  3 1 

Informatická výchova 1  

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 1  

 Vlastiveda 1  

Človek a hodnoty   Náboženská výchova 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

Hudobná výchova  1  

   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie   

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2  

Základy prvej pomoci  1 

Spolu   20 5 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

  

25 

 

Poznámky: 
Do učebného plánu v 3.roč. sme si zvolili nasledovne : 

                    1 hod –nový predmet  Základy prvej pomoci  

                    1 hod -nový predmet  Mimočítankové čítanie 

A tri voliteľné hodiny sme pridelili k povinným učebným predmetom, kde si 

žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na ostatných 

hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy, v čo možno 

najväčšej miere, uplatňovať využitie interaktívnej tabule, prezentácie, 

doplňovačky, spojovačky.. 

                   nasledovne: 1 hod     slovenský jazyk a literatúra 

                                     1 hod      matematika 

                                     1 hod      náboženská výchova 

 

 

 

 



IV. Školský učebný plán 4.ročník 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety Počet 

hodín 

ŠVP 

4.ročník 

Školský 

vzdelávací 

program 

 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a 

literatúra 
6 1 

Anglický jazyk 3  

Mimočítankové čítanie   1 

Matematika  a práca s 

informáciami  

Matematika  3 1 

Informatická výchova 1  

Príroda a spoločnosť  Prírodoveda 1  

 Vlastiveda 1  

Človek a hodnoty  Náboženská výchova 1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 1  

Hudobná výchova  1  

   

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1  

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2  

Základy prvej pomoci  1 

Spolu   21 5 

Spolu: povinná časť + 

voliteľné hodiny 

  

26 

 

Poznámky: Do učebného plánu vo 4.roč. sme si zvolili nasledovne : 

                    1 hod –nový predmet  Základy prvej pomoci  

                    1 hod -nový predmet  Mimočítankové čítanie 

A tri voliteľné hodiny sme pridelili povinným učebným predmetom, kde si žiaci 

budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na ostatných 

hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy, v čo možno 

najväčšej miere, uplatňovať využitie interaktívnej tabule, prezentácie, 

doplňovačky, spojovačky.. 

                   nasledovne: 1 hod     slovenský jazyk a literatúra 

                                        1 hod      matematika 

                                        1 hod      náboženská výchova 

 

 

 

 

 



Rámcový učebný plán pre 1.- 4. ročník  

Vzdelávacia 

oblasť 
Predmety 1. 2. 3. 4. 

Počet hodín za 

1.-4.roč 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 8 6 6  6  26  

Anglický jazyk - - 3 3 6 

Matematika a 

práca s 

informáciami 

Matematika 4 4  3 3  14  

Informatická výchova   1 1   1  3 

Príroda a 

spoločnosť 

Prírodoveda 0,5 1 1   1 3,5 

Vlastiveda   1 1  1  3  

Človek a 

hodnoty 
Náboženská výchova 0,5 1  1  1 3,5  

Umenie a 

kultúra 

Výtvarná výchova 1 1 1   1  4 

Hudobná výchova 1 1  1 1   4 

Človek a svet 

práce 
Pracovné vyučovanie - - - 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2   2  8 

Povinné hodiny 

spolu 
  17 18 20   21  76 

Voliteľné 

hodiny 
 5 5 5 5 20 

Hodiny spolu  22 23 25 26 96 

 

 

V. Učebné osnovy 
 

     Učebné osnovy tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre každý 

predmet a vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil 

absolventa a zameranie školy.  

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský     

Forma štúdia denná   

  

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia  

Predmet: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA   

Charakteristika predmetu 

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

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

rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti  a to na úrovni ústnej i písomnej. 

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

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

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

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

v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda 

o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých 

zložkách predmetu. V minulosti sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie 

jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, 

morfológiu, lexikológiu), pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená. 

V záujme efektívneho rozvíjania komunikatívnej kompetencie a čitateľskej gramotnosti 

sme využili priestor na zvýšenie počtu hodín v prvom aj druhom ročníku v rámci tvorby 

školského vzdelávacieho programu. 

Ciele predmetu 

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

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

rozumieť jazykovým  prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. 

Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim 

kladný vzťah.  

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým: 

 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 

 poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 

reči   

 osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej 

a štylistickej 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

 získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

 osvojiť si návyky správnej výslovnosti 

 poznávať jazykové prostriedky  a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 

 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa  

 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme  

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

Kľúčové a predmetové kompetencie 

Poznávacie a rečové kompetencie 



      Percepčno-Motorické zručnosti   

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

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

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti   

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

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

Analytické zručnosti 

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

identifikácie rýmu a aliterácií   

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

s využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej  

analýzy slova  podriadiť postupne sa rozširujúcim  čitateľským schopnostiam žiakov 

v šlabikárovom /nácvičnom/ období a to  v stúpajúcej náročnosti od  slabík   po jednoduché 

slová. 

Tvorivé zručnosti 

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

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

3. Dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner 

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

zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.  

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

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

(primeranej) úrovni žiaka daného ročníka ZŠ.  

2. Osvojiť si výslovnostnú normu  

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

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

stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval. 

Komunikačné zručnosti 

1. Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

2. Vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu 

3. Naučiť žiaka verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor    

Stratégie vyučovania 

    Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na individualitu žiakov 

a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre 

predmet Informatická výchova. Využíva sa 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) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 

 hodnotenie, sebahodnotenie 

Učebné zdroje 

Šlabikár Lipka 1. časť Nemčíková – Hirková 

Šlabikár Lipka 2. časť  Nemčíková – Hirková 

Písanie – pracovný zošit 1-7 (písanky s predtlačou) Písanie – cvičný zošit C (písanka s pomocnou  



liniatúrou) Čítacie kartičky, Pracovné listy, Pexeso – obrázková abeceda Slovenský jazyk pre 2. 

ročník ZŠ, Hirschnerová 

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 2. ročník, Hirschnerová 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ, Lacková – Agalarevová 

Pracovný zošit k Čítanke pre 2.ročník ZŠ, Lacková – Agalarevová 

Čítanka pre 3. ročník ZŠ, Benková S. a kol., Bratislava, Poľana, 2007 

Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ, Hirschnerová – Adame, Bratislava, Aitec, 2011 

Pracovný zošit k učebnici Slovenský jazyk pre 3. ročník, Hirschnerová – Adame, 

Slovenský jazyk pre 4. ročník 

CD, PC, Internet, Metodické príručky 

Mimočítanková literatúra, Návštevy školskej a dedinskej knižnice 

Začlenenie prierezových tém 

     Medzi prierezové témy, ktoré využijeme v 1. ročníku ZŠ na dosiahnutie stanovených cieľov v 

predmete slovenský jazyk a literatúra patria: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Vzájomné spolužitie, využitie voľného času, vzťahy medzi zdravými a hendikepovanými deťmi, 

cvičenie zmyslového vnímania, vzťahy v rodine, dramatizácia rozprávky, kultúra pri stolovaní, 

spolupráca v dvojiciach, spolupráca v skupine, sebapoznanie, rozlíšenie dobra a zla v rozprávkach, 

medziľudské vzťahy, sebahodnotenie, právo na vlastný domov, rešpektovanie názorov, potrieb a 

práv ostatných ľudí 

 

Environmentálna výchova 

Vzťah k domácim zvieratám a starostlivosť o ne, ochrana prírody a zvierat, ochrana životného 

prostredia, zmeny v prírode, využitie liečivých rastlín, vzťah človeka k prostrediu, vzťah medzi 

človekom a životným prostredím, pomoc zvieratám v núdzi, odpad v domácnosti, hospodárenie s 

vodou 

 

Mediálna výchova 

Kritický prístup k reklame, pozvánka na kultúrnu akciu, využitie internetu vo vyučovaní, vedieť sa 

prezentovať na verejnosti 

 

Multikultúrna výchova 

Jedinečnosť každého človeka, zvláštnosti rôznych kultúr, zvyky rodín, poznávať a rešpektovať iné 

kultúry, poznávať históriu, zvyky a tradície 

 

Dopravná výchova 

Bezpečné prechádzanie cez križovatku, bezpečné správanie sa v premávke, bezpečnosť na ceste, 

pri bicyklovaní na cestnej komunikácii, bezpečnosť pri cestovaní, cestovanie v dopravných 

prostriedkoch 

 

Ochrana života a zdravia 

Hygiena tela, bezpečnosť pri používaní elektrických spotrebičov, bezpečnosť pri práci, pohyb a 

pobyt v prírode, dodržiavanie správneho režimu dňa, výchova k bezpečnému správaniu, poriadok 

pri práci, čistota 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

projekt záložka 

Medzipredmetové vzťahy 

V predmete budeme rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah medzi týmito predmetmi  : 



 Matematikou,  

 Informatickou výchovou, 

   Prírodovedou, 

   Vlastivedou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

   Náboženstvom. 

Kritériá hodnotenia 

     Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  s platnosťou od 

1.5.2011. 

Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové kompetencie 

stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka, jeho iniciatíva 

a záujem o predmet.  

Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

Prospech bude klasifikovaný známkou: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií.  



 V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický. 

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 10 – 9 ...........1 

                                                                                             8 – 7 .......... 2 

                                                                                             6 – 5 .......... 3 

                                                                                             4 – 3........... 4 

                                                                                             2 -  0........... 5  

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu – 3b, forma spracovania -3b a prezentácia projektu – 4b. 

V slovenskom jazyku v 1. roč. budeme písať výstupný kontrolný diktát.  

Hodnotenie: 

Počet chýb Známka 

0 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 7 3 

8 - 10 4 

11 a viac 5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Slovenský jazyk   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia    

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 9 hodín ročne 297hodín 

     

Obsah a rozsah 

    Predmet sa žiaci v prvom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 9 hodín  týždenne,  297 

hodín ročne, z toho časť Jazyková zložka a sloh – 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne                                 

časť Čítanie a literárna výchova – 4 hodiny týždenne,132 hodín ročne. V rámci školského 

vzdelávacieho programu je časť Jazyková zložka a sloh posilnená o 1 hodinu týždenne (8 h – 

štátny vzdel. program + 1 h – školský vzdel. program) – 1hod.týždenne, 33 hodín ročne. 

V týchto posilnených hodinách v ŠkVP si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať učivo 

preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy, v čo možno 

najväčšej miere, uplatňovať využitie interaktívnej tabule, prezentácie, doplňovačky, spojovačky... 

Obsah predmetu pre 1. ročník 

Písanie: 

samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, arabské číslice 

písmená: malé, veľké, písané, tlačené 

Zvuková stránka jazyka 

slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky- spoluhlásky- dvojhlásky, 

samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať 

samohlásky len informatívne) 

spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky) 

dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 

melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej 

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ 

výslovnosť a výskyt ä 

Syntaktická/skladobná rovina: 

jednoduchá veta, triedenie viet podľa obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a 

zvolacie 

Sloh 

pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba /želanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – nesúhlas 

Výkonový štandard 

Prípravné obdobie 

Čítanie : 

Vie rozprávať podľa obrázku a vlastne skúsenosti 

Vie rozoznať vetu, slovo, slabiku 

Vie graficky znázorniť vetu, slovo, slabiku 

Určí pozíciu hlások v slove sluchom aj zrakom 

Písanie 

Vedieť napísať jednotlivé predpísané cviky 

Nácvičné obdobie 

Čítanie 

Pozná a vie prečítať všetky veľké a malé písmená tlačenej i písanej abecedy 

Vie spájať hlásky do slabík, slabiky do slov a viet 

 



Pri ťažších slovách si vie pomôcť čítaním po slabikách bez tichého hláskovania a bez zbytočného 

opakovania slova 

Písanie 

Vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic 

Vie správne spájať písmená v slovách 

Vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text 

Dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechania písmen 

Vie správne umiestniť dĺžeň 

Vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie bez vynechávania písme 

Čítankové obdobie 

Čítanie 

Vie prečítať krátky súvislý text a chápe obsah prečítaného 

Vie rozlíšiť pojmy: text, nadpis, riadok článok 

Pozná funkciu interpunkčných znamienok 

Vie správne intonačne čítať oznamovacie a opytovacie vety 

Písanie 

Vie napísať diktovaný text 

Vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom V praktických činnostiach (pri písaní) 

člení vety na slová, slová na slabiky tak, aby výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta 

Na začiatku vety píše veľké písmeno 

Pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Slovenský jazyk   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 8 hodín ročne 264hodín 

     

Obsah a rozsah 

       Predmet sa žiaci v druhom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 8 hodín  týždenne,  

264hodín ročne, z toho časť Jazyková zložka a sloh – 4 hodiny týždenne, 132 hodín ročne                                 

časť Čítanie a literárna výchova – 4 hodiny týždenne,132 hodín ročne. V rámci školského 

vzdelávacieho programu je časť Jazyková zložka a sloh posilnená o 2 hodinu týždenne (6 h – 

štátny vzdel. program + 2 h – školský vzdel. program) – 2hod.týždenne,66 hodín ročne. 

V týchto posilnených hodinách v ŠkVP si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať učivo 

preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy, v čo možno 

najväčšej miere uplatňovať využitie interaktívnej tabule, prezentácie, doplňovačky, spojovačky... 

Obsah predmetu pre 2. ročník 

Hláska a písmeno  

• rozlišovanie hlásky a písmena  

• rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky) 

• delenie hlások na samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky 

• slabikotvorné r, ŕ, l, ĺ,  samohláska ä 

• písanie i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov 

• písanie spoluhlások ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez neho pred e, i, ia, ie, iu 

• písanie veľkých písmen v menách osôb, zvierat a v zemepisných názvoch. 

Slabika, slovo, veta 

• analýza a syntéza slabík, slov a viet  

• spájanie samohlások, a dvojhlások so spoluhláskami do slabiky  

• jedno a viacslabičné slová 

• striedanie krátkych a dlhých slabík v slove 

• rozdeľovanie slov na konci riadka 

Veta 

• spájanie slov do viet  

• písanie veľkých písmen na začiatku vety 

• interpunkčné znamienka na konci vety (bodka, otáznik, výkričník) 

• druhy viet (oznamovacia, opytovacia, rozkazovacia)  

• písanie a nácvik melódie opytovacích, oznamovacích, rozkazovacích 

Písanie 

Písmená a číslice 

• malé a veľké písmená písanej a tlačenej abecedy 

• arabské číslice 

Vety 

• písanie jednoduchých viet 

Vlastné mená 

• písanie vlastných mien osôb, zvierat a zemepisných názvov 

Sloh 

Formy spoločenského kontaktu 

• osvojenie základov spoločenského kontaktu (zdvorilosť v každodennej komunikácii) 

• pozdrav 

 

 



• oslovenie 

• tykanie / vykanie 

• predstavenie sa 

• privítanie 

• rozlúčenie 

• prosba / želanie 

• poďakovanie 

• ospravedlnenie 

• blahoželanie (ústne a písomne) 

• vyjadrenie súhlasu / nesúhlasu 

Formy písomného kontaktu 

• osvojenie si základov písomného kontaktu 

• adresa, adresa odosielateľa, pohľadnica, súkromný list 

• moderná komunikácia (SMS, e-mail) 

Formy rozhovoru 

• tvorba otázok  

• žiadosť o informáciu 

• rozhovor 

• zásady telefonovania (začiatok a koniec telefonického rozhovoru 

Práca s textom (slohovým útvarom)  

• ústne rozprávanie podľa osnovy 

• tvorenie nadpisu 

• ústny opis predmetu, ilustrácie, obrázka 

• rozlíšenie nápisu a nadpisu 

• tvorba nápisov 

Práca s textom (kniha, časopis, noviny) 

• pojmy - autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica,  text, 

zdrobnenina, nadpis, dej 

• rozdiel medzi detským časopisom a novinami  

• práca s textom – čítanie s porozumením, dokončenie príbehu, tvorenie nadpisu, hlavné postavy, 

obsah textu, dej 

Bábkové divadlo 

• pojmy – divák, bábkové divadlo, bábka 

• návšteva bábkového divadla - ako vzniká bábka, bábkoherec, dojmy z predstavenia 

Literárne žánre 

• druhy literárnych žánrov (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka) 

Výkonový štandard 

Výkonový štandard rozpracovaný podľa jednotlivých zložiek slovenského jazyka a tematických 

celkov: 

GRAMATIKA 

Hláska a písmeno 

 vie rozlíšiť hlásku a písmeno 

 vie používať rozlišovacie znamienka (dĺžeň, mäkčeň, vokáň, dve bodky) 

  vie rozdeliť a vymenovať samohlásky (krátke, dlhé), spoluhlásky (tvrdé, mäkké) a dvojhlásky 

  vie písať i, í po mäkkých spoluhláskach a y, ý po tvrdých spoluhláskach v koreni slov 

  vie písať ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu. 

 vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a zemepisných názvov 

 

Slabika, slovo, veta 

 vie z hlások tvoriť slabiky, zo slabík slová a zo slov vety 

  vie tvoriť jedno a viacslabičné slová 

  vie, že po dlhej slabike najčastejšie nasleduje krátka slabika 



  vie rozdeliť viacslabičné slovo na konci riadku na základe slabičného princípu 

Veta 

 vie písať veľké písmená na začiatku vety 

  pozná interpunkčné znamienka, ktoré sa používajú na konci vety 

  vie správne vysloviť, zapísať a rozlíšiť oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a                    

zvolacie vety 

PÍSANIE 

Písmená a číslice 

 vie písať správne tvary veľkej, malej, písanej a tlačenej abecedy 

  vie písať správne tvary arabských číslic 

Vety 

 vie odpisovať, prepisovať jednoduché vety 

  vie písať vety podľa diktátu 

  vie správne napísať začiatok vety 

  vie použiť vhodné interpunkčné znamienko 

Vlastné mená 

 vie správne napísať vlastné mená osôb, zvierat a zemepisných názvov 

SLOH 

Formy spoločenského kontaktu 

 osvojuje si základy spoločenského styku (učí sa byť zdvorilý) 

  vie sa pozdraviť 

 vie osloviť iných 

  vie vhodne použiť tykanie / vykanie 

  vie sa predstaviť 

  vie privítať iných 

  vie sa rozlúčiť 

  vie poprosiť, poďakovať 

  vie sa ospravedlniť 

  vie zablahoželať 

  vie vyjadriť svoje stanovisko súhlas / nesúhlas 

Formy písomného kontaktu 

 vie napísať adresu na list, pohľadnicu - vie sformulovať krátky list 

  vie napísať krátku SMS správu na mobilnom telefóne a e-mailovú správu na internete 

Formy rozhovoru 

 vie správne sformulovať a klásť otázky 

  vie odpovedať na otázky 

  vie požiadať o informáciu 

  vie sa na začiatku telefonického rozhovoru pozdraviť a predstaviť, viesť rozhovor a na záver sa 

pozdraviť 

Práca s textom (slohovým útvarom) 

 vie podľa osnovy vyrozprávať dej 

  vie podľa obsahu utvoriť nadpis 

  vie ústne opísať predmet, ilustráciu, obrázok 

  vie rozlíšiť nápis a nadpis 

  vie na určený výrobok, tému vymyslieť nápis 

 

 

LITERÁRNA VÝCHOVA 

Práca s textom (kniha, časopis, noviny) 

 pozná pojmy: autor / spisovateľ, ilustrácia, ilustrátor, čitateľ, kniha, časopis, noviny, knižnica, text, 

zdrobnenina, nadpis, dej 

 pravidelne navštevuje knižnicu, vie sa v nej orientovať 

  pozná aspoň piatich spisovateľov alebo básnikov 

  vie rozlišovať časopisy a noviny, pozná niektoré detské časopisy 



  vie pracovať s textom (čítať s porozumením, dokončiť príbeh, tvoriť nadpis, vymenovať hlavné 

postavy, porozprávať stručný obsah) 

Bábkové divadlo 

 navštívi predstavenie v bábkovom divadle 

  vie porozprávať obsah, vyjadriť svoje dojmy rozprávaním, ilustráciou 

  pozná pojmy bábka, bábkoherec 

Literárne žánre 

 pozná a rozlišuje žánre (vyčítanka, hádanka, báseň, ľudová pieseň, rozprávka) 

  vie pochopiť ich pointu 

  naučí sa naspamäť aspoň tri vyčítanky, hádanky, básne, ľudové piesne 

  vie vyrozprávať obsah rozprávky 

  pozná niektoré ľudové rozprávky 

 

Medzipredmetové vzťahy 

      V predmete slovenský jazyk a literatúra budeme rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať 

vzťah medzi týmito predmetmi  2. ročníka ZŠ: 

 Matematikou,  

 Informatickou výchovou, 

 Prírodovedou, 

 Vlastivedou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

 

Začlenenie prierezových tém 

Medzi prierezové témy, ktoré využijeme v 2. ročníku ZŠ na dosiahnutie stanovených cieľov 

v predmete slovenský jazyk patria: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Dopravná výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosť 

V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

  k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti  

 spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa 

 využitie kultúrneho dedičstva 

 rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr 

 vnímať rozdiely kultúr 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

  kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich 

osobnostný a profesijný rast 

 efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

 vekuprimerane pracovať s internetom, vyhľadávať informácie 

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálno- patologických javov 



 učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 

V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

 poznávať a ochraňovať životné prostredie 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 chápať význam čistoty vodných zdrojov 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

 rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka  

    k životnému prostrediu 

  V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ako chodec, cyklista  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej 

premávky 

 uvedomiť si význam a výhody turizmu  

V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci : 

 osvojujú  zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

 formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

V rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

 komunikovať, argumentovať 

 používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine   

  prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných      

technológií  

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

 pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu, k svojej vlasti 

 poznávať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

 poznávať a ctiť si kultúrne dedičstvo našich predkov 

 poznávať a ctiť si významné osobnosti nášho národa 

 poznávať prírodné krásy a zaujímavosti svojho regiónu i Slovenska 

Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

Učebné zdroje 

Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit) 

Čítanka pre 2. ročník ZŠ (učebnica + pracovný zošit) 

Písanie pre 2. ročník ZŠ (1. a 2. časť) 

Mimočítanková literatúra (pracovný zošit) 

Detský časopis, Knihy zo školskej knižnice 

 

 

Kritéria hodnotenia 

      Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 2. 

ročníka je pozitívne hodnotenie . V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní podľa 

Metodických pokynov č. 22/2011 účinnosťou od 1.mája 2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy, vydaných MŠVVaŠ SR. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj 

svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení 

známkami. 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  s platnosťou od 

1.5.2011. 



Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové kompetencie 

stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka, jeho iniciatíva 

a záujem o predmet. Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany 

pedagóga musí byť zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná:                   10 – 9 ...........1 

                                                                                                           8 – 7 .......... 2 

                                                                                                           6 – 5 .......... 3 

                                                                                                           4 – 3........... 4 

                                                                                                           2 -  0........... 5  

 



pričom sa bude hodnotiť obsah projektu -3b, forma spracovania -3b a prezentácia projektu– 4b.  

 

Kontrolné práce v 2.ročníku 

 žiaci píšu vstupnú kontrolnú prácu 

 žiaci píšu kontrolné práce po prebratí tematických celkov 

 žiaci píšu výstupnú kontrolnú prácu 

 

Kontrolné diktáty v 2.ročníku 

                                     Kontrolný diktát  č.1 (zamerané na krátke a dlhé samohlásky) 

 

                                     Kontrolný diktát č.2 (zamerané na dvojhlásky) 

 

                                     Kontrolný diktát č.3 (zamerané na tvrdé spoluhlásky) 

 

                                     Kontrolný diktát č.4 (zamerané na mäkké spoluhlásky) 

 

                                     Kontrolný diktát č.5 ( vety podľa obsahu) 

 

                                     Kontrolný diktát č.6 (opakovanie celoročného učiva) 

 

  Hodnotenie: 

Počet chýb Známka 

0 - 2 1 

3 - 4 2 

5 - 7 3 

8 - 10 4 

11 a viac 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Slovenský jazyk   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 7 hodín ročne 231hodín 

     

Obsah a rozsah 

       Predmet sa žiaci v treťom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 7 hodín  týždenne,  231 

hodín ročne, z toho časť Jazyková zložka a sloh – 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne, časť Čítanie 

a literárna výchova – 2 hodiny týždenne,66 hodín ročne. 

      V rámci školského vzdelávacieho programu je časť Jazyková zložka a sloh posilnená o 1 

hodinu týždenne (4 h – štátny vzdel. program + 1 h – školský vzdel. program). 

       Na jednej posilnenej hodine školského vzdelávacieho programu si žiaci budú precvičovať, 

utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať 

zábavné formy  a v čo možno najväčšej miere uplatňovať využitie interaktívnej tabule – 

prezentácie, doplňovačky, spojovačky a pod. 

Obsah predmetu pre 3. ročník 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA: 
ABECEDA 

 Tlačené a písané písmená abecedy 

 Radenie slov podľa abecedy 

 Názvy písmen 

 Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy 
DELENIE SLOV NA SLABIKY 

 Slovo, slabika 

 Rozdeľovanie slov na slabiky 

 Vytváranie slov prostredníctvom slabikotvorných hlások 
OBOJAKÉ SPOLUHLÁSKY 

 Delenie spoluhlások- tvrdé, mäkké, obojaké 

 Názvy obojakých spoluhlások 

 Pravopis po obojakých spoluhláskach 
VYBRANÉ SLOVÁ 

 Vybrané slová 

 Pravopis vybraných slov vo všeobecnom ponímaní 

 Príbuzné slová 

VYBRANÉ SLOVÁ PO B, M, P, R, S, V, Z 

 Vybrané slová po jednotlivých obojakých spoluhláskach (okrem spoluhlásky f) 

 Odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov 

 Pravopis vybraných a príbuzných slov 
OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY, PODSTATNÉ MENÁ 

 Podstatné mená - konkréta 

 Rozdelenie podstatných slov na všeobecné a vlastné 

 Pravopis vlastných podstatných mien 
SLOVESÁ, PRÍDAVNÉ MENÁ 

 Jednoduchá definícia slovies, prídavných mien 

 Synonymá, antonymá 
ZÁMENÁ 

 Zámená 

 Vyhľadávanie zámen v cvičení alebo v texte 
ČÍSLOVKY 

 Číslovky 

 



 Vyhľadávanie základných a radových čísloviek v cvičení alebo v texte 

KOMUNIKAČNÁ ZLOŽKA - SLOH: 
LIST 

 Písomné členenie listu 

 Oslovenie, úvod, jadro, záver, podpis 
ROZPRÁVANIE ÚSTNE, PÍSOMNÉ 

 Ústne a písomné rozprávanie 

 Rozprávanie vlastných prežitých zážitkov 

 Osnova -úvod, jadro, záver 

 Rozprávanie príbehu podľa osnovy 

 Časová postupnosť 
OZNAM, SMS, E-MAIL 

 Písomné odovzdávanie informácií prostredníctvom mobilu (SMS), písomne (oznam, korešpondenčný 

lístok) a elektronicky ( e – mail ) 
INZERÁT 

 Inzeráty v tlači 

 Vyhľadávanie inzerátov v tlači 

 Písanie inzerátov 
REKLAMA 

 Reklama. Druhy reklamy. 

 Analýza reklamných textov 

 Tvorba reklamných textov 

 Reklamný plagát 
POZVÁNKA, PÍSOMNÉ ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ 

 Pozvánka a jej písomná formulácia 

 Obsah pozvánky 
OPIS PREDMETU, OPIS OBRAZU, OPIS ILUSTRÁCIE 

 Opis konkrétneho predmetu – základné prvky, funkcie, využitie... 

 Členenie opisu na odseky – úvod, jadro, záver 
VIZITKA, DRUHY VIZITIEK 

 Vizitka. Druhy vizitiek 

 Tvorba vizitky 

 Predstavovanie sa pomocou vizitky 
 

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA: 
JESEŇ 

 Literárne texty zamerané na zvládnutie techniky čítania, na porozumenie prečítaného textu (témy 

obsahujúce 

 prírodné motívy spojené s jeseňou a tematikou školy) 

 Rozdelenie literatúry na poéziu a prózu, v súvislosti s poéziou vyvodenie pojmu verš 

 Práca s textom – literárne texty s tematikou rodiny a rodinných vzťahov 
ZIMA, ZIMNÉ SVIATKY, VIANOCE, TRADÍCIE SPOJENÉ SO ZIMOU 

 Krátke ľudové útvary 

 Pranostika, oboznámenie sa so známymi pranostikami 

 Prirovnanie, vyhľadávanie prirovnaní v literárnych útvaroch 
AUTORSKÁ ROZPRÁVKA – VÝBER Z DOMÁCEJ TVORBY, ZO SVETOVEJ TVORBY 
HLAVNÁ A VEDĽAJŠIA POSTAVA 

 Čítanie rozprávok v učebnici, v časopisoch, v knižnici, doma 

 Členenie rozprávok ako literárneho útvaru 

 Mená svetových rozprávkarov a ich tvorba 
PRÍSLOVIA A POREKADLÁ 

 Nové literárne útvary ľudovej slovesnosti – príslovie, porekadlo 

 Výchovné využitie poučenia v porekadle 
POVESŤ, VÝBER ZO SLOVENSKÝCH POVESTÍ 

 Jednoduchá povesť a jej druhy 

 Hlavná myšlienka povesti 



Výkonový štandard 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

ABECEDA 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 tlačenú a písanú podobu abecedy 

 zoradiť slová v abecednom poradí 

 správne pomenovať všetky písmená 

 vyhľadať v slovníku, encyklopédii alebo v tel. zozname slovo podľa abecedy 

DELENIE SLOV NA SLABIKY 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 rozdeliť slová na slabiky, zo slabík utvoriť slová 

 že slabiky l,ĺ a r,ŕ môžu nahradiť samohlásku a vytvoriť slabiku 

OBOJAKÉ SPOLUHLÁSKY 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 rozoznať obojaké spoluhlásky 

 vymenovať obojaké spoluhlásky 

 že po obojakých spoluhláskach píšu i,í alebo y,ý 

VYBRANÉ SLOVÁ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 zadefinovať vybrané slová 

 rozoznávať vybrané a príbuzné slová 

 že vo vybraných slovách píšeme y alebo ý 

VYBRANÉ SLOVÁ PO B, M, P, R, S, V, Z 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 pravopis vybraných slov 

 správne uplatniť pravopis v príbuzných slovách 

 vybrané slová používať nielen izolovane, ale aj v slovných spojeniach a v textoch 

 vysvetliť význam vybraných slov 

 nahradiť slová a slovné spojenia vybraným slovom a naopak 

 triediť príbuzné slová 

OHYBNÉ SLOVNÉ DRUHY, PODSTATNÉ MENÁ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 zadefinovať podstatné mená (PM) 

 pýtať sa na PM správnou otázkou 

 nájsť a vyhľadať PM v textoch a cvičeniach 

 rozlišovať všeobecné a vlastné PM 

 rozoznávať podstatné mená pomocou ukazovacích zámen ten, tá, to, tí, tie 

 uplatniť správny pravopis vo vlastných PM – osôb, zvierat, vecí, miest a obcí, vrchov, riek, potokov, 

štátov, svetadielov... 

SLOVESÁ ,PRÍDAVNÉ MENÁ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 zadefinovať slovesá 

 funkciu slovies v texte 

 pýtať sa na slovesá správnou otázkou 

 nájsť a vyhľadať slovesá v textoch a cvičeniach 

 tvoriť synonymá 

 zadefinovať prídavné mená 

 pýtať sa na prídavné mená správnou otázkou 

 vyhľadať akostné prídavné mená v textoch a cvičeniach 

 tvoriť antonymá 

ZÁMENÁ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 krátko zadefinovať zámená 



 vymenovať bežne používané zámená 

 vyhľadať zámená v texte 

 používať zámená pri komunikácii s inými osobami 

ČÍSLOVKY 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 povedať jednoduchú definíciu čísloviek 

 vyhľadať základné a radové číslovky, s ktorými sa už stretli alebo ich poznali v texte 

 v bežnej komunikácii používať slovný druh – číslovky 

 správne napísať číslovky do 1 000 

 usporiadať/napísať číslovky (slovom) od najmenšej po najväčšiu a naopak 

KOMUNIKAČNÁ ZLOŽKA - SLOH: 

LIST 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 rozoznať časti listu 

 zoštylizovať jednoduchý list 

 pravopis oslovenia 

 podpísať sa svojím menom, prípadne priezviskom 

ROZPRÁVANIE ÚSTNE, PÍSOMNÉ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 porozprávať udalosť alebo zážitok podľa osnovy 

 dodržiavať pri rozprávaní a písaní časový sled/postupnosť 

OZNAM, SMS, E-MAIL 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 napísať jednoduchý oznam prostredníctvom SMS správy, e-mailom alebo klasicky prostredníctvom 

korešpondenčného lístka 

 sformulovať správu tak, aby obsahovala základné informácie 

INZERÁT 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 vyhľadať inzerát v časopise, novinách alebo v reklamných tlačovinách 

 sformulovať písomne krátky inzerát 

REKLAMA 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 vlastnými slovami charakterizovať pojem reklama 

 rozlíšiť druhy reklamy 

 posúdiť hodnovernosť reklamy 

 sformulovať krátky reklamný text 

POZVÁNKA, PÍSOMNÉ ODOVZDÁVANIE INFORMÁCIÍ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 písomne sformulovať text pozvánky na podujatie 

 ovládať prvky, ktoré v pozvánke nesmú absentovať (miesto, čas, program, kto pozýva) 

 pozvánku primerane graficky ozvláštniť 

OPIS PREDMETU, OPIS OBRAZU, OPIS ILUSTRÁCIE 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 opísať predmet (jeho využitie, funkciu) 

 opísať detskú príp. umeleckú ilustráciu (z čítanky, knihy) 

VIZITKA, DRUHY VIZITIEK 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 predstaviť sa prostredníctvom vizitky 

 vyrobiť si vlastnú vizitku 

ČÍTANIE A LITERÁRNA VÝCHOVA: 

JESEŇ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 vymenovať knihy pre deti a mládež, ktoré poznajú z domu alebo knižnice 

 niektorých významných detských autorov 

 porozprávať krátky dej z prečítanej knihy alebo povedať jej obsah 



 rozoznať poéziu od prózy 

 v literárnom texte identifikovať verš 

 v prozaickom útvare rozoznať odseky 

 vyhľadať detskú literatúru v knižnici, orientovať sa v nej 

ZIMA, ZIMNÉ SVIATKY, VIANOCE, TRADÍCIE SPOJENÉ SO ZIMOU 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 čo je ľudová slovesnosť a ktoré literárne útvary obsahuje 

 svojimi slovami pranostiku charakterizovať 

 pranostiky vyhľadať, niektoré známejšie si zapamätať a povedať ich 

 pojem ľudová rozprávka, vedia ju odlíšiť od autorskej rozprávky 

 pojem prirovnanie, vedia ho v texte vyhľadať 

AUTORSKÁ ROZPRÁVKA – VÝBER Z DOMÁCEJ TVORBY, ZO SVETOVEJ TVORBY 

HLAVNÁ A VEDĽAJŠIA POSTAVA 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 pojem autorská rozprávka 

 rozdiel medzi ľudovou a autorskou rozprávkou 

 prakticky nájsť príklady autorskej rozprávky 

 členenie textu rozprávky a vedia pomenovať jej výchovný cieľ 

 hlavné a vedľajšie postavy rozprávky 

 rozprávku zdramatizovať 

PRÍSLOVIA A POREKADLÁ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 pojem príslovie a porekadlo 

 vyhľadať príslovia a porekadlá v čítanke, knižnici a v časopiseckej literatúre 

 povedať výchovný cieľ príslovia 

POVESŤ, VÝBER ZO SLOVENSKÝCH POVESTÍ 

Žiaci vedia/ovládajú: 

 pojem povesť 

 že existuje viacero druhov povestí 

 v povesti určiť hlavnú myšlienku, vedia ju výchovne využiť 

 sformulovať krátke otázky k textu 

 

Medzipredmetové vzťahy 

V predmete slovenský jazyk a literatúra budeme rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah 

medzi týmito predmetmi  3. ročníka ZŠ: 

 Matematikou,  

 Informatickou výchovou, 

 Prírodovedou, 

 Vlastivedou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

 

Kritéria hodnotenia 

       Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  

s platnosťou od 1.5.2011. Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen 

osvojené kľúčové kompetencie stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj 



snaha žiaka, jeho iniciatíva a záujem o predmet. Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu 

v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

 

Stupeň 2 ( chválitebný) 

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 

 

                                                               



                                                                  10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

 

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu - 3b, forma spracovania - 3b a prezentácia projektu – 4b.  

 

Kontrolné práce v 3.ročníku 

 žiaci píšu vstupnú kontrolnú prácu 

 žiaci píšu kontrolné práce po prebratí tematických celkov 

 žiaci píšu výstupnú kontrolnú prácu 

 

Kontrolné diktáty v 3.ročníku 

 KD č.1  -  Vybrané slová po b 

 KD č.2  -  Vybrané slová po m 

 KD č.3  -  Vybrané slová po p 

 KD č.4  -  Vybrané slová po r 

 KD č.5  -  Vybrané slová po s 

 KD č.6  -  Vybrané slová po v a z 

 KD č.7  -  Všeobecné a vlastné podstatné mená 

 KD č.8  -   Pravopisné javy 3. ročníka 

 

Stupnica pre kontrolné diktáty 

            0 – 2   chyby___________ 1 

            3 -  4   chyby___________ 2 

            5 -  7   chýb  ___________ 3 

            8  - 10 chýb  ___________ 4 

           11 a viac chýb___________ 5 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Slovenský jazyk   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 7 hodín ročne 231 hodín 

     

Obsah a rozsah 

   Predmet sa žiaci vo štvrtom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 7 hodín  týždenne,  231 

hodín ročne, z toho časť Jazyková zložka a sloh – 5 hodín týždenne, 165 hodín ročne                                 

časť Čítanie a literárna výchova – 2 hodiny týždenne,66 hodín ročne. 

     V rámci školského vzdelávacieho programu je časť Jazyková zložka a sloh posilnená o 1 

hodinu týždenne (4 h – štátny vzdel. program + 1 h – školský vzdel. program). 

      Na jednej posilnenej hodine školského vzdelávacieho programu si žiaci budú precvičovať, 

utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať 

zábavné formy  a v čo možno najväčšej miere uplatňovať využitie interaktívnej tabule – 

prezentácie, doplňovačky, spojovačky a pod. 

 

Obsah predmetu 

 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA: 

 

I. Vybrané slová  
Písanie i, í y, ý v ďalších vybraných slovách a odvodených slovách. Delenie hlások, ohybné slovné 

druhy – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky, slovesá, základné pojmy, definícia, 

identifikácia v cvičeniach, určovanie kategórií.  

 

II. Tvorenie slov  
Odvodenie slov pomocou predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových odvodenín. Slabičné a 

neslabičné predpony.  

 

III. Pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske  
Pravopis ďalších vybraných slov. Príbuzné slová. Poznať ich význam. Geografické názvy s i, í a y, 

ý po obojakej spoluhláske. Zvukovo podobné dvojice slov. 

 

IV. Delenie hlások. Spodobovanie spoluhlások.  
Pravopis a správna výslovnosť spoluhlások na konci slov, na morfematickom švíku, hranici slov. 

Rozdelenie hlások na znelé a neznelé. Identifikácia spodobovania. Vysvetliť pravidlo písania 

spoluhlásky f.  

 

V. Priama reč. Uvádzacia veta. Bodkočiarka. Úvodzovky  
Definícia priamej reči. Úvodzovky v priamej reči. Písanie uvádzacej vety (pred, v strede alebo na 

konci priamej reči). Interpunkcia v priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik, výkričník).  

 

VI. Slovné druhy  
Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných druhoch. Gramatické kategórie rod, číslo a pád 

podstatných mien.  

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. Určiť rod, 

číslo a pád prídavných mien na základe zhody s podstatným menom. Zámená – funkcia zámen vo 

vete. Druhy zámen: osobné a privlastňovacie. Číslovky, definícia, delenie čísloviek na základné a 

radové. Pravopis čísloviek v obore do 100.  



Slovesá – zopakovať definíciu slovies. Gramatické kategórie: osoba, číslo, čas slovies. Neurčitok. 

Časovanie slovies.  

 

VII. Neohybné slovné druhy  
Triedenie neohybných slovných druhov. Ich funkcia a následne identifikácia v texte. Príslovky, 

predložky a spojky – slovné druhy, s ktorými sa žiaci stretli už v minulých ročníkoch. Učivo 

vyvodíme z cvičenia a textov. Naučíme žiakov pravopis predložiek a ich správnu výslovnosť. 

Vyvodíme ich z prvotných predložiek s priestorovým významom na do, v, s/so, z/zo Pravopis a 

výslovnosť predložiek s/so, z/zo, pravopis a výslovnosť predložiek s/so, k/ku v spojení s osobnými 

zámenami. Naučíme žiakov identifikovať v texte spojky. Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej 

lexiky žiaka. Zameriame sa na najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, aby, že atď.).  

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

pochybnosti (áno/nie, hádam, asi, možno, naozaj, určite a i.).Citoslovcia – vyvodiť z textu, zo 

zvukomalebných slov.  

 

KOMUNIKAČNÁ ZLOŽKA - SLOH: 

 

1. Umelecký a vecný text  
Prezentovať oba druhy textov. V komunikačných prejavoch žiakov dbať na umelecký prednes. 

Zachytiť kľúčové údaje z písomného textu (formou poznámok). Podporovať tvorivosť na 

primeranej úrovni. Poukázať na základné rozdiely medzi umeleckým a vecným textom. Najviac 

používané kľúčové slová v umeleckom a vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. Reprodukcia 

podľa osnovy.  

 

2. Diskusia. Názor.  
V ústnom prejave využívať verbálne i neverbálne prostriedky. V komunikačných situáciách 

používať niektoré stratégie na riešenie konfliktu. Napr. naučiť žiakov „hádať sa“ . Pojem diskusia 

a názor. Diskutovať so žiakmi na rôzne témy (najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia žiaka, 

zamerané na bežný život). Učiteľ môže umelo vytvoriť konfliktnú situáciu a následne vyzvať 

žiakov na prejavenie vlastného názoru k danej situácii. Situácia môže byť reálna alebo vymyslená.  

 

3. Opis  
Opis osoby, ústne, písomne . V písomnom prejave využívať metódy tvorivého písania. Neučíme 

definíciu slohového útvaru. Zamerať sa na opis osoby, ústne aj písomne . Všímať si 

charakteristické črty a vlastnosti osoby.  

 

4. Cielený rozhovor - Interview  
Tvorba otázok a odpovedí. Cvičenie vzájomnej komunikácie.  

 

5. Reprodukcia, Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť.  
Naučiť žiakov pojem reprodukcia textu. Naučiť žiakov reprodukovať nejakú udalosť. Naučiť 

žiakov reprodukovať rozprávanie.  

 

6. Koncept  
Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť na príklade.  

 

7. Plagát  
Pojem plagát, vytvorenie plagátu v skupine spolužiakov. 

 

LITERÁRNA ZLOŽKA : 

 

a) Umelecká literatúra. Divadelná hra.  
Oboznámiť žiakov s pojmom umelecká literatúra. Spojiť ho s už prebratými pojmami v 3. ročníku 



ZŠ: poézia a próza a doplniť o pojem dráma. Učivo zdokumentovať na konkrétnych ukážkach 

slovenskej aj zahraničnej detskej umeleckej literatúry. Rozdiely medzi umeleckou a vecnou 

(neumeleckou) literatúrou. Pojem divadelná hra. Dramatické umenie – dráma je ďalším literárnym 

druhom. Realizuje sa v divadle. Dramatickým žánrom určeným najmä detskému príjemcovi je 

bábková hra, bábkové divadlo (maňuškové, marionetové). Žiakov oboznámime s najznámejšími 

autormi divadelných hier a ich dielami pre deti a mládež.. Uviesť príklad divadelnej hry. Naučiť 

žiakov interpretovať divadelnú hru – dôraz kladieme na dramatizáciu. Dramatizáciu realizovať v 

triede, zahrať si divadelné predstavenie. Viesť žiakov k tomu, aby si vedeli vytvoriť sami 

divadelnú hru s jednoduchým námetom a pokúsili sa ju aj zahrať.  

 

b) Rozhlas. Televízia. Film – kino.  
Zavedenie pojmov: rozhlas, televízia. Znaky, ktorými sa navzájom odlišujú. Ich využitie v 

každodennom živote. Výchovné využitie - vhodnosť a nevhodnosť programov pre deti a mládež. 

Ich vplyv na duševné zdravie dieťaťa.  

 

c) Dialóg  
Dialóg je súvislý rozhovor dvoch alebo viacerých osôb, ktoré sú v priamom a vzájomnom 

kontakte. Dialóg chápeme najmä v súvislosti s literárnym alebo dramatickým dielom. V súvislosti 

s dialógom sa vyskytuje prítomnosť pohybových prvkov, ktorými sa jazykový prejav dopĺňa, 

dokresľuje, obmieňa alebo celkom supluje. Napr. namiesto jazykových prostriedkov sa používajú 

prostriedky mimojazykové napr. gestikulácia, mimika.  

 

d) Kapitola. Strofa. Rým.  
Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola – pojem, charakteristické členenie najmä v knižkách. 

Ide o architektonickú jednotku, menšiu než diel (zväzok). Strofa je skupina veršov oddelená od 

ďalšej strofy.  

Rým zvuková zhoda slabík na konci veršov.  

 

e) Bájka  
Pojem: bájka. Ide o vymyslený príbeh s výchovným zameraním, v ktorom vystupujú zvieratá alebo 

neživé predmety, ktoré konajú a hovoria ako ľudské bytosti. Z bájky vždy vyplýva ponaučenie. 

Najznámejším bájkarom a zakladateľom bájky bol Ezop. V našej literatúre J. Záborský.  

 

f) Komiks  
Pozornosť zamerať najmä na dejovú a literárnu stránku komiksu, najmä na postupnosť deja 

(udalosti) vyjadrenej v komikse. 

 

Výkonový štandard 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA:  

I. Vybrané slová  
Žiak vie používať pravopisné návyky v už prebratých vybraných slovách a nacvičuje nové vybrané 

a odvodené slová. Vie ich samostatne používať v cvičeniach, texte, v diktátoch a kontrolných 

cvičeniach.  

 

II. Tvorenie slov  
Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ. Vie tvoriť nové slová prostredníctvom 

rôznych predpôn. Vie identifikovať slabičné a neslabičné predpony. Pozná význam nových slov a 

vie ich používať vo vetách, v textoch.  

 

III. Pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske  
Žiak vie používať pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov a významovo príbuzných 

slov, pravopisné zručnosti v písaní geografických názvov.  



 

IV. Delenie hlások. Spodobovanie spoluhlások  
Žiak vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky. Ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v 

strede slov a na hranici dvoch slov. Vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť. V 

pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez spodobenia. Pravidlo o spodobovaní žiak ovláda nielen 

teoreticky, ale dokáže ho používať najmä prakticky.  

 

V. Priama reč. Uvádzacia veta. Bodkočiarka. Úvodzovky  
Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie 

prakticky používať priamu reč v písomnom prejave. Správne používa interpunkčné znamienka v 

priamej reči. Rozozná priamu reč v hovorenom slove.  

 

VI. Slovné druhy  
Žiak vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných 

podstatných menách. Žiak ovláda jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie 

vyskloňovať podstatné mená. Ovláda tvary podstatného mien a vie ich používať v texte. Vie 

určovať gramatické kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. Rozozná zámená v texte. Vie, že 

nahrádzajú podstatné a prídavné mená. Vie určiť základné druhy zámen. Žiak vie nielen vyhľadať 

slovesá v texte a pozná ich funkciu, ale naučí sa aj gramatické kategórie slovies (osoba, číslo a 

čas).Vie vyčasovať slovesá. Vie určiť u slovies neurčitok.  

 

VII. Neohybné slovné druhy  
Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a neohybné. Pozná funkciu neohybných slovných druhov 

a následne ich vie vymenovať. Vie ich identifikovať v cvičeniach, v texte. Žiak ovláda výslovnosť 

a pravopis predložiek. Vie používať spojky. Pozná spojky, ktoré sa vyskytujú v textoch 

najčastejšie. Vie ich prakticky používať vo vete. Menej známe neohybné slovné druhy – častice a 

citoslovcia vie identifikovať v texte. Pozná ich funkciu. Vie vymenovať aspoň niektoré a vie ich 

použiť v hovorenom aj písomnom prejave.  

 

KOMUNIKAČNÁ ZLOŽKA – SLOH  

 

1. Umelecký a vecný text  
Žiak vie pomenovať jednotlivé druhy textu správnym pojmom. Pozná kľúčové slová a následne 

ich vie použiť v umeleckom alebo vo vecnom texte. Spätne ich vie v texte vyhľadať. Vie k textu 

vytvoriť osnovu. Ovláda pojem reprodukcia a vie ju prakticky zrealizovať. Žiak vie postrehnúť 

vecné chyby v počúvanom texte a vie ich opraviť.  

 

2. Diskusia. Názor.  
Žiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom/žiakom. Ovláda pojem diskusia. Dôraz kladie 

najmä na riešenie konfliktnej situácie. Žiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu. Pozná 

niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie sa napr. „pohádať“ so spolužiakom o nejakom probléme 

(primeraným spôsobom a primeranými jazykovými prostriedkami).  

 

3. Opis  
Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať vonkajšie črty osoby napr. spolužiaka, 

rodiča, súrodenca, kamaráta. Pozná základné charakterové vlastnosti, povahové črty opisovanej 

osoby. Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj písomne.  

 

4. Cielený rozhovor - Interview  
Žiak vie definíciu cieleného rozhovoru. Pozná jeho cudzí názov – interview. Vie skoncipovať 

jednoduché otázky a odpovede. Napr. so spolužiakom zrealizuje krátke interview o aktuálnej 

udalosti.  

 

5. Reprodukcia, Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť.  



Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom podaní. 

Dodržiava časovú postupnosť- veci, ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti, ukončenie – 

záver.  

6. Koncept  

Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť náčrt slohového útvaru.  

 

7. Plagát  
Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa používa. Vie vytvoriť jednoduchý plagát k 

nejakej aktuálnej udalosti. Žiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám.  

 

LITERÁRNA ZLOŽKA  

 

a) Umelecká literatúra. Divadelná hra.  
Žiak vie odlíšiť pojem umelecká literatúra od vecnej poézie. Žiak vie, že k umeleckej literatúre 

patrí poézia, próza a dráma. Pojem dráma žiak nemusí ovládať. Neskôr ho rozvinieme pri pojme 

divadelná hra. Žiak vie recitovať jednu - dve básne z tvorby najznámejších slovenských alebo 

zahraničných básnikov. Dokáže predniesť kratšie prozaické dielo. Dôraz sa kladie na recitáciu, 

výrazové prostriedky v prednese. Žiak ovláda pojem divadelná hra. Vie svojimi slovami opísať, čo 

je divadelná hra, vie to povedať na základe osobnej skúsenosti. Môže povedať názvy divadelných 

hier, ktoré pozná. Pozná významných slovenských alebo zahraničných autorov divadelných hier. 

Vie divadelnú hru interpretovať v kolektíve žiakov. Talentovaní žiaci môžu vytvoriť samy kratšiu 

divadelnú hru so života detí. Vedia ju spoločne zahrať.  

 

b) Rozhlas. Televízia. Film – kino.  
Žiak pozná pojem rozhlas, televízia, film (média). Vie ich pomenovať a vie ich navzájom od seba 

odlíšiť. Pozná charakteristické znaky rozhlasu, televízie a filmu. Vie kde sídlia, pozná budovu 

slovenského rozhlasu, slovenskej televízie (prípadne iných televízií) a filmu (kiná). Film v 

minulosti a dnes. Vie, že sa film v minulosti premietal v kinách. V súčasnosti na premietanie filmu 

slúži aj televízia, prípadne prehrávače DVD, videorekordéry. Žiak pozná niektoré literárne diela, 

rozprávky alebo iné literárne žánre, ktoré boli sfilmované. Žiak sa vie primerane správať v kine.  

 

c) Dialóg  
Žiak vie charakterizovať pojem dialóg. Vie kedy vzniká a koľko osôb sa na ňom zúčastňuje. Vie 

ho identifikovať v texte a dokáže ho aj prakticky zrealizovať. Pri dialógu vie využívať 

gestikuláciu, mimiku.  

 

d) Kapitola. Strofa. Rým.  
Žiak ovláda pojmy z učebnice v súvislosti z textom. Vie v básni identifikovať rým, ovláda nielen 

pojem, ale aj definíciu. To isté platí aj o strofe a kapitole. Žiak vie prakticky rozlišovať v textoch 

strofy a kapitoly. Ide o pragmatickú stránku výučby. V učive o rýme podľa zakončenia rozozná 3 

druhy rýmov: združený aabb, abab, abba. Vie ich prakticky v básní vyhľadať.  

 

e) Bájka  

Žiak ovláda pojem bájka. Pozná text, ktorý je bájkou a vie ho odlíšiť od iných textov umeleckej 

literatúry. Po prečítaní bájky vie povedať ponaučenie, ktoré obsahuje. Pozná meno Ezopa ako 

najznámejšieho autora bájok a tiež pozná meno J. Záborského – nášho významného bájkara.  

 

f) Komiks  

Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho odlíšiť od iného druhu detskej literatúry. Vie prečítať dej 

komiksu. Pozná postupnosť deja. Vie, ktoré obrázky sú pred nejakou udalosťou, a ktoré nasledujú 

za ňou. Vie usporiadať obrázky podľa sledu deja. Vie sám alebo za pomoci spolužiakov nakresliť 

krátky komiks a napísať k nemu text.  
 



Medzipredmetové vzťahy 

V predmete slovenský jazyk a literatúra budeme rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah 

medzi týmito predmetmi  4. ročníka ZŠ: 

 Matematikou,  

 Informatickou výchovou, 

 Prírodovedou, 

 Vlastivedou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

 

Kritéria hodnotenia 

      Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  

s platnosťou od 1.5.2011. 

Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové kompetencie 

stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka, jeho iniciatíva 

a záujem o predmet.  

Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

 

Stupeň 2 ( chválitebný) 

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 



nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 

 

                                                                10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu – 3b, forma spracovania -3b a prezentácia projektu – 4b.  

 

Kontrolné práce vo 4.ročníku 

 žiaci píšu vstupnú kontrolnú prácu 

 žiaci píšu kontrolné práce po prebratí tematických celkov 

 žiaci píšu výstupnú kontrolnú prácu 

 

Kontrolné diktáty vo 4.ročníku 

 KD č.1  -  Pravopis vybraných a príbuzných slov 

 KD č.2  -  Pravopis vybraných a príbuzných slov 

 KD č.3  -  Spodobovanie 

 KD č.4  -  Podst. mená so zameraním na pravopis vlastných a všeobecných pods.mien 

 KD č.5  -  Slovesá 

 KD č.6 -   Pravopisné javy 4. ročníka 

 

Stupnica pre kontrolné diktáty 

            0 – 2   chyby___________ 1 

            3 -  4   chyby___________ 2 

            5 -  7   chýb  ___________ 3 

            8  - 10 chýb  ___________ 4 

           11 a viac chýb___________ 5 

 

 

 

 

 



 

 

Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský     

Forma štúdia denná   

  
Dĺžka štúdia 2 roky   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia  

Predmet: ANGLICKÝ JAZYK   

Charakteristika predmetu 

Anglický jazyk je predmetom, ktorý ponúka 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 .  

Zameriava sa 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 dosiahnuť. 

Ciele predmetu 

      Cieľom vyučovania anglického jazyka ako 1. cudzieho jazyka je dosiahnutie základnej 

komunikačnej úrovne. Pri používaní a učení sa jazyka sa rozvíja celý rad kompetencií. Učiaci sa 

využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných jazykových kompetencií, 

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. Základným princípom jazykového vzdelávania na báze 

kompetencií je zabezpečiť, aby učiaci sa: 

 dokázal používať jednoduché výrazy  

 dokázal vymieňať si informácie a nápady na základnej úrovni 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 

 má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

 má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 

 má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom 

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

sociálne a kognitívne schopnosti 

 má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 

Kľúčové a predmetové kompetencie 

Kľúčové spôsobilosti 

 porozumieť počutému a písanému slovu 

  hovoriť a vedieť odpovedať na otázky 

  písať krátke listy, pozdravy, odkazy 



Kompetencie spojené s myslením 

 kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh 

 kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru 

 prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich 

Komunikačné zručnosti 

 vypočuť a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov 

 prečítať a selektovať informácie jednoduchých jazykových prejavov 

 základné pravidlá formálneho a neformálneho rozhovoru 

 frázy jednoduchej každodennej komunikácie: zoznámenie, predstavenie sa, rozlúčenie sa, 

poďakovanie – opakovanie 

  nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

 vyjadriť svoj názor (súhlas, nesúhlas) 

 vyjadriť svoju vôľu 

 vybrať z ponúkaných možností (identifikovať, opísať) 

 reagovať pri stretnutí 

 vyjadriť svoju schopnosť 

 stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá 

 vypočuť si a podať informácie (informovať sa) 

 predstaviť svoje záľuby a vkus 

 vnímať a prejavovať city a pocity (radosť, smútok) 

 reagovať na príbeh alebo udalosť 

 vyjadriť očakávania a reagovať na ne (nádej, sklamanie, strach 

Počúvanie - ide o počúvanie hudby, zvukov zvierat, čísel, časových údajov, dialógov atď. z 

rôznych druhov médií a sústredené počúvanie vyučujúceho s cieľom porozumieť. 

 žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa 

 pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí celkový obsah 

 pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať známe slová a 

slovné spojenia 

 žiak vie prostredníctvom počúvania zrealizovať obrázkový diktát 

Hovorenie 

 žiaci slovne reagujú na pokyny a otázky učiteľa a svojich spolužiakov 

 učia sa povedať dátum a ospravedlniť sa, oznámiť chýbajúcich žiakov 

 odpovedajú stručne na otázky k textom so známou tematikou 

 s výraznou pomocou učiteľa dokážu tvoriť otázky v rámci osnov 

 dokážu reprodukovať krátky text v rozsahu 3-5 viet 

 dokáže viesť krátky telefonát a zisťovať informácie 

Čítanie 

 žiak vie čítať s porozumením základné pokyny k úlohám v učebnici 

 žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou 

 žiak vie doplniť do textu chýbajúce slovo 

 vie vyhľadať informáciu 

Písanie 

 žiak má opakovane precvičovať písomnú podobu w, W, q, Q,Y 

 žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text 

 žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku 

 žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov 

 žiak dokáže napísať 3-5 vetný list alebo krátku pohľadnicu 

 dokáže opísať veci na obrázku písomne 

Interkultúrne učenie sa 

 oslovenie you (ty, vy) 

  informácie o anglofónnych krajinách 



 ľudové zvyky ( sviatky, jedlá, oblečenie a pod.) 

  internacionalizmy 

 formálne a neformálne slová 

 

Stratégie vyučovania 

       Pri vyučovaní je potrebné maximálne vystaviť žiaka cieľovému jazyku zo strany učiteľa a 

výukových materiálov (CD, DVD, multimediálnych programov a pod.) Vyučovať v malej 

komunite s využitým rôznych foriem práce. 

Metóda je pedagogická - špecifická didaktická aktivita subjektu a objektu vyučovania , rozvíjajúca 

vzdelanostný profil žiaka , súčasne pôsobiaca výchovne, a to v zmysle vzdelávacích i výchovných 

cieľov v súlade s vyučovacími a výchovnými princípmi. 

Pomocou správne zvolených metód treba vytvoriť atmosféru, v ktorej sa dieťa môže učiť s 

radosťou bez strachu a stresu, treba využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzenú zvedavosť, treba zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu sa učiť za pomoci 

všetkých zmyslov, treba dieťa naučiť sa reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a 

postupne sa v jazyku osamostatniť. 

 

Metódy práce 

 výklad 

 motivačné metódy rozhovoru 

 reproduktívne i produktívne metódy upevňovania učiva 

 demonštračné vizuálne i audiovizuálne metódy 

 dramatizačné metódy 

 interaktívne metódy 

 heuristické metódy projektovej práce 

 problémová 

 

Formy práce 

 individuálna a skupinová práca žiakov, tímové hry 

 práca vo dvojici 

 frontálna výučba 

 práca s učebnicou, pracovným zošitom, multimediálnymi programami, CD, časopisom a 

internetom 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

 

Kompetencie na učenie 

 pozitívna motivácia, 

 vhodné učebné pomôcky 

 učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií, 

 individuálne učenie sa, 

 pripravovanie sa na celoživotné vzdelávanie. 

 

Kompetencie na riešenie problémov 

 viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia, 



 viesť k využívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností, 

 využívanie modelových situácií, 

 hľadanie optimálneho riešenia využívaním tvorivého myslenia, kreativity, 

 rozvíja kritické myslenie. 

 

Komunikatívne kompetencie 

 využíva diskusiu o probléme, 

 vedie k využívaniu IKT na komunikáciu, 

 samostatné i tímové prezentácie. 

 

Sociálne kompetencie 

 skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá, 

 individuálny prístup k talentovaným žiakom (rozširujúce úlohy), k žiakom s poruchami učenia 

(spolupráca so špeciálnym pedagógom), 

 empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje, 

 rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti, 

 rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí, 

 podpora pri zapájaní do súťaží. 

 

Pracovné kompetencie 

 zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom, 

 zodpovednosť za seba i svoj tím, 

 kontrola samostatných prác, 

 autokontrola a kontrola spolužiaka. 

 

Učebné zdroje 

Učebnice:  učebnica Family and Friends 

Pracovný  zošit 

CD  k učebnici 

slovníky, nápovedné obrázky 

Začlenenie prierezových tém 

Do predmetu sú začlenené nasledovné prierezové témy: 

 

1.Multikultúrna výchova MUV  

2.Mediálna výchova MDV  

3.Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4.Environmentálna výchova ENV  

5.Dopravná výchova DOV  

6.Ochrana života a zdravia OZO  

7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK  

 
 

 



V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

 k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti  

 spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa  

 využitie kultúrneho dedičstva 

 rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr 

 vnímať rozdiely kultúr 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

 kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich 

osobnostný a profesijný rast 

 efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

 vekuprimerane pracovať s internetom, vyhľadávať informácie 

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálnopatologických javov 

 učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 

V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

 poznávať a ochraňovať životné prostredie 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 chápať význam čistoty vodných zdrojov 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k životnému 

prostrediu 

V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ako chodec, cyklista  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej 

premávky 

 uvedomiť si význam a výhody turizmu  

V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci : 

 osvojujú  zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

 formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

V rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

 komunikovať, argumentovať 

 používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine   

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných technológií 

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

 pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu, k svojej vlasti 

 poznávať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

 poznávať a ctiť si kultúrne dedičstvo našich predkov 

 poznávať a ctiť si významné osobnosti nášho národa 

 poznávať prírodné krásy a zaujímavosti svojho regiónu i Slovenska 

Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

Medzipredmetové vzťahy 



 

V predmete anglický jazyk budeme rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah medzi 

týmito predmetmi  : 

 Matematikou,  

 Informatickou výchovou, 

 Prírodovedou, 

 Vlastivedou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Slovenským jazykom, 

 Náboženstvom. 

Kritériá a metódy hodnotenia 

     Pri hodnotení vychádzame z metodických pokynov č. 22/ 2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. 

Hodnotiť žiaka a následne klasifikovať musíme komplexne, na princípe individuálneho prístupu 

k osobnosti a hľadať u žiaka silné stránky, ktoré postupne rozvíjame. Pri klasifikácii sa snažíme 

sledovať 

a zisťovať prírastok vedomostí a riadime sa danými výkonovými štandardmi k tematickému celku. 

Klasifikáciu môžeme obohatiť aj o slovné hodnotenie: 

Very good ! / Veľmi dobré ! 

Good ! / Dobré ! 

Good, but you could to better! / Dobre, ale môže to byť lepšie ! 

Try harder you can do it! / Usiluj sa viac ! 

Taktiež je potrebné rozvíjať u žiakov sebahodnotenie a hodnotenie navzájom. Pri hodnotení a 

klasifikácii 

žiaka posudzujeme získané kompetencie: komunikačné zručnosti v jazyku, jazykové schopnosti, 

manuálne zručnosti a ich využitie, analýzy problémov a schopnosti ich riešenia. Deti môžeme 

skúšať ústne , písomne, skupinovo, individuálne. 

 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  



 väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií.  

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický. 

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Anglický  jazyk   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 3 hodiny ročne 99 hodín 

     

Obsah a rozsah  

     Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu. 

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky. 

Správne zvolenými metódami sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená zvedavosť 

dieťaťa. Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Prihliada sa 

aj na vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti. V prvom 

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

prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú neskôr podľa schopností detí a v 

rámci kontextu. 

Obsah predmetu pre 3. ročník 

Prehľad tematických celkov 

I. Rodina a spoločnosť (13 hodín) 

Pozdravy. Jednoduché pokyny. Oslovenie, predstavenie sa. Opýtanie sa na meno. Veci okolo nás, 

ich farba a počet. Číslovky do 10. Členovia rodiny. Dni v týždni. Použitie saského genitívu. 

Privlastňovací pád. 

II. Škola ( 6 hodín) 

Veci v triede a v škole. Základné otázky a odpovede na otázky: What is this?, It is...Informovať sa. 

Písanie podľa pokynov. 

III. Domov a bývanie (17 hodín) 

Obľúbené veci. Izba a nábytok, hračky. Otázky s opytovacím zámenom What ´s 

your...Privlastňovanie, privlastňovacie zámená my, your. Informovať sa, otázky typu Is this your 

ball? Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu – It is..., It is not... Predložky miesta Otázka – Where. 

Vyjadriť, že niekde niečo je there is, there are. Číslovky 11-20 Písanie podľa pokynov. 

IV. Stravovanie (14 hodín) 

Jedlo, ovocie, vzťah k jedlu, Použitie členu “a, an” Vyjadriť mám/ nemám- I´ve gotI haven´t got, 

Počúvanie – výslovnosť a rozlišovanie hlások. 

V. Ľudské telo (7 hodín) 

Časti tela. Časti hlavy. Opis obrázkov. Jednotné a množné číslo podstatných mien. Sloveso to be. 

Zámená this, these. Písanie podľa pokynov. 

VI. Vzdelávanie a práca, Vzťahy v rodine (6 hodín) 

Profesie. Osobné údaje. Vzťahy v rodine. Stiahnuté tvary she´s , he´s, she isn´t, he isn´t. Priradiť 

opis, označiť osoby. Písanie podľa inštrukcií. 

VII. Voľný čas a záľuby (21 hodín) 

Pomenovanie aktivít vo voľnom čase. Tvorba otázok, opytovacie zámená z kontextu. Predložky 

miesta , určenie miesta podľa predložiek. Nájsť špeciálnu informáciu. Použitie otázky s „Where...“ 

Prídavné mená na opis vlasov, geometrické tvary, have got – tvorenie otázky, záporu. Činnostné 

slovesá- druhy športov. Plnovýznamové slovesá, modálne sloveso can. Veci na pláži. Rozkazovací 

spôsob pomocou Let´s...Let´s + sloveso Písanie podľa pokynov. 

VIII. Oblečenie, druhy oblečenia (6 hodín) 

Základné druhy obliekania. Opis oblečenia, reakcia na farbu. Rozlíšiť, komu patrí oblečenie. 

Tvorba dialógov. Rozlíšiť, komu patrí oblečenie. Privlastňovacie zámená his, her. Písanie podľa 

pokynov. 



IX. Človek a príroda (5 hodín) 

Zvieratá a postoj k nim. Prídavné mená, vyjadrenie -I like / I don´t like. 

X. Projekty (4 hodiny) 

Rodina , škola, obleč. a móda, režim dňa Pri každej z týchto tém rozvíjame u žiakov komunikačné 

zručnosti v anglickom jazyku. Ide o počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s 

porozumením a písomný prejav. Snažíme sa, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka 

pozitívne emocionálne zážitky prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov, 

prostredníctvom hier, piesní, rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, využitia IKT. Dôležitá 

je tu aktívna účasť žiaka a pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 

Výkonový štandard 

I. Rodina a spoločnosť 

Obsahový štandard: Pozdravy. Jednoduché pokyny. Oslovenie, predstavenie sa. Opýtanie sa na 

meno. Veci okolo nás, ich farba a počet. Číslovky do 10. Členovia rodiny. Vyjadrenie vzťahu 

k rodinným príslušníkom. Dni v týždni.. Použitie saského genitívu. Privlastňovací pád. Prierezová 

téma: Sociálny a osobnostný rozvoj. 

Výkonový štandard: Vedieť sa - pozdraviť, odpovedať na pozdrav, opýtať sa na meno, predstaviť 

sa. Rozumieť jednoduchým pokynom. Dokázať pomenovať členov svojej rodiny. Vedieť 

pomenovať farby, dni v týždni. Vedieť počítať do 10. Vedieť vyjadriť čo komu patrí –

privlastňovací pád.  

 

II. Škola 

Obsahový štandard: Veci v triede a v škole. Základné otázky a odpovede na otázky: What is 

this?, It is...Informovať sa. Písanie podľa pokynov. Prierezová téma: Multikultúrna výchova. 

Výkonový štandard: Vedieť pomenovať veci nachádzajúce sa v triede, v škole. Vie vytvoriť 

jednoduché vety a odpovedať na otázky. Dokázať písať podľa pokynov. 

 

III. Domov a bývanie 

Obsahový štandard: Obľúbené veci. Izba a nábytok, hračky. Izby a ich nábytok, vyjadrenie 

rozdielov medzi izbami. Otázky s opytovacím zámenom What ´s your...Privlastňovanie, 

privlastňovacie zámená my, your. Informovať sa, otázky typu Is this your ball? Vyjadrenie súhlasu 

a nesúhlasu – It is..., It is not. Predložky miesta Otázka – Where. Vyjadriť, že niekde niečo je there 

is, there are. Číslovky 11-20. Výkonový štandard: Pomenovať obľúbené veci. Privlastňovať veci. 

Použiť zámeno my, your . Používať otázku typu Is this your ball? Vedieť vyjadrovať súhlasu a 

nesúhlasu – It is..., It is not... Písať podľa pokynov. 

 

IV. Stravovanie 

Obsahový štandard: Jedlo, ovocie,vzťah k jedlu Použitie členu “a, an” Vyjadriť mám/ nemám- 

I´ve got. I haven´t got, Počúvanie – výslovnosť a rozlišovanie hlások , Čítanie a porozumenie textu 

Výkonový štandard:. Vie identifikovať rôzne jedlá v texte. Vie pýtať sa naučenými otázkami 

Have you got? have/haven´ tHas he got…? Has he/hasn´t. 

 

V. Ľudské telo 

Obsahový štandard: Časti tela. Časti hlavy. Opis obrázkov. Jednotné a množné číslo podstatných 

mien. Sloveso to be. Zámená this, these. Písanie podľa pokynov. Výkonový štandard: Vedieť 

pomenovať základné časti svojho tela. Jednoduchým spôsobom vyjadriť svoju náladu a 

jednoducho charakterizovať svoje telo prídavným menom (I´m happy/ sad. I am small/tall). 

Používať sloveso to be, zámená this, these. Písať podľa pokynov. 

 

VI. Vzdelávanie a práca, vzťahy v rodine 

Obsahový štandard: Profesie. Osobné údaje. Vzťahy v rodine. Stiahnuté tvary she´s , he´s, she  

 



isn´t, he isn´t. Priradiť opis, označiť osoby. Písanie podľa inštrukcií. Prierezová téma: 

Multikultúrna výchova. Výkonový štandard: Naučiť žiakov názvy povolaní. Vedieť svoje osobné 

daje. Objasniť vzťahy v rodine, pomenovať jej členov, zároveň určovať počet členov v rodine. 

Používať stiahnuté tvary she´s ,he´s, she isn´t,, he isn´t. Písať podľa inštrukcií. 

 

VII. Voľný čas a záľuby 

Obsahový štandard: Pomenovanie aktivít vo voľnom čase. Tvorba otázok, opytovacie zámená 

z kontextu. Predložky miesta, určenie miesta podľa predložiek. Nájsť špeciálnu informáciu. 

Použitie otázky s „Where...“ Prídavné mená na opis vlasov, geometrické tvary, have got – tvorenie 

otázky, záporu. Činnostné slovesá- druhy športov. Plnovýznamové slovesá, modálne sloveso can. 

Veci na pláži. Rozkazovací spôsob pomocou Let´s... Let´s + sloveso. Písanie podľa pokynov. 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj. Výkonový štandard: Poznať pomenovanie 

jednotlivých aktivít a činností vo voľnom čase. Vedieť vytvárať otázky. Používať predložky 

miesta, určiť miesto podľa predložky. Použiť otázky s „Where...“ vedieť opísať osobu podľa 

vlasov, základné geometrické tvary. Vedieť vytvoriť otázku a zápor have got. Vedieť pomenovať 

jednotlivé druhy športov. Vyjadriť čo vie a nevie. Vymenovať veci súvisiace s letným obdobím. 

Vytvoriť vetu v rozkazovacom spôsobe Letś + sloveso. Písať podľa pokynov. 

 

VIII. Oblečenie – základné druhy oblečenia 

Obsahový štandard: Základné druhy obliekania. Opis oblečenia, reakcia na farbu. Rozlíšiť, komu 

patrí oblečenie. Tvorba dialógov. Rozlíšiť, komu patrí oblečenie. Privlastňovacie zámená his, her. 

Písanie podľa pokynov. Výkonový štandard: Naučiť žiakov názvy oblečenia. Pomenovať 

oblečenie v anglickom jazyku príbuzné názvu v slovenskom jazyku: blouse, sweater, sandals. 

Tvoriť jednoduché vety, využívať v konverzácii všetky dostupné slová a slovné spojenia. Písať 

podľa pokynov. 

 

IX. Človek a príroda 

Obsahový štandard: Zvieratá a postoj k nim. Prídavné mená, vyjadrenie -I like / I don´t like. 

Výkonový štandard: -Označiť špecifické informácie v texte. Použitie farieb v texte. Písať text 

podľa pokynov. Pomenovať zvieratá vyjadriť k nim postoj, poznať prídavné mená určujúce 

vlastnosti zvierat. 

 

X. Projekty 

Obsahový štandard: Získať informácie a tvorivo ich spracovať. Podieľať sa na práci v skupine. 

Prezentovať a obhájiť svoju prácu. Počas školského roka žiaci vypracujú minimálne dva projekty 

na aktuálnu tému podľa výberu učiteľa. Pri zadávaní projektových úloh sa prihliada aj na záujem 

žiakov o určitú tému. Výkonový štandard: Tvorba projektov: Žiak sa naučil získavať informácie 

a tvorivo ich spracovať, vie pracovať v skupinách a obhájiť si svoju prácu. 

Kľúčové kompetencie 

Edukácia smeruje k rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka: 

 Rozvíjať schopnosť učiť sa, osvojovať si primerané spôsoby práce, uplatňovať rôzne techniky 

učenia. 

 Rozvíjať vizuálnu gramotnosť čítaním obrázkov. 

 Využívať získané poznatky, rozvíjať podmienky pre celoživotné učenie. 

 Výtvarným, literárnym, prípadne hudobným spracovaním zážitkov pri vnímaní okolia rozvíjať 

estetické cítenie. 

 Využívať medzipredmetové vzťahy. 

 Vytvárať krátkodobé i dlhodobé projekty. 

 

 



 Rozvíjať tvorivosť, využívať rôzne nástroje, materiály, médiá, technické postupy. 

 K rozširovaniu  slovnej zásoby v preberaných témach, vedieť pomenovať pozorované javy  

 K schopnosti vyjadriť svoj postoj (cieľom je vyjadrenie pozitívnych citov) k okolitému svetu 

 K poznaniu vlastnej kultúry, poznávaniu kultúr iných národov, schopnosť poznať a chápať 

rozdiely medzi ľuďmi, kultúrne a tolerantné správanie sa k ľuďom iných kultúr, k zdravotne 

handikepovaným na základe spoločne vytvorených a prijatých noriem 

 K poznávaniu podstaty zdravia a príčin ochorenia, k upevňovaniu zdravia, účelné rozhodnutie 

a konanie v rôznych situáciách ohrozenia vlastného zdravia a zdravia iných 

 K poznaniu a budovaniu svojej jedinečnosti  

 K samostatnému a sebavedomému vystupovaniu a konaniu, k efektívnej bezproblémovej 

(nekonfrontačnej) komunikácii 

 K schopnosti objavovať a poznávať všetko, čo ho zaujíma, k čomu má pozitívny vzťah a v čom 

by mohol v budúcnosti uspieť 

 K schopnosti pracovať samostatne i tímovo. 

Kľúčové kompetencie 

 získavať uvedomene 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.  

 

Žiak: 

 rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, tieto výrazy a frázy dokáže používať,  

 dokáže predstaviť seba aj iných, dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako 

napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná a o veciach, ktoré vlastní,  

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii 

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť.  

 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,  

 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 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.  

 rozumie jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a zreteľne adresované  

 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 materiály a krátkych, jednoduchých opisoch urobiť 

predstavu o obsahu, najmä ak má k dispozícii vizuálnu pomoc, 

 dokáže využívať jednoduché slovné spojenia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Anglický  jazyk   

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 3 hodiny ročne 99 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu. 

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

intonácia) a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky. 

Správne zvolenými metódami sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená zvedavosť 

dieťaťa. Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Prihliada sa 

aj na vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti. V prvom 

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

prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú neskôr podľa schopností detí a v 

rámci kontextu. 

Obsah predmetu pre 4. ročník 

Prehľad tematických celkov 

 

I. Rodina a spoločnosť (23 hodín) 

Pocity a emócie – opis ľudí.. Predmety a činnosti potrebné na zorganizovanie oslavy, svadby, 

večierka, režim dňa, každodenné aktivity. Dni v týždni. Rozvrh. 

II. Vzdelávanie a práca (16 hodín) 

Veci v triede a v škole. Vyučovacie predmety, školské miestnosti a priestory. 

III. Doprava a cestovanie ( 4 hodiny) 

Určovanie rôznych miest, dopravné prostriedky, určovanie času. 

IV. Stravovanie (13 hodín) 

Druhy jedál a potravín. Raňajky, obed .Číslovky 10 -100. 

V. Voľný čas a záľuby (26 hodín) 

Pomenovanie aktivít vo voľnom čase. Popoludňajšie aktivity. Slová ,ktoré opisujú ľudí, a ktoré 

opisujú miestnosti . Modálne sloveso can. Tvorba otázok, opytovacie zámená z kontextu. 

Predložky miesta , určenie miesta podľa predložiek. Nájsť špeciálnu informáciu. 

VI. Človek a príroda (8 hodín) 

Domáce zvieratá, prídavné mená, ktoré opisujú zvieratá. Zvieratá v ZOO. 

VII. Domov a bývanie (6hodín) 

Obľúbené veci. Izba a nábytok, hračky. Otázky s opytovacím zámenom What ´s 

your...Privlastňovanie, privlastňovacie zámená my, your. Informovať sa, otázky typu Is this your 

ball? Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu – It is..., It is not... Predložky miesta Otázka – Where. 

Vyjadriť, že niekde niečo je there is, there are. Číslovky 11-20. Písanie podľa pokynov. 

VIII. Projekty (3 hodiny) 

Gramatika: V rámci tematických celkov sa preberú gramatické javy: Ukazovacie zámená 

jednotné a množné číslo: This is, that is, these are, those are. Tvorenie otázky, záporu, použitie 

slovesa to be, stiahnutý tvar are. Modálne sloveso can. She can/ can´t ,Can he?. Predložky miesta. 

Stiahnuté tvary, tvorenie otázky, záporu have got . Privlastňovacie prídavné mená our/ their, 

použitie komunikačnej frázy What/ when have you got..., We´ve got our/ their . Použitie jedn. 

prítomného času, I don´t ako komunikačná fráza, I visit, I don´t have. Pravidlo he/ she + sloveso 

napr.likes Čo mám a nemám rád. Používanie opytovacích zámen what, where, when. Určovanie 

času What´s the time?It´s ..o´clock He .. at o´clock. Jednoduchý prít. čas – nácvik otázky. 

Postavenie slov vo vete, slovesá, prídavné mená, komunikačná fráza Whatś the weather like? 



Pri každej z týchto tém rozvíjame u žiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 

počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s porozumením a písomný prejav. 

Snažíme sa, aby žiaci nadobudli na hodinách anglického jazyka pozitívne emocionálne zážitky 

prostredníctvom využívania rôznych vizuálnych podnetov, prostredníctvom hier, piesní, 

rýmovačiek, príbehov, realizácie dramatizácií, využitia IKT. Dôležitá je tu aktívna účasť žiaka a 

pozitívne hodnotenie zo strany učiteľa. 

Výkonový štandard 

I. Rodina a spoločnosť 

Obsahový štandard: Pocity a emócie, opis ľudí.. Predmety a činnosti potrebné na zorganizovanie 

oslavy, svadby, večierka, režim dňa, každodenné aktivity. Dni v týždni. Rozvrh. Tvorenie otázky, 

záporu, použitie slovesa to be, stiahnutý tvar are. Pravidlo he/ she + sloveso napr. likes, Čo mám a 

nemám rád. Používanie opytovacích zámen what, where, when, Určovanie času ....o´clock. 

Prierezová téma: Sociálny a osobnostný rozvoj. Výkonový štandard: vypočuť si opis, identif. 

osobu na zákl. opisu Opis osoby, predstavenie– priradiť k sebe informácie , rozpoznať slová 

spojené s pocitom, odpovedať na otázky ako sa ľudia cítia použitie stiahnutých tvarov ,-pochopiť 

inštrukcie v texte ,zaradiť informácie podľa počutého. Reagovať na otázky s like/dislike , : nájsť 

špecifické informácie v texte , určiť, čo sa deje v danom čase riadený text, odpovedať na otázky s 

opytovacími zámenami What, where, when, doplniť info z prečítaného textu, Opis obrázku, písať 

text podľa pokynov, Opis situácie použitím minulého času. 

II. Vzdelávanie a práca 

Obsahový štandard: Veci v triede a v škole. Vyučovacie predmety, školské miestnosti a 

priestory. Použitie ukazovacích zámen this is/ that is, these are / those are. Privlastňovacie 

prídavné mená our/ their, použitie komunikačnej frázy What/ when have you got..., We´ve got our/ 

their Nepravidelné množné číslo slov muž, žena, dieťa.... Výkonový štandard: Vedieť pomenovať 

veci nachádzajúce sa v triede, v škole. Vie vytvoriť jednoduché vety. Rozpoznať podľa opisu 

miestnosti a priestory, vedieť identifikovať podľa počutého, odpovedať na otázky z obrázku, 

opísať triedu, na webe nájsť špeciál. inform určiť o akú miestnosť ide pri opise. Použiť otázku s 

What have we got…? Písanie veľkých písmen. Prečítať rozprávku, zachytiť detaily z textu, 

zachytiť jednotlivé situácie príbehu, písať text podľa pokynov , opísať, čo postavy v príbehu robia. 

III. Doprava a cestovanie 

Obsahový štandard: Určovanie rôznych miest, dopravné prostriedky, určovanie času 

Výkonový štandard: Vedieť pomenovať dopravné prostriedky, miesta , kde sa nachádzajú a kam 

sa nimi môžeme dostať. Vedieť vyjadriť čas po anglicky . Tvoriť jednoduché vety a otázky 

v jednoduchom prít. čase. 

IV. Stravovanie 

Obsahový štandard: Druhy jedál a potravín. Raňajky, obed . Stiahnuté tvary, tvorenie otázky, 

záporu have got – .Číslovky 10 -100. Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard:. Vie identifikovať rôzne jedlá v texte. Pozná číslovky do 100. Vie pýtať sa 

naučenými otázkami Have you got? have/haven´ t. Has he got…?Has he/hasn´t. 

V. Voľný čas a záľuby 

Obsahový štandard: Pomenovanie aktivít vo voľnom čase. Tvorba otázok, opytovacie zámená 

z kontextu. Predložky miesta, určenie miesta podľa predložiek. Nájsť špeciálnu informáciu. 

Použitie otázky s „Where...“ Prídavné mená na opis vlasov, geometrické tvary, have got – tvorenie 

otázky, záporu. Činnostné slovesá- druhy športov. Plnovýznamové slovesá, modálne sloveso can. 

Veci na pláži. Rozkazovací spôsob pomocou Let´s... Let´s + sloveso. Písanie podľa pokynov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj. Popoludňajšie aktivity. Slová ,ktoré opisujú ľudí, a ktoré opisujú 

miestnosti . Modálne sloveso can. She can/ can´t Can he? Predložky miesta. Použitie jedn. 

prítomného času, I don´t ako komunikačná fráza, I visit, I don´t have. Prierezová téma: Mediálna 

výchova. Výkonový štandard: Poznať pomenovanie jednotlivých aktivít a činností vo voľnom 

 



čase. Vedieť vytvárať otázky. Používať predložky miesta, určiť miesto podľa predložky. Použiť 

otázky s „Where...“ vedieť opísať osobu podľa vlasov, základné geometrické tvary. Vedieť 

vytvoriť otázku a zápor have got. Vedieť pomenovať jednotlivé druhy športov. Vyjadriť čo vie a 

nevie. Vymenovať veci súvisiace s letným obdobím. vytvoriť vetu v rozkazovacom spôsobe Letś + 

sloveso. Písať podľa pokynov. Hovoriť o veciach, ktoré robíme vo voľnom čase. Poznať 

pomenovanie jednotlivých aktivít a činností vo voľnom čase. Vedieť vytvárať otázky. Používať 

predložky miesta, určiť miesto podľa predložky. Použiť otázky s „Where... Vie opísať ľudí, vie 

opisovať miestnosti“ Písať podľa pokynov. 

VI. Človek a príroda 

Obsahový štandard: Domáce zvieratá, prídavné mená, ktoré opisujú zvieratá. Zvieratá v zoo. 

Typy počasia, aktivity k typu počasia. Komunikačná fráza Whatś the weather like? Put on / Don´t 

put on ...  Prídavné mená, stupňovanie , porovnávanie bigger than.. : Zvieratá a postoj k nim. 

Prídavné mená, vyjadrenie -I like / I don´t like. 

Výkonový štandard: Žiak vie pomenovať domáce zvieratá, zvieratá v zoo. Vie pomenovať 

základné typy počasia, ročné obdobia a vie povedať príklady na aktivity k typu počasia. Dokáže 

porovnať zvieratá a ľudí ( výšku, šírku, veľkosť). Používa základné komunikačné frázy o obliekaní 

do počasia. Označiť špecifické informácie v texte. Použitie farieb v texte. Písať text podľa 

pokynov. Pomenovať zvieratá vyjadriť k nim postoj, poznať prídavné mená určujúce vlastnosti 

zvierat. 

VII. Domov a bývanie 

Obsahový štandard: Obľúbené veci. Izba a nábytok, hračky. Izby a ich nábytok, vyjadrenie 

rozdielov medzi izbami. Otázky s opytovacím zámenom What ´s your...Privlastňovanie, 

privlastňovacie zámená my, your. Informovať sa, otázky typu Is this your ball? Vyjadrenie súhlasu 

a nesúhlasu – It is..., It is not.. Predložky miesta Otázka – Where. Vyjadriť, že niekde niečo je there 

is, there are. Číslovky 11-20. Výkonový štandard: Pomenovať obľúbené veci. Privlastňovať veci. 

Použiť zámeno my, your . Používať otázku typu Is this your ball? Vedieť vyjadrovať súhlasu a 

nesúhlasu – It is..., It is not... Písať podľa pokynov. 

VIII. Projekty : 

Obsahový štandard: Získať informácie a tvorivo ich spracovať. Podieľať sa na práci v skupine. 

Prezentovať a obhájiť svoju prácu. Počas školského roka žiaci vypracujú minimálne dva projekty 

na aktuálnu tému podľa výberu učiteľa. Pri zadávaní projektových úloh sa prihliada aj na záujem 

žiakov o určitú tému. Výkonový štandard: Tvorba projektov: Žiak sa naučil získavať informácie 

a tvorivo ich spracovať, vie pracovať v skupinách a obhájiť si svoju prácu. 

 

Kľúčové kompetencie 

  získavať uvedomene 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.  

 



Učebné zdroje 

Učebnice:   

učebnica Family and Friends 

Pracovný  zošit 

CD k učebnice 

slovníky, nápovedné obrázky 

 

Kritériá hodnotenia 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. 



Začlenenie prierezových tém 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

 získavanie praktických sociálnych skúseností 

 rozvíjanie spolupráce medzi žiakmi 

 prispieva k utváraniu hodnôt spravodlivosti, tolerancie, slobody, solidarity, zodpovednosti 

 rozvíjať pozorovaciu, zovšeobecňujúcu a abstraktnú schopnosť, vytrvalosť, presnosť, 

systematickosť a kritické    myslenie, hlavne pri skúške správnosti riešenia. 

 kriticky hodnotiť vlastnú prácu a prácu svojich spolužiakov. Schopnosť obhajovať svoju 

pravdu 

 Rozvíjať detskú osobnosť v súlade s kresťanskými hodnotami a ideálmi 

 Rozvíjať sebareflexiu, sebaúctu, sebapoznanie 

 Vytvárať žiacke prostredie plné tolerancie, spolupráce medzi žiakmi 

 

Environmentálna výchova ENV 

Environmentálna výchova je prierezová téma, prelína sa všetkými predmetmi. 

Cieľom je prispieť: 

 k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí,  

 chápať potrebu ochrany životného prostredia na celom svete,  

 získať vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, 

 primerané a vhodne - chrániť rastliny, zvieratá, 

 mať kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode,  

 starať sa o svoje okolie a pod.. 

 Prispievať k vytváraniu zdravého životného štýlu 

 Vytvárať vzťah k vlasti a kultúrnemu i prírodnému bohatstvu 

 Vnímať človeka a prírodu  

 Zaujímať sa o aktuálne problémy životného prostredia 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti TBZ 

Prierezová téma spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov: 

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

 poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj 

prácu v skupine, vytvoriť nejaký produkt, 

 zamerať sa na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, ktorú budú 

môcť žiaci využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti pri prezentácii 

svojej školy, 

 naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológií. 

 Získavať rôzne typy informácií, triediť ich a používať 

 Vedieť si organizovať vlastnú prácu 

 Byť schopný pracovať i vo dvojici, prípadne v skupine 

 Učiť sa prezentovať verbálne získané vedomosti 

 

 



 

Mediálna výchova MDV 

Žiaci sú už vo veku 6 - 10 rokov vystavení vplyvom médií – nielen elektronických ale aj tlačených 

- rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. Nie každý žiak dokáže ich 

obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva potreba rozvíjať u žiakov mediálnu 

kompetenciu, ktorý by umožnila žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s 

rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ 

by mal viesť žiakov: 

 lepšie poznať a chápať pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v ňom 

orientovať, 

 formovať schopnosť detí primerane veku posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať 

 v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobnostný a profesijný rast,  

 uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať 

 Využívať médiá užitočným spôsobom na získavanie informácií 

 Uvedomovať si i negatívne javy pri pôsobení médií na spoločnosť 

 Učiť sa kriticky hodnotiť mediálne spracované javy a udalosti 

Ochrana života a zdravia OZO 

Ochrana života a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré 

môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca: 

 na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, 

 neustále poznávať prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode, 

 zvládnuť situácie vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými 

nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami, 

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti. 

 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života, 

 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, 

 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu 

na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

 Vážiť si vlastný život ako Boží dar a tým aj život a zdravie iných ľudí 

 Rešpektovať rôznorodosť ľudskej spoločnosti, iné národy, kultúry i národnostné menšiny 

Dopravná výchova DOV: 

V každodennom živote sa žiaci stávajú účastníkmi cestnej premávky ako chodci, korčuliari, 

kolobežkári, cyklisti, cestujúci v prostriedkoch hromadnej alebo osobnej dopravy a pod. Okrem 

pozitívnych stránok má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Neúmerný je počet 

dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku.  

Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. 

Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke v škole je postupne: 

 pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov,  

 je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel, 

 



 realizovať učebnú činnosti  v objekte školy, na detských dopravných ihriskách alebo v 

bezpečných priestoroch v okolí školy, 

 ciele výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke na ZŠ zahŕňajú oblasť kognitívnu, afektívnu a 

psychomotorickú, ktoré je potrebné proporcionálne rozvíjať. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúry RLK: 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie 

a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie 

kultúrneho dedičstva našich predkov.  

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a 

kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok:  

 môj rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi 

v našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy 

a i.),  

 história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých 

smeroch napr. ekonomika);  

 flóra a fauna – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov – objavujeme Slovensko – 

objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; povesťami opradené 

pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu;  

 povesti z veľkých a starých miest Slovenska;  

 zvyky a tradície;  

 ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším obyvateľom);  

 pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného prostredia t.j. téma – RODINA – 

rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi (starými rodičmi, známymi) na 

besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť sa orientovať v turisticky a 

historicky atraktívnych miestach Slovenska.  

 tvorba zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba 

– spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové 

kroje (hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: 

ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú 

kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.  

 rozvíjanie talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách, ako napr. v 

základných umeleckých školách (vo všetkých jej odboroch), v centrách voľného času, tiež v 

zakladaní speváckych či tanečných súborov, divadielok a pod.  

Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu 

ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Multikultúrna výchova MUV: 

Hlavné ciele prierezovej témy multikultúrna výchova pre primárne vzdelávanie:  

 Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a 

sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

 Podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s 

druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

 Poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta. Podnecovať zvedavosť a záujem 

o okolie.  

 Viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

 Podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne 



zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

 Rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k uvedomeniu 

si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

 Rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom horizonte 

prísť do styku.  

 Rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať 

s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský    

  Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Predmet: MATEMATIKA   

Charakteristika predmetu 

Matematika je v primárnom vzdelávaní (1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac 

časovo dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom 

prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní  manuálnych a intelektových činností 

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 

k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 

   Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických 

okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom 

stupni nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov: 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

 Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

 Geometria a meranie 

 Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

 Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, 

ktoré v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať 

ich schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na 

dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích 

metód zodpovedajúcich ich veku. 

Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto cieľové 

zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: 

 Veku primerane a presne používať materinský a odborný jazyk a správne aplikovať   

       postupne sa rozširujúcu matematickú symboliku, vhodne využívať tabuľky, grafy a   

       diagramy.  

 Využívať pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh, v 

súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti,  



písomne, aj na kalkulačke rozvíjať numerické zručnosti žiakov. 

 Na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore. 

 Riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi matematikou a 

realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových vedomostí, 

zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie. 

 Systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, 

tvorby matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho 

matematický model. Približovať žiakom dennú prax. 

 Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností žiakov 

používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu  a uloženiu 

informácií. 

 Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite   na 

vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, podporovať a upevňovať kladné morálne 

a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, 

sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, dôveru vo vlastné 

schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom kontexte. 

 Vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému 

poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom.  

 V rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej  a 

komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej   a 

kompetenciu učiť sa učiť sa. 

Kľúčové a predmetové kompetencie 

 Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 a vie ich využiť na 

opis a riešenie problémov z reálnej situácie, 

 vykonáva spamäti, písomne a na kalkulačke základné počtové výkony a využíva komutatívnosť a 

asociatívnosť sčítania a násobenia na racionalizáciu výpočtov, zaokrúhľuje čísla na desiatky, 

vykonáva odhady, kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov, 

 rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie a udaní 

číselných hodnôt veličín, pri ktorých správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových 

výkonoch. 

Dosiahnuté postoje: 

 prestáva mať „strach“ z čísel, smelšie kvantifikuje realitu okolo seba, sebavedome robí 

porovnávanie osôb, vecí a udalostí pomocou čísel, je spokojný s číselným vyjadrením výsledku, 

nakoľko v prípade potreby dokáže uskutočniť kontrolu správnosti výpočtu. 

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára stúpajúcu 

a klesajúcu postupnosť čísel, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a pokračuje        v tvorení 

ďalších jej prvkov, 

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

 interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti a 

kreativitu, 

 kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. 

Dosiahnuté postoje: 

 pozoruje, hľadá a objavuje vzťahy medzi číslami a veličinami, vidí potrebu samostatnosti pri 

objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia, vidí potrebu postupného vytvárania 

primeraných názorov na vzťah matematiky a reality, má záujem na zdokonaľovaní svojho 

logického myslenia, na jeho neustálom rozširovaní a prehlbovaní (triedenie, použitie 

elementárnych algoritmov, atď.) o prvky kritického myslenia, je pozitívne motivovaný na 

vytváranie základov svojho osobnostného rozvoja. 



Geometria a meranie 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, 

nachádza v realite ich reprezentáciu, 

 pozná, vie opísať, pomenovať a narysovať základné rovinné útvary, 

 rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, 

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

meraniach. 

Dosiahnuté postoje: 

 nie je ľahostajný k svojmu okoliu, dokáže sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov  vo 

svojom okolí, snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu,  je naklonený v 

jednote používať meranie a výpočet, snaží sa o presnosť pri meraní a výpočtoch, vyvíja snahu o 

rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti. 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 
Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych 

súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria, 

 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav, 

 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí 

jednoduché závery, 

 v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu 

pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia. 

Dosiahnuté postoje 

 rozlišuje a triedi svet okolo seba podľa pravdivosti a nepravdivosti javov, nadobúda pocit potreby 

kvantifikácie javov svojho okolia, uvedomuje si dôležitosť triedenia javov a vecí, získa potrebu 

vedieť zdôvodniť pravdivosť alebo nepravdivosť výrokov, situácií (obrázkovej alebo situačnej). 

Stratégie vyučovania 

      Hlavným a najdôležitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky 

je učiteľ, ktorý aktivizuje žiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby žiaci porozumeli 

učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom žiada od žiakov aj zdôvodnenie svojich 

odpovedí. To je záruka, že vedomosti žiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený 

tak, aby žiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané 

vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj 

z bežného života zdôvodňovať a obhájiť.  Podmienkou úspešného učenia sa žiakov je získanie 

žiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je 

radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Metódy, 

ktoré sa blížia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť žiakov, sú už 

od najnižších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto 

metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci žiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s 

učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a 

samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťažisko práce postupne presúvalo z pracovných 

zošitov na prácu s učebnicou a školským zošitom. 

      

     Medzi najčastejšie formy a metódy, ktoré sa využívajú v primárnom vzdelávaní (1. stupeň ZŠ) 

na dosiahnutie stanovených cieľov v predmete Matematika patria:   

Formy: individuálny prístup, práca vo dvojiciach, skupinová práca, didaktické hry, vychádzka 

Metódy: vysvetľovania, rozhovoru, pozorovania, hodnotenia, sebahodnotenia, praktických činností, 

demonštrácie. 

 

 



Medzipredmetové vzťahy 

V  predmete matematika rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjame vzťah medzi 

matematikou a ostatnými predmetmi ZŠ: 

 Slovenským jazykom, 

 Prírodovedou, 

 Informatickou výchovou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

 

Učebné zdroje 

     Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa v predmete matematika na 1. stupni ZŠ 

používajú tieto učebné zdroje:  

1. ročník:  
 B. Lehoťanová - PZ Matematika pre I. ročník ZŠ (1. časť), Bratislava, AITEC 2010, schválilo 

MŠ SR rozhodnutím zo dňa 28. 7. 2008  

 B. Lehoťanová - PZ Matematika pre I. ročník ZŠ (2. časť), Bratislava, AITEC 2010, schválilo 

MŠ SR rozhodnutím  zo dňa 16. 12. 2008  

 A. Jureníková – Päťminútovky z matematiky pre 1. ročník ZŠ, Bratislava, Vydavateľstvo 

Príroda 2009  

 R. Sivoková – Matematika – súbor samostatných prác pre 1. ročník, MAQUITA 2006  

 P. Černek a kol. – Zbierka úloh pre 1. ročník ZŠ – Matematika pre každého prváka, Bratislava, 

Orbis Pictus Istropolitana 1996  

2. ročník:  
 P. Černek a kol. – Matematika pre 2. ročník ZŠ, Bratislava, AITEC 2010,, schválilo MŠ SR 

rozhodnutím zo dňa 17. septembra 2010  

 P. Černek a kol. – Matematika PZ pre 2. ročník ZŠ (1. a 2. časť), Bratislava, AITEC 2010,, 

schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 17. septembra 2010 - ešte nemám, tak neviem overiť 

pravdivosť údajov  

 A. Jureníková – Päťminútovky z matematiky pre 2. ročník ZŠ, Bratislava, Vydavateľstvo 

Príroda 2010  

 V . Peňázová a kol. - Hravá matematika 2 - PZ pre 2. ročník ZŠ, Košice, Taktik 2010  

 P. Černek a kol. – Zbierka úloh pre 2. ročník ZŠ – Matematika pre každého druháka, Bratislava, 

Orbis Pictus Istropolitana 1996  

3. ročník:  
 P. Černek – Matematika pre 3. ročník ZŠ (pracovný zošit 1.), Bratislava, SPN 2011, schválilo 

MŠ SR rozhodnutím zo dňa 3. júna 2011  

 P. Bero, M. Števíková – Násobilka na každú lavicu, Bratislava, Orbis Pictus Istropolitana 2006  

 P. Bero, Z. Pytlová – Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník ZŠ, Bratislava, Orbis Pictus 

Istropolitana 1999, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 10. marca 1998  

4.ročník : 

 P. Černek – Matematika pre 4. ročník ZŠ  

 

Učebnice a pracovné zošity spolu s bežnými školskými zošitmi sú dôležitými prostriedkami práce 

na vyučovacích hodinách pri plnení domácich úloh a pri príprave na vyučovanie  

Vo všetkých ročníkoch vyučujúci využívajú ako učebné pomôcky metodické príručky, rôzne 

technické materiálne prostriedky:  

 Demonštračné - tabuľa, krieda, veľké stovkové počítadlo, model číselnej osi, rysovacie 

demonštračné pomôcky (rôzne druhy pravítok, kružidlo), modely geometrických útvarov a  



          telies, detské časopisy ...  

 Žiacke - kartičky s číslami, s bodkovou symbolikou, písacie a rysovacie pomôcky (dlhé 

pravítko, kružidlo, trojuholník s ryskou), malé stolové počítadlo do 20 alebo do 100, modely 

geometrických útvarov, modely peňazí... 

  Audiovizuálne – dataprojektor, video, TV, počítače (rôzne edukačné CD, Infovekáčik – 

didaktické hry) 

 

Začlenenie prierezových tém 

     Medzi prierezové témy, ktoré využijeme na dosiahnutie stanovených cieľov v predmete 

matematika patria: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Dopravná výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

   

V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

 k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti  

 spoznávanie zvykov a tradícií vlastného národa 

 využitie kultúrneho dedičstva 

 rozvoj tolerancie, rešpektovanie zvláštnosti rôznych kultúr 

 vnímať rozdiely kultúr 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

  kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast 

 efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

 vekuprimerane pracovať s internetom, vyhľadávať informácie 

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálno-  

 patologických javov 

 učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 

V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

 poznávať a ochraňovať životné prostredie 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 chápať význam čistoty vodných zdrojov 

  vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu 

  V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne      záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky 

 uvedomiť si význam a výhody turizmu  

 



V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci : 

 osvojujú  zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

 formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

V rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

 komunikovať, argumentovať 

 používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine   

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných      

technológií  

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

 pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu, k svojej vlasti 

 poznávať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

 poznávať a ctiť si kultúrne dedičstvo našich predkov 

 poznávať a ctiť si významné osobnosti nášho národa 

 poznávať prírodné krásy a zaujímavosti svojho regiónu i Slovenska 

Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických celkov  

sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

 

Kritériá hodnotenia 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  

s platnosťou od 1.5.2011. 

Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové kompetencie 

stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho iniciatíva 

a záujem o predmet.  

Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

Hodnotíme úroveň vedomostí (pojmy, vzťahy), činností (rysovanie, slovné úlohy), schopnosť 

uplatniť vedomosti v nových situáciách (v bežnom živote, v slov. úl.), úroveň samostatnosti 

myslenia, presnosť a výstižnosť spôsobu vyjadrovania. 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 vedomosti o prir. číslach a počtových výkonoch sú pevné, presné, úplné, sústavné 

 myslenie žiakov je samostatné, dokáže vytvárať vzťahy medzi pojmami, vedomosti vie  

aplikovať v nových situáciách, presný písomný aj ústny prejav 

 

Stupeň 2 ( chválitebný) 

 vedomosti o prir. číslach sú pevné, presné, sústavné 

 vedomosti o počtových výkonoch nie sú dostatočne pevné, ale sú presné, úplné, sústavné 

  myslenie je samostatné, vedomosti vie uplatniť vo všetkých nových situáciách 

 

Stupeň 3 (dobrý)   

 vedomosti o prir. číslach sú sústavné s nevýraznými chybami- čítať, zapisovať, usporiadať    

prir. čísla 

 vedomosti o počt. výkonoch sú tiež sústavné a celistvé, ale nie sú pevné ani presné 

 žiak pri počítaní spamäti je pomalý 

 pri písomnom počítaní sa objavujú omyly, ktoré však po upozornení vie samostatne opraviť 

 myslenie je málo samostatné a pri úlohách na aplikáciu učiva- slovné úl. potrebuje pomoc 

učiteľa 

 



                                                            

Stupeň 4 (dostatočný) 

 vedomosti o prir. číslach sú s nedostatkami, vedomosti o počtových výkonoch sú tiež   

s mnohými medzerami 

 sám chyby nenájde, a vie si ich opraviť len s pomocou učiteľa 

 myslenie je málo samostatné, dokáže riešiť len jednoduché slovné úlohy a len s pomocou 

učiteľa 

 zložené slovné úlohy nedokáže riešiť 

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

 vedomosti o prir. číslach sú neúplné- nedokáže porovnávať jednociferné a dvojciferné čísla,  

vedomosti o počtových výkonoch sú na nízkej úrovni 

  neovláda ani základné spoje počítania spamäti 

  nesamostatné myslenie, nedokáže riešiť ani jednoduché slovné úlohy 

 

Kontrolné práce v 2.,3. a 4.ročníku 

- žiaci píšu vstupnú kontrolnú prácu 

- žiaci píšu kontrolné práce po prebratí tematických celkov 

- žiaci píšu výstupnú kontrolnú prácu 

- žiaci píšu päťminútovky priebežne a podľa potreby 

 

Pri päťminútovkách obsahujúcich 10 počtových úkonov bude stupnica nasledovná: 

                                                                10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: MATEMATIKA 

Vzdelávacia oblasť: Matematika  práca s informáciami    

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 5 hodín ročne 165 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci v prvom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 5 hodín  týždenne,  165 

hodín ročne.  

     V rámci školského vzdelávacieho programu je matematika posilnená o 1 hodinu týždenne (4 h 

– štátny vzdelávací program + 1 h – školský vzdelávací program) – 1hod.týždenne, 33 hodín 

ročne. 

     V týchto posilnených hodinách v ŠkVP si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať 

učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy, v čo 

možno najväčšej miere, uplatňovať využitie interaktívnej tabule, prezentácie, doplňovačky,  

spojovačky.. 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu: 

I.  Prirodzené čísla 1 až 20 

 Prirodzené čísla 0 – 20, predstavy o prirodzenom čísle, počítanie počtu vecí... po jednom, po 

dvoch, utváranie skupín vecí, ... o danom počte v obore do 20, priraďovanie predmetov, ktoré 

k sebe patria.  

 Čítanie a písanie čísel  0 – 20.  

 Číselný rad v obore do 20, porovnávanie čísel a ich usporiadanie, riešenie slovných úloh na 

porovnávanie (viac, menej rovnako), tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti (ako 

propedeutika k budúcim nerovniciam), písanie znakov. 

II. Sčítanie a odčítanie  

 Sčítanie a odčítanie najskôr v obore 1-5, neskôr v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu 

cez základ 10.  

 Sčítanie a odčítanie pomocou zobrazovania, tvorba príkladov k danej situácii (podnetu). 

 Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním.  

 Počítanie spamäti sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10.  

 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: určenie súčtu, keď sú dané sčítance; zväčšenie daného čísla 

o niekoľko jednotiek; určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec; zmenšenie 

daného čísla o niekoľko jednotiek; porovnávanie rozdielom. 

 Nepriamo sformulované slovné úlohy, tvorenie slovnej úlohy k danému  numer. príkladu 

III. Geometria 

 Oboznámenie sa s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi, manipulácia 

s nimi, rozlišovanie útvarov očami, hmatom a pod.  

 Kreslenie geometrických tvarov a útvarov.  

 Kreslenie otvorených a uzavretých  krivých čiar, rysovanie priamych čiar.  

IV. Riešenie aplikačných  úloh a úloh  rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 Názorný úvod k učivu z logiky.  

 Získavanie skúseností  s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov.  

 Jednoduché hry na pravdepodobnosť, pokusy a pozorovania. 

 Dichotomické triedenie premetov podľa jedného znaku (modré, nie sú modré).  

 Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, čísel ..., zistenie pravidelnosti 

v týchto postupnostiach pozorovaním, úlohy na pravidelnosť v týchto postupnostiach.  

Úlohy na jednoduchú kombinatoriku. 

 



Obsahový a výkonový štandard 

Predmet sa žiaci v prvom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 5 hodín  týždenne,  165 

hodín ročne.  

     V rámci školského vzdelávacieho programu je matematika posilnená o 1 hodinu týždenne (4 h 

– štátny vzdelávací program + 1 h – školský vzdelávací program) – 1hod.týždenne, 33 hodín 

ročne. 

     V týchto posilnených hodinách v ŠkVP si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať 

učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy, v čo 

možno najväčšej miere, uplatňovať využitie interaktívnej tabule, prezentácie, doplňovačky,  

spojovačky.. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu 

 

I. Prirodzené čísla 1 až 20 (orientačný počet hodín 40) 

Prirodzené čísla 0 – 20. 

Predstavy o prirodzenom čísle. 

Počítanie počtu vecí,  po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí, o danom  počte v obore do 20. 

Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe patria. 

Čítanie a písanie čísel v obore 0 – 20. 

Číselný rad v obore do 20. 

Porovnávanie čísel a ich usporiadanie v obore do 20. 

Písanie znakov. 

Riešenie slovných úloh na porovnávanie. 

Tvorenie slovnej úlohy k danej nerovnosti (ako propedeutika k budúcim nerovniciam). 

II. Sčítanie a odčítanie (orientačný počet hodín 65) 

Sčítanie a odčítanie 

- najskôr v obore 1 – 5 

- neskôr v obore do 10 a v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

Prvý ročník (4 hodiny týždenne, 132 hodín za rok) 

ŠVP, Matematika ISCED 1 – príloha, 2. upravená verzia 

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

Sčítanie a odčítanie pomocou zobrazovania. 

Počítanie spamäti v obore do 20 bez prechodu cez základ 10. 

Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie k danej situácii (podnetu). 

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 

- určenie súčtu, keď sú dané sčítance 

- zväčšenie daného čísla o niekoľko jednotiek 

- určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec 

- zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek 

- porovnávanie rozdielom 

Nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na sčítanie a odčítanie v obore do 

20 bez prechodu cez základ 10. 

III. Geometria (orientačný počet hodín 12) 

Kreslenie čiar. Rysovanie priamych čiar. 

Geometrické tvary a útvary – kreslenie. 

Manipulácia s niektorými priestorovými a rovinnými geometrickými útvarmi. 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické 

myslenie (orientačný počet hodín 15) 

 



Názorný úvod k učivu z logiky 

Pravdivé a nepravdivé výroky. 

Pravdepodobnostné hry, pokusy a pozorovania. 

Dichotomické triedenie predmetov podľa znakov. 

Stúpajúca (klesajúca) postupnosť predmetov, vecí, prvkov a čísel. 

Úlohy na pravidelnosť v týchto postupnostiach. 

Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. 

Jednoduché hry na pravdepodobnosť. 

Úlohy na jednoduchú kombinatoriku. 

 

Rozvoj kompetencií u žiaka 

Kompetencie žiaka v Tematických okruhoch  „Čísla, premenná a počtové výkony s číslami“: 

 pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 20 a vie ich využiť na opis 

a riešenie problémov z reálnej situácie, 

 vykonáva spamäti a písomne základné počtové výkony, využíva komutatívnosť a 

asociatívnosť sčítania na racionalizáciu výpočtov, vykonáva odhady, kontroluje správnosť 

výsledkov počtových výkonov, 

 rieši a tvorí numerické a kontextové úlohy na základe reality, obrázkovej situácie, pri ktorých 

správne aplikuje osvojené poznatky o číslach a počtových výkonoch. 

Kompetencie žiaka v TO „Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy“: 

 vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára 

stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel v obore do 20, objavuje pravidlo tvorby postupnosti a 

pokračuje v tvorení ďalších jej prvkov, 

 interpretovaním, analýzou a modelovaním riešenia úloh a problémov rozvíja svoje schopnosti 

a kreativitu, 

 kontrolou správnosti riešenia úloh zisťuje účinnosť svojej práce. 

Kompetencie žiaka v TO „Geometria a meranie“: 

 rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, 

nachádza v realite ich reprezentáciu, 

 pozná, vie opísať, rozoznať, pomenovať a nakresliť základné rovinné útvary, 

 pozná meracie prostriedky dĺžky (pravítko). 

Kompetencie žiaka v TO „Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie“: 
 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych 

súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria, 

 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav, 

 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí 

jednoduché závery, v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a 

z matematiky správnu pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé 

(nepravdivé) tvrdenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: MATEMATIKA 

Vzdelávacia oblasť: Matematika  práca s informáciami    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 5 hodín ročne 165 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci v druhom   ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 5 hodiny týždenne, 

165hodín ročne. 

     V rámci školského vzdelávacieho programu je  predmet posilnený o 1 hodinu týždenne (4 h – 

štátny vzdel. program + 1 h – školský vzdel. program). Na jednej posilnenej hodine školského 

vzdelávacieho programu si žiaci budú precvičovať, utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na 

ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať zábavné formy  a v čo možno najväčšej miere 

uplatňovať využitie interaktívnej tabule – prezentácie, doplňovačky, spojovačky a pod. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu: 

 

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10  
 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 (aj pomocou znázorňovania). 

 Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako propedeutika k 

budúcemu násobeniu prirodzených čísel). 

 Počítanie spamäti, automatizácia spojov. 

 Riešenie jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 v 

obore do 20. 

 Jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu: určenie súčtu, keď sú dané sčítance; zväčšenie 

daného čísla o niekoľko jednotiek; určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec; 

zmenšenie daného čísla o niekoľko jednotiek; porovnávanie rozdielom. 

 Zložená slovná úloha: (a + b + c). 

 Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.  

 Tvorenie textov k numerickým príkladom. 

 

II. Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 

 Prirodzené čísla 20 – 100. 

 Predstavy o prirodzenom čísle do 100. 

 Čítanie a písanie čísel 20 – 100. 

 Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a jednotiek v obore od 20 do 100. 

 Určovanie počtu..., po jednom, po dvoch, desiatich, utváranie skupín vecí o danom počte. 

 Porovnávanie čísel, riešenie úloh na porovnávanie (aj ako propedeutika nerovníc). 

 Slovné úlohy na porovnávanie. 

 

III. Geometria  

 Bod, priamka, polpriamka, úsečka, rysovanie priamok a úsečiek, vyznačovanie úsečiek na 

priamke, polpriamke a na danom geometrickom útvare. 

 Jednotky dĺžky: cm, dm, m, meranie dĺžky úsečky, porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky. 

 Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo podľa obrázka, stavba jednoduchých telies. 

 

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100  
 Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla bez prechodu a s prechodom cez základ 10 v 

obore do 100. 

 Odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez prechodu cez základ 10 a s prechodom  

cez základ 10 v obore do 100. 



 Vlastnosti sčítania (komutatívnosť, asociatívnosť). 

 Písomné sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel, počítanie spamäti a písomne. 

 Vzťah medzi sčítaním a odčítaním, skúška správnosti. 

 Riešenie jednoduchých a zložených úloh, zo zápisom: a + b + c; a + b - c; a – b – c. 

 Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  
 Názorný úvod k učivu z logiky. 

 Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch a posúdenie ich správnosti. 

 Dichotomické triedenie, tvorba postupnosti podľa daného pravidla. 

 Objavenie a sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, čísel. 

 Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

 Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. 

 Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, čísel. 

 

Vzdelávací a  výkonový štandard 

 

     Výkonový štandard v predmete matematika je rozpracovaný podľa jednotlivých tematických 

celkov:  

I. SČÍTANIE A ODČÍTANIE V OBORE DO 20 S PRECHODOM CEZ ZÁKLAD 10  
 žiak má osvojené spoje sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10  

 vie spamäti všetky spoje sčítania  

 vie vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na sčítanie typu: zväčši dané číslo o niekoľko jednotiek  

 vie vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak je daný súčet 

a druhý sčítanec  

 vie vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko 

jednotiek  

 vie vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na odčítanie typu: porovnávanie rozdielom  

 vie vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie k zápisu (a + b + c)  

 vie riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 

10 v obore do 20  

 vie samostatne vytvoriť k primeranej situácii (podnetu) príklad (slovnú úlohu) na sčítanie a 

odčítanie s prechodom cez základ 10 v obore do 20  

 

II. VYTVÁRANIE PREDSTÁV O PRIRODZENÝCH ČÍSLACH V OBORE DO 100  
 vie určiť počet predmetov v danej skupine a vyjadriť tento počet v obore do 100  

 vie priradiť príslušný počet predmetov k danému číslu v obore do 100  

 vie rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 (od 10 do 99) na desiatky a jednotky  

 vie zapísať dvojciferné číslo v obore do 100 ako súčet desiatok a jednotiek a graficky to 

znázorniť  

 vie porovnať a zapísať čísla v obore do 100 pomocou znakov <, >, = (aspoň pomocou 

znázornenia)  

 vie sa orientovať v číselnom rade v obore do 100  

 vie porovnať dvojciferné čísla pomocou radu čísel  

 vie porovnať pomocou znázornenia a zapísať dvojice dvojcif. čísel v obore do 100 pomocou 

znakov <, >, =  

 vie určiť správne poradie čísel a pozná vzťahy medzi číslami v obore do 100 (prvý, druhý, 

posledný, hneď pred, hneď za a pod.)  

 vie riešiť aspoň pomocou ilustračného obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac, menej, 

rovnako) a zapísať pomocou znakov  

 

 



III. GEOMETRIA  
 vie vyznačovať body na priamke (úsečke) a v rovine (na útvare)  

 vie ich označovať veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C ...)  

 vie narysovať a označovať úsečku a priamku  

 vie narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a označovať ju  

 vie odmerať dĺžku úsečky v cm s presnosťou na cm  

 vie zostaviť jednoduché stavby (teleso) podľa vzoru alebo podľa obrázka  

 vie vytvárať a opísať jednoduché telesá z kociek  

 

IV. SČÍTANIE A ODČÍTANIE PRIRODZENÝCH ČÍSEL V OBORE DO 100  
 vie sčitovať spamäti dvojciferné a jednociferné čísla bez prechodu aj s prechodom cez 10 v 

obore do 100  

 vie spamäti odčítať jednociferné číslo od dvojciferného bez prechodu aj s prechodom cez 10 v 

obore do 100  

 vie riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel spamäti (náročnejšie 

písomne)  

 pozná vlastnosti sčítania a vie ich správne použiť pri riešení príkladov (komutatívnosť, 

asociatívnosť)  

 vie riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k zápisu a + b + c, a + b – c, a – b – c v obore do 

100  

 vie vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie v obore do 100  

 

V. RIEŠENIE APLIKAČNÝCH ÚLOH A ÚLOH ROZVÍJAJÚCICH ŠPECIFICKÉ 

MATEMATICKÉ MYSLENIE  
 vie primerane rozlíšiť istý a nemožný jav (pravdivý, nepravdivý)  

 vie triediť predmety (veci, prvky) podľa jedného znaku (napr. podľa farby, tvaru, veľkosti a 

pod.)  

 vie vytvoriť systém pri hľadaní a všetky možnosti zapísať  

 vie urobiť zo získaných a znázornených udalostí jednoduché závery  

 

Kľúčové kompetencie žiaka 

                                      

Kompetencie žiaka v TO „Čísla, premenná a počtové výkony s číslami“: 

 pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 100 a vie ich využiť na opis 

a riešenie problémov z reálnej situácie, 

 vykonáva spamäti a písomne základné počtové výkony, využíva komutatívnosť a 

asociatívnosť sčítania na racionalizáciu výpočtov, 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. 

 

Kompetencie žiaka v TO „Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy“: 

 vytvára jednoduché postupnosti z predmetov, z kresieb a čísel, rozoznáva a sám vytvára 

stúpajúcu a klesajúcu postupnosť čísel v obore do 100, 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. 

 

 



Kompetencie žiaka v TO „Geometria a meranie“: 

 rozozná, pomenuje, vymodeluje a opíše jednotlivé základné priestorové geometrické tvary, 

nachádza v realite ich reprezentáciu, 

 pozná, vie opísať, rozoznať, pomenovať,  nakresliť a narysovať základné rovinné útvary, 

rozozná a modeluje jednoduché súmerné útvary v rovine, 

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

meraniach. 

 

Kompetencie žiaka v TO „Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie“: 
 prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti s organizáciou konkrétnych 

súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného a podľa vopred daného určitého kritéria, 

 v jednoduchých prípadoch z reality a v matematike rozlíši istý a nemožný jav, 

 zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorní ich a zo získaných a znázornených udalostí robí 

jednoduché závery,  

 v jednoduchých prípadoch prisúdi výrokom zo svojho blízkeho okolia a z matematiky správnu 

pravdivostnú hodnotu, doplní neúplné vety tak, aby vznikli pravdivé (nepravdivé) tvrdenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: MATEMATIKA 

Vzdelávacia oblasť: Matematika  práca s informáciami    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 5 hodín ročne 165 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci v treťom   ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 4 hodiny týždenne, 132 

hodín ročne. 

     V rámci školského vzdelávacieho programu je  predmet posilnený o 1 hodinu týždenne (3 h – 

štátny vzdel. program + 1 h – školský vzdel. program). 

Na jednej posilnenej hodine školského vzdelávacieho programu si žiaci budú precvičovať, 

utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať 

zábavné formy  a v čo možno najväčšej miere uplatňovať využitie interaktívnej tabule – 

prezentácie, doplňovačky, spojovačky a pod. 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu v 3. ročníku 

 

    I. Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20  

Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi násobením a sčítaním. Nácvik násobenia v obore do 20. 

Počítanie spamäti. Automatizácia spojov. Riešenie slovných úloh na násobenie. Propedeutika úloh 

na násobenie s kombinatorickou motiváciou. Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému 

príkladu na násobenie v obore do 20. Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na 

násobenie v obore do 20. Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako propedeutika) v obore do 20. 

Zavedenie delenia. Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) Delenie, ako 

postupné odčítanie rovnakého čísla. Nácvik delenia v obore do 20. Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov. Súvislosť medzi delením a násobením. Riešenie slovných úloh na delenie. 

Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na delenie v obore do 20. Riešenie 

slovných úloh na násobenie a delenie.  

 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Vytváranie čísel. Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000. Zobrazovanie čísel na číselnej 

osi, porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na desiatky, stovky. Propedeutika rozvoja 

prirodzeného čísla v desiatkovej sústave. Číselná os. Nerovnice (propedeutika). Slovné úlohy na 

porovnávanie v obore do 10 000. Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie v 

obore do 10 000. Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km. Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich 

premieňanie.  

 

III.  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000  

 Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel. Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej 

displejom. Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky. Riešenie jednoduchých a zložených 

slovných úloh. Tvorenie textov k numerickým príkladom. Riešenie nepriamo sformulovaných 

slovných úloh. Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom. 

 

IV. Geometria  

 Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch.  

Meranie väčších vzdialeností:  



   - približne (napr. krokmi)  

                    - s presnosťou na metre.  

                    Odhad dĺžky:  

                   - kratšej v centimetroch (milimetroch)  

                   - dlhšej v metroch.  

 

Rysovanie - základné zásady rysovania. Rysovanie priamok a úsečiek. Vyznačovanie úsečiek na 

priamke a danom geometrickom útvare. Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti. 

Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej sieti. Stavba telies z kociek na základe 

plánu (obrázka). Kreslenie plánu stavby z kociek. V. Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie (orientačný počet hodín 19) Úlohy na 

propedeutiku kombinatoriky (vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného počtu 

predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a symbolmi). Vytváranie skupín podľa 

daného i objaveného pravidla. Úlohy na propedeutiku pravdepodobnosti (pozorovanie istých 

udalostí, možných ale neistých udalostí a nemožných udalostí). Nepriamo sformulované slovné 

úlohy. Vytváranie tabuliek z údajov získaných žiakmi. Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou 

motiváciou. 

Štandard výkonových cieľových kompetencií 

Žiak by mal vedieť 

 pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5, ...,        

 pochopiť násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov, 

 poznať znak násobenia, 

 vedieť spamäti všetky spoje násobenia v obore do 20, 

 zväčšiť dané číslo násobením, 

 vedieť násobiť číslom 1 a 0, 

 pochopiť princíp násobenia v závislosti od poradia činiteľov, 

 riešiť slovné úlohy na násobenie typu – určiť súčet rovnakých sčítancov/ zväčšiť dané číslo 

niekoľkokrát, 

 odčítať od daného čísla postupne niekoľko rovnakých čísel, 

 pochopiť súvislosť medzi odčítaním a delením, 

 vedieť spamäti všetky spoje delenia v obore prirodzených čísel do 20,  

 deliť číslom 1, 

  vedieť, že nulou sa nedelí, 

 zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát, 

 vedieť deliť na rovnaké časti – rozdelenie na daný počet rovnakých častí, 

 vedieť deliť podľa obsahu – delenie po, rozdelenie skupiny danej veľkosti 

 v  obore do 20 riešiť jednoduchú slovnú úlohu na násobenie typu -  rozdelenie daného čísla na 

daný počet rovnako veľkých častí/ delenie podľa obsahu/ zmenšenie daného čísla 

niekoľkokrát, 

 riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie, 

 porovnávať čísla a  zaokrúhľovať ich na desiatky, 

 poznať jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km) a ich premieňať, porovnávať, 

 vedieť čítať a písať čísla v obore do 10 000, 

 rozložiť troj a štvorciferné číslo na tisícky, stovky desiatky a jednotky, 

 zapísať troj a štvorciferné  číslo v obore ako súčet tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek 

a graficky to znázorniť, 

 počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach, jednotkách, 

 

 



 zobrazovať čísla na číselnej osi, 

  porovnať a zapísať čísla v obore do 10 000 pomocou znakov <, >, =. 

 riešiť v obore prirodzených čísel do 10 000 nerovnice typu:  x < 6 150, x > 322. 

 získať prvotné poznatky o zaokrúhľovaní prirodzených čísel, 

 vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na desiatky, ovládať algoritmus pri zaokrúhľovaní čísel 

na desiatky, 

 riešiť slovné úlohy na porovnávanie,  slovné úlohy so vzťahom viac, menej, rovnako, 

 vedieť sčítať a odčítať jednoduché príklady spamäti, 

 ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania v obore do 10 000, 

 pohotovo sčítať a odčítať prirodzené čísla v obore do 10 000, 

 osvojiť si praktické sčítanie a odčítanie na kalkulačke v obore do 10 000, 

 vedieť urobiť kontrolu správnosti, 

 riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a odčítanie, typu: 

      1.  Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance. 

      2.   Dané číslo zväčšiť o ...  

3. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec. 

4. Dané číslo zmenšiť o ... 

5. Porovnávanie rozdielom. 

 vedieť riešiť zložené úlohy typu: 

      a + b + c 

      a – b – c  

      a – (b + c ) 

     (a + b) – c 

      a + (a + b) 

      a + (a - b) 

 vedieť riešiť nepriamo sformulovaných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000,  

 riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom, 

 precvičovať dané operácie pomocou matematických hier a hádaniek, 

 odmerať dĺžku úsečky v mm a cm  s presnosťou na centimeter, 

 porovnať úsečky podľa ich dĺžky, vzdialenosti v triede a v teréne krokom a odmeraním 

v metroch, 

 získať predstavu o dĺžke – kratšej v centimetroch, dlhšej v metroch, 

 osvojiť si a používať pri rysovaní základné zásady – čistota, presnosť, vhodné rysovacie 

potreby, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní, 

 zdokonaľovať rysovanie úsečky danej dĺžky v cm a jej označovanie, 

 vedieť narysovať úsečku danej dĺžky v mm, 

 zdokonaľovať rysovanie priamok a ich označovanie, 

 narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti, 

 zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti, 

 vedieť vytvárať z kociek rôzne stavby podľa vzoru. 

 nakresliť jednoduchý plán stavby z kociek, 

 vytvárať rôzne skupiny predmetov z daného počtu predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou 

činnosťou i symbolmi na základe spoločnej/ prípadne rozdielnej/ charakteristiky znaku, 

vlastnosti a pod. , 

 objaviť čo možno najviac pravidiel na vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo skupiny daného 

počtu predmetov, 

 vedieť si vytvoriť systém pri vypisovaní možností, 

 rozlišovať isté, neisté, možné a nemožné udalosti primerané veku, 

 riešiť primerané nepriamo sformulované úlohy, 

 získavať a zhromažďovať potrebné údaje, 

 zo získaných údajov vedieť zostaviť a prečítať tabuľku. 

 



          

Predmet: Matematika 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami   

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 4 hodiny ročne 132 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci vo štvrtom   ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 4 hodiny týždenne, 

132 hodín ročne. 

     V rámci školského vzdelávacieho programu je  predmet posilnený o 1 hodinu týždenne (3 h – 

štátny vzdel. program + 1 h – školský vzdel. program). 

Na jednej posilnenej hodine školského vzdelávacieho programu si žiaci budú precvičovať, 

utvrdzovať, upevňovať učivo preberané na ostatných hodinách, pričom sa budú uprednostňovať 

zábavné formy  a v čo možno najväčšej miere uplatňovať využitie interaktívnej tabule – 

prezentácie, doplňovačky, spojovačky a pod. 

 

Obsah predmetu  

I. Násobenie a delenie v obore násobilky  

Násobenie a delenie v obore násobilky.  

Dané číslo niekoľkokrát zväčšiť, dané číslo niekoľkokrát zmenšiť, násobenie, činiteľ, súčin, 

delenie, delenec, deliteľ, podiel, násobilka,... 

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.  

Sčítanec, súčet, o koľko viac, zápis slovnej úlohy, jednoduchá slovná úloha, zložená slovná úloha, 

koľkokrát viac – o koľko viac, koľkokrát menej – o koľko menej,... 

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 do 100. 

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000  

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10 000.  

Číselný rad, jednotky, desiatky, stovky, tisícky, troj- a štvorciferné čísla, vzostupný a zostupný 

číselný rad,... 

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.  



Skúška správnosti, súčet, sčítanec, rozdiel, menšenec, menšiteľ, ...  

Riešenie slovných úloh.  

Slovná úloha, riešenie, zápis slovnej úlohy, výsledok, Skúška správnosti výsledku (riešenia), 

odpoveď,... 

Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených slovných úloh v číselnom obore do 10 000.  

Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel.  

Riešenie jednoduchých nerovníc. 

III. Geometria a meranie  

Rysovanie – základné zásady rysovania.  

Bod, vzor, obraz, leží, neleží, priamka, úsečka, súčet dĺžok úsečiek, rozdiel dĺžok úsečiek, násobok 

dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, strana štvorca (obdĺžnika), susedné strany, protiľahlé strany, vrchol, 

štvorec, obdĺžnik, zmenšiť, zväčšiť, štvorcová sieť, vodorovný, zvislý, stĺpec, riadok, ... 

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.  

Trojuholník, strany trojuholníka, vrcholy trojuholníka, dĺžka strany trojuholníka, obvod 

trojuholníka, jednotky dĺžky, mm, cm, odhad - skutočnosť... 

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.  

Kružnica, kruh, stred kružnice (kruhu), polomer, kružidlo... 

Vlastnosti kruhu a kružnice. 

Premieňanie jednotiek dĺžky.  

Meter (m), decimeter (dm), centimeter (cm), milimeter (mm), kilometer (km), jednotky dĺžky, 

premena jednotiek dĺžky,... 

Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky. 

Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu (obrázka).  

Priestor, stavba, teleso, vzor - obraz, plán (obrázok), pravidelné a nepravidelné telesá, pohľad 

spredu, zozadu, sprava, zľava, zhora,... 

Kreslenie plánov stavieb z kociek. 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov. 

Pravdivý výrok, nepravdivý výrok, pravdivosť, nepravdivosť,... 

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi.  

Aritmetický priemer, stĺpcový diagram, dáta, priemer 

Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát (propedeutika). 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.  

Diagram, riadok, stĺpec, vodorovný, zvislý,... 

Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou 

 

 



Výkonový štandard 

I. Násobenie a delenie v obore násobilky  

 Žiak vie spamäti všetky základné spoje násobenia a delenia v obore násobilky do 100.  

 Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia v obore násobilky.  

 Ovláda algoritmus násobenia.  

 Vie spamäti násobiť a deliť 10 a 100.  

 Osvojí si praktické násobenie a delenie na kalkulačke.  

 Vie rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu v úlohách charakterizovaných pojmami 

koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, o koľko menej.  

 Chápe súvislosť medzi násobením a delením, násobenie a delenie ako vzájomne opačné 

matematické operácie. 

 Rieši slovné úlohy na násobenie a delenie.  

 Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie v obore násobilky do 100 typu: 

1. určiť súčet rovnakých sčítancov,  

2.zväčšiť dané číslo niekoľkokrát.  

 Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie v obore násobilky do 100:  

1. Rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako veľkých častí (delenie na)  

2. Delenie podľa obsahu  

3. Zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

 Vie 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.  

 vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď.  

 vie zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou učiteľa. 

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000  

 Pozná algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť ho pohotovo využívať pri výpočtoch.  

 Písomne sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do 10 000.  

 Spamäti sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do 10 000 v jednoduchých prípadoch.  

 Sčíta a odčíta prirodzené čísla v obore do 10 000 na kalkulačke.  

 Sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné čísla spamäti.  

 Sčíta a odčíta troj- a štvorciferné čísla pomocou kalkulačky.  

 Chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním. 

 Vie  urobiť kontrolu správnosti sčítania a odčítania v obore do 10 000. 

 Rieši všetky typy jednoduchých slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.  

 Rieši všetky typy zložených slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore do 10 000.  

 Rieši slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania.  

 Samostatne zapíše postup riešenia slovnej úlohy.  

 Vieť overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď.  

 Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe.  

 Matematizujeť a znázoňuje primerané reálne situácie.  

 Rieši jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:  

1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,  

2. Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).  

 Rieši jednoduché slovné úlohy na odčítanie typu:  

1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý sčítanec.  

2. Dané číslo zmenšiť o.... (o niekoľko menej).  

3. Porovnávanie rozdielom.  

 



 Riešiť zložené slovné úlohy typu:  

1. a + b + c  

2. a – b – c  

3. a – (b + c)  

4. (a + b) – c  

5. a + (a + b)  

6. a + (a – b) 

III. Geometria a meranie  

 Osvojí 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).  

 Vie narysovať úsečku danej dĺžky na priamke (v mm; v cm) a označovať ju.  

 Vie označovať strany a vrcholy veľkým tlačeným písmom (písmenom A, B, C, atď.).  

 Pozná vlastnosti štvorca, obdĺžnika a vie ich charakterizovať.  

 Vie narysovať štvorec (obdĺžnik) vo štvorcovej sieti s danou dĺžkou strany (strán).  

 Vie vypočítať súčet a rozdiel dĺžok úsečiek a násobok dĺžky úsečky.  

 Naučí sa vypočítať a  zapísať obvod štvorca (obdĺžnika) ako súčet dĺžok strán. 

 Dokáže narysovať ľubovoľný trojuholník a pomenovať jeho vrcholy a strany  

 Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, strán)  

 Odmerá veľkosti (dĺžku úsečky) strán trojuholníka s presnosťou na cm (na mm).  

 Vie porovnať strany trojuholníka (úsečky) podľa ich dĺžky.  

 Vie vypočítať obvod trojuholníka ako súčet dĺžok strán. 

 Pozná základný rozdiel medzi kruhom a kružnicou.  

 Vie narysovať ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným stredom,  narysovať ľubovoľnú kružnicu 

(kruh) s daným stredom a polomerom.  

 Vie vyznačiť polomer kružnice. 

 Vie premieňať jednotky dĺžky.  

 Vie premieňať zmiešané jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/ 

 Dokáže 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. 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

 Vie primerane rozlíšiť pravdivosť a nepravdivosť výrokov, vytvoriť pravdivé a nepravdivé 

tvrdenie, zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť výroku. 

 Nadobudne poznatky čítať a nakresliť stĺpcový diagram zo získaných údajov, vypočítať 

aritmetický priemer pre menší počet primeraných dát. 

 Rieši primerané nepriamo sformulované úlohy.  

 Vie získavať a zhromažďovať potrebné údaje ,čítať a vytvárať stĺpcový diagram zo získaných 

údajov.  

 Rieši slovné úlohy na násobenie s kombinatorickou motiváciou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský   

  

  

Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami  

Predmet: INFORMATICKÁ VÝCHOVA   

Charakteristika predmetu 

     Informatická výchova (informatika) má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako 

matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, 

hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému 

vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni ZŠ (primárneho vzdelávania) sa budujú základy 

predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická výchova. 

     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. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu 

informatická výchova a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, 

medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

     Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej 

a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

     Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej 

výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

     Obsahom vzdelávania v predmete informatická výchova na 1. stupni ZŠ (primárneho 

vzdelávania) je oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera. 

Oboznámenie s prostredím jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, 

s použitím nástrojov, efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov 

(kreslenie pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). 

Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu, 

vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. Vytváranie, ukladanie, mazanie 

dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi a prezeranie a vyhľadávanie, 

využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe, využívanie 

e-mailovej pošty, bezpečné správanie na internete, základy slušného správania na internete. 

Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami, 

nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického myslenia. Využívanie možností IKT pri 

riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentovaní projektov. 

Ciele predmetu 

     Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ (primárneho vzdelávania) je zoznámenie sa s 

počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. 

 

 



 Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou 

rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, 

získavajú vedomosti za podpory edukačných programov z prírodovedy a rozvíjajú svoju 

tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických editoroch.    

 Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré 

môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 

určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili       s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich 

prílišnej komplexnosti).      

Kľúčové a predmetové kompetencie 

 Žiak po ukončení 1. stupňa ZŠ (primárneho vzdelávania) je schopný: 

 vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, 

 samostatne zapnúť a vypnúť počítač, 

 pracovať s myšou, klávesnicou, 

 za pomoci učiteľa skenovať, 

 správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, 

 minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, 

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla, 

 digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku, 

 dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni, 

 ovládať samostatne výučbový SW, 

 spustiť CD, DVD cez tento počítač, 

 pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky), 

 sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora, 

 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

 samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok, vytvoriť návod a využiť jednotlivé nástroje, 

 samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, 

prevrátenie),  

 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, 

 obrázok uložiť a otvoriť, 

 upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore, 

 vložiť obrázok cez schránku, 

 vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore, 

 sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete, 

 si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete, 

 s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku, 

 e-maily posielať a prijať, 

 používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných 

údajov, 

 rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je oboznámený s 

neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, 

 napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, 

 si samostatne spustiť hru z internetu, 

 na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich  vo 

vhodnom prostredí, 

 pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD..., 

 získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, 

 riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí, 

 vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt, 



 pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, 

 samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, 

 samostatne text uložiť a otvoriť, 

 upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie, 

 vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé 

písmená, dĺžne, mäkčene, 

 upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty, 

 používať nástroje na úpravu textov, 

 vkladať obrázky do textu cez schránku, 

 vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu, 

 pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého, 

 narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť, 

 zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, 

 pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

 zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty, 

 ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu, 

 samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky 

 pracovať samostatne a v skupine na projekte, 

 samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt,  

 dokončiť začatú prácu. 

Stratégie vyučovania 

     Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre predmet Informatická výchova. Využíva sa 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) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 

 hodnotenie, sebahodnotenie  

Medzipredmetové vzťahy 

    V  predmete informatická výchova rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjame vzťah medzi 

informatickou výchovou a ostatnými predmetmi ZŠ: 

 

 Slovenským jazykom, 

 Prírodovedou, 

 Matematikou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

 



Učebné zdroje 

 

 

 Pracovný zošit z informatickej výchovy pre 2. ročník + CD Inšpektor Softík, M. Mosná  

 Blaho, Salanci, Chalachánová, Gabajová : Informatická výchova pre 2. ročník ZŠ – učebnica  

 M. Chalachánová : V kráľovstve počítačov  

 Ľ. Salanci : Tvorivá informatika, 1. Zošit o obrázkoch  

 M. Mosná : Pracovný zošit z informatickej výchovy pre 2. ročník ZŠ so softvérovou podporou  

 

Didaktická technika:  
 vybavená počítačová učebňa s pripojením na internet, tlačiarňou, skenerom, dataprojektorom,  

Materiálne a výučbové prostriedky:  
 prezentácie, výučbové CD, edukačné programy  

 

Začlenenie prierezových tém 

     Medzi prierezové témy, ktoré využijeme na dosiahnutie stanovených cieľov v predmete 

informatická výchova patria: 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Dopravná výchova 

 Ochrana života a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

  k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

  kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast 

 efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

 vekuprimerane pracovať s internetom, vyhľadávať informácie 

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálno- patologických  javov 

 učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 

V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

 poznávať a ochraňovať životné prostredie 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 chápať význam čistoty vodných zdrojov 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje  človeka k 

životnému prostrediu 

V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky 

 uvedomiť si význam a výhody turizmu  

V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci : 

 osvojujú  zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

 formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí  



 rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

 komunikovať, argumentovať 

 používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine   

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných      

technológií  

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

 pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu, k svojej vlasti 

 poznávať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

 poznávať a ctiť si kultúrne dedičstvo našich predkov 

 poznávať a ctiť si významné osobnosti nášho národa 

 poznávať prírodné krásy a zaujímavosti svojho regiónu i Slovenska 

Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

Kritériá hodnotenia 

     Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  s platnosťou od 

1.5.2011. 

     Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové 

kompetencie stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho 

iniciatíva a záujem o predmet.  

     Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

 

Stupeň 1 (výborný) 

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. V prípade potreby je schopný nachádzať súvislosti. 

Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné.   

 

Stupeň 2 ( chválitebný) 

 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, bez väčších nedostatkov.   

 

Stupeň 3 (dobrý) 

 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií.   



    

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly.  

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a je na nízkej úrovni.  

 

Žiak bude z predmetu  skúšaný    najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období., hodnotiť sa 

bude aj vypracovanie projektov a ich prezentácia. 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 

                                                                10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

 

 

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu – 3b, forma spracovania -3b a prezentácia projektu 

 – 4b.  

Pri hodnotení má pedagóg na pamäti aj jeho motivujúcu zložku smerom k žiakovi, podnecovanie 

k snahe k lepším výkonom a hlavne k snahe žiaka ďalej rozvíjať svoje kompetencie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Informatická výchova 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami   

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci v druhom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 1 hodinu týždenne, 33 

hodín ročne. 

 

Vzdelávací obsah informatickej výchovy je v ŠVP rozdelený na 5 tematických okruhov: 

 

1. Informácie okolo nás 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

4. Princípy fungovania IKT 

5. Informačná spoločnosť 

 

Princípy fungovania IKT  
Základné pravidlá v učebni. 

Oboznámenie sa s počítačom.  

Pomenovanie častí počítača.  

Základné zručnosti pri práci s IKT  

Ovládanie klávesnice, myši.  

Komunikácia prostredníctvom IKT  
Internet  

Využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe.  

Bezpečné správanie na internete.  

Postupy , riešenie problémov, algoritmické myslenie  
Hlavolamy  

Získanie základov algoritmického myslenia.  

Informačná spoločnosť  
Práca s multimédiami  

Spúšťanie hry z CD.  

Ovládanie jednoduchých hier.  

Informácie okolo nás  
Základy práce s grafickým editorom Skicár,  

Oboznámenie sa s prostredím jednoduchého grafického editora, kreslenie obrázka voľnou rukou, s 

použitím nástrojov.  

Efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou 

geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...).  

Vkladanie písmen a jednoduchých slov v grafickom editore.  

Základy práce s textovým editorom  

Práca s textovým editorom, vkladanie obrázkov.  

Tvorba projektov  

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v rámci projektového vyučovania, prezentácia 

projektov. 

 

 



Výkonový štandard 

 

Princípy fungovania IKT 

Žiak vie: 

 zásady správneho sedenia pri počítači, 

 vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, 

 samostatne zapnúť a vypnúť počítač, 

 pracovať s myšou a klávesnicou, 

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

kliknutím, 

 samostatne o svojom konaní a správaní rozprávať a odpovedať 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Žiak vie: 

 napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, 

 samostatne spustiť hru z internetu, 

 vyhľadávať obrázky na internete a upravovať ich vo vhodnom prostredí 

 

Postupy , riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Žiak vie: 

 riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí 

 

Informačná spoločnosť 

Žiak vie: 

 správnym spôsobom uchopiť CD, 

 ovládať samostatne výučbový softvér 

 

Informácie okolo nás 

Žiak vie: 

 sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora, 

 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

 samostatne, ale i podľa návodu nakresliť obrázok, 

 samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie ( kopírovanie, prilepenie, otáčanie, 

prevrátenie), 

 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, 

 obrázok uložiť a otvoriť, 

 pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, 

 samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, 

 vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé 

písmená, dĺžne, mäkčene, 

 vytvoriť pozvánku, oznam, 

 pracovať samostatne a v skupine na projekte, 

 samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt, 

 dokončiť začatú prácu 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Informatická výchova 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami   

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci v treťom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 1 hodinu týždenne, 33 

hodín ročne. 

 

Tematické okruhy: 
1. Informácie okolo nás ( Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – Skicár,  MS Word ) 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, hry, www) 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

4. Princípy fungovania IKT (Základné časti počítača, digitálny fotoaparát, USB, CD, DVD, 

práca s oknom, priečinky) 

5. Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete) 

 

Informácie okolo nás ( Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – Skicár,  MS Word ) 

Základy práce s grafickým editorom Skicár. 

Oboznámenie sa s prostredím jednoduchého grafického editora, kreslenie obrázka voľnou rukou, 

s použitím nástrojov. 

Efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou 

geometrických tvarov, kopírovanie, prilepenie).Premiestnenie obrázka.  

Úprava obrázkov, zmenšenie, zväčšenie. 

Vkladanie písmen a jednoduchých slov v grafickom editore. 

Základy práce s textovým editorom MS Word. 

Získavanie zručností pri práci s textovým editorom, farba písma, centrovanie nadpisu, zmena 

veľkosti písma, hrúbka písma a kurzíva, typ písma. 

Elementárne zručnosti pri práci s grafickou informáciou – obrázkom. 

Využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov. 

Oboznámenie sa s digitálnou fotografiou ako grafickou informáciou. 

Získavanie zručností pri práci s textovým editorom, vkladanie obrázkov do textu. 

Tvorba projektov – pozvánka, oznam. 

Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, hry, www) 

Internet 

Využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe. 

Bezpečné správanie na internete. 

Zoznámenie sa s web stránkou, školskou stránkou, stránkou obce, stránkou farnosti. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Získanie základov algoritmického myslenia. 

Algoritmy a riešenie problémov v prostredí detského programu. 

Princípy fungovania IKT (Základné časti počítača, digitálny fotoaparát, USB, CD, DVD, práca 

s oknom, priečinky) 

O počítači, základné časti počítača. 

Základné zručnosti práce s počítačom. 

Základné pravidlá správania sa v učebni 

Ovládanie počítača 

Ukladanie dokumentov, prvé skúsenosti so súbormi, programami a priečinkami. 

Prídavné zariadenia a ich využitie. 



Starostlivosť o počítač. 

Práca s oknom, maximalizovanie a minimalizovanie okien. 

Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete) 

Základné pravidlá práce na internete 

Bezpečné správanie sa na internete, oboznámenie sa s rizikami spojenými s prácou s internetom. 

Autorské práva, dôležitosť pojmov autorské práva, porušovanie práv, zdroje. 

Možnosti uplatnenia počítača v živote 

Úloha a význam počítača v živote ľudí a spoločnosti (zábava, umenie, film, hudba, domácnosť...). 

 

Výkonový štandard  

Informácie okolo nás ( Aplikácie na spracovanie grafickej informácie – Skicár,  MS Word ) 

Žiak vie: 

 sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora, 

 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

 samostatne nakresliť obrázok, 

 samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie ( kopírovanie, prilepenie, zmenšenie, 

zväčšenie), 

 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, 

 obrázok uložiť a otvoriť, 

 samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, 

 vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé 

písmená, dĺžne, mäkčene 

 vie centrovať nadpis, meniť farbu, veľkosť, hrúbku, typ písma, zmeniť na kurzívu 

 vytvoriť pozvánku, oznam, 

 pracovať samostatne a v skupine na projekte, 

 samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt, 

 dokončiť začatú prácu. 

 Oboznámenie sa s digitálnou fotografiou ako grafickou informáciou. 

 Základy práce s textovým editorom 

 Získavanie zručností pri práci s textovým editorom, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, 

mazanie. 

Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, hry, www) 

Žiak vie: 

 napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, 

 samostatne spustiť hru z internetu, 

 vyhľadávať obrázky na internete a upravovať ich vo vhodnom prostredí 

 vie sa pohybovať po stránkach. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Žiak vie: 

 riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí 

Princípy fungovania IKT (Základné časti počítača, digitálny fotoaparát, USB, CD, DVD, práca 

s oknom, priečinky) 

Žiak vie: 

 zásady správneho sedenia pri počítači, 

 vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, 

 samostatne zapnúť a vypnúť počítač, 

 pracovať s myšou a klávesnicou, 

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

 chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

kliknutím, 

 



 samostatne o svojom konaní a správaní rozprávať a odpovedať 

  pozná niektoré prídavné zariadenia a ich využitie, 

 dokumenty uložiť, vyhľadať a otvoriť, 

 minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho. 

Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete) 

Žiak vie: 

 správnym spôsobom uchopiť CD, 

 pozná základné pravidlá práce s internetom, 

 pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD..., 

  možnosti a uplatnenie počítača v bežnom živote. 

 

     Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Informatická výchova 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami   

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah 

     Predmet sa žiaci vo štvrtom  ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 1 hodinu týždenne, 33 

hodín ročne. 

 

Tematické okruhy: 
1. Informácie okolo nás (  MS  Office - Word ) 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, e-mail) 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (Imagine, Logomotion) 

4. Princípy fungovania IKT (mikrofón a slúchadlá, USB, práca s oknom) 

5. Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete) 

Informácie okolo nás (MS Office – Word) 

Základy práce s textovým editorom MS Word. 

Získavanie zručností pri práci s textovým editorom, farba písma, centrovanie nadpisu, zmena 

veľkosti písma, hrúbka písma a kurzíva, typ písma. 

Tvorba jednoduchej tabuľky. 

Kombinácia textu a obrázka. 

Kopírovanie, mazanie a presúvanie textu. 

Elementárne zručnosti pri práci s grafickou informáciou – obrázkom. 

Získavanie zručností pri práci s textovým editorom, vkladanie obrázkov do textu. 

Tvorba projektov – plagát 

Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, e - mail) 

Internet 

Využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej podobe. 

Bezpečné správanie na internete. 

S pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku, 

e-maily posielať a prijať, 

používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných 

údajov, využívať adresár. 

Vyhľadávať obrázky na internete, ukladať ich, kopírovať ich do MS Word. 

Vyhľadávať informácie, kopírovať text z internetu do MS Word. 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Získanie základov algoritmického myslenia. 

Algoritmy a riešenie problémov v prostredí detského programu. 

Princípy fungovania IKT (mikrofón a slúchadlá, USB, práca s oknom) 

Základné pravidlá správania sa v učebni 

Ovládanie počítača 

Ukladanie dokumentov do priečinka. 

Prídavné zariadenia a ich využitie. 

Zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, pracovať so slúchadlami – zapojenie, 

hlasitosť, zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty, 

pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého, 

vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore LogoMotion. 

Starostlivosť o počítač. 



Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete) 

Základné pravidlá práce na internete 

Bezpečné správanie sa na internete, oboznámenie sa s rizikami spojenými s prácou s internetom. 

Autorské práva, dôležitosť pojmov autorské práva, porušovanie práv, zdroje. 

Možnosti uplatnenia počítača v živote 

 

Výkonový štandard  

Informácie okolo nás (  MS  Office Word ) 

Žiak vie: 

 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v textovom editore, 

 samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, 

 vie centrovať nadpis, meniť farbu, veľkosť, hrúbku, typ písma, zmeniť na kurzívu, 

 vytvoriť plagát, 

 pracovať samostatne a v skupine na projekte, 

 samostatne prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu – projekt, 

 dokončiť začatú prácu, 

 získavanie zručnosti pri práci s textovým editorom, vkladať obrázkov do textu, kopírovanie, 

mazanie 

 a presúvanie textu, 

 kombinovať text s obrázkom, 

 vytvoriť jednoduchú tabuľku. 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT (Internet, e - mail) 

Žiak vie: 

 napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, 

 samostatne spustiť hru z internetu, 

 vyhľadávať obrázky na internete a upravovať ich vo vhodnom prostredí 

 vie sa pohybovať po stránkach 

 s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku, 

 e-maily posielať a prijať, 

 používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných 

údajov, 

 využívať adresár, 

 vyhľadávať obrázky na internete, ukladať ich, kopírovať ich do MS Word, 

 vyhľadávať informácie, kopírovať text z internetu do MS Word, 

 chápe základné autorské práva pri kopírovaní. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Žiak vie: 

 riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí. 

Princípy fungovania IKT (mikrofón a slúchadlá, USB, práca s oknom) 

Žiak vie: 

 zásady správneho sedenia pri počítači 

 pozná niektoré prídavné zariadenia a ich využitie, 

 zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, 

 pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

 zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť efekty, 

 pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého, 

 vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore LogoMotion. 

 dokumenty uložiť, vyhľadať a otvoriť. 

 Starostlivosť o počítač. 



 

Informačná spoločnosť ( Bezpečnosť na internete) 

Žiak vie: 

 pozná základné pravidlá práce s internetom, 

 pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD..., 

  možnosti a uplatnenie počítača v bežnom živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti 

Vyučovací jazyk slovenský   

 
Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Predmet: PRÍRODOVEDA   

Charakteristika predmetu 

    Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti 

ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo 

cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s 

prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.  

    Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 

čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne 

detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné 

činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným 

životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného 

vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.  

     Poslaním predmetu Prírodoveda 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. 

    Motivačné poznávanie začína už v detstve, priestor okolo dieťaťa je plný zaujímavých vecí 

a potrebujú na ne odpoveď .  Tento predmet na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnený emotívnym 

(dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny 

(okolie školy a bydliska).   Poznanie svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných 

období s dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie nielen v bežnom živote, ale aj v 

mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných 

skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. 

    Učivo je orientované na získanie poznatkov a zručností, ktoré žiakovi umožnia vytvárať vhodné 

sociálne prostredie pre iných. Žiak získava predstavu o sebe v rozličných situáciách a vzťahoch, 

nadväzuje kontakty so životom, rozvíja vlastný sebasystém, sociálne vzťahy, toleranciu a kooperáciu. 

Ciele predmetu 

    Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách 

a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.  

Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 

 spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody, 

 rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch, 



 rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne, 

 opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním, 

 rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty, 

 nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu, 

 tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné javy 

a existencie, 

 uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje, 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane 

prostredníctvom zdravého životného štýlu. 

Kľúčové a predmetové kompetencie 

Kompetencie, ktoré má žiak získať: 

 Rozvíjať schopnosť učiť sa. Osvojiť si premerané spôsoby práce. Pri osvojovaní poznatkov 

uplatňovať rôzne techniky učenia. 

 Uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre vlastný pokrok a pri systematizácii 

poznatkov 

 Vedieť získavať informácie z rôznych zdrojov, pracovať s nimi, triediť ich, spracovávať ich a 

prezentovať ich pred spolužiakmi. 

 Porozumieť premenám v krajine, ktoré sa dejú, snažiť sa ich vysvetliť. 

 Vymenovať tie, ktoré podmieňuje človek svojou činnosťou / vrátane kultúrnych  aspektov/ . 

 Rozmanitosť a zaujímavosť prírodovedy rozvíja podmienky pre celoživotné učenie. Veľký 

dôraz sa kladie na získanie schopností a zručností, ktoré možno využiť pri praktickom pobyte v 

prírode. Pri tejto činnosti dochádza k hodnoteniu krajiny na základe estetických zážitkov. 

Vnímanie okolia umožňuje zvoliť motív pre vlastné výtvarné, literárne, hudobné alebo iné 

spracovanie. Žiak si zvolí vyjadrovacie prostriedky a médiá, pomocou ktorých stvárni zvolený 

/zadaný/ zážitok, vnem. 

 Súvisí s tým aj schopnosť kreatívne používať vybrané médiá, nástroje, materiály, vyjadrovacie 

prostriedky a technické postupy za účelom znázornenia zážitku, fantázie, predstavy alebo 

myšlienky. 

 Témy prírodovedy sa dajú vhodne využiť na celoškolské krátkodobé aj dlhodobé projekty. 

Týmto spôsobom sa aplikujú poznatky z viacerých predmetov a dokazuje sa nad predmetový 

charakter vednej oblasti. 

 Vážiť si ľudí aj v iných oblastiach sveta. 

 Diskutovať, argumentovať, rozprávať sa so spolužiakmi o prírodných a kultúrnych 

zaujímavostiach. Vnímať jedinečnosť zmien v prírode. 

Stratégie vyučovania 

      V prírodovede budeme využívať tieto metódy : 

 priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie, 

besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí) 

 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia) 

 práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) 

 a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.) 

    V edukačnom procese prírodovedy budeme využívať nielen základnú organizačnú formu 

vyučovacej  hodiny, ale aj exkurziu, vychádzku. 

Učebné zdroje 

    Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov  v predmete prírodoveda  na 1. stupni ZŠ 

používame tieto učebné zdroje:  

UČEBNICE 



R. Adame, O. Kováčiková – Prírodoveda 1 – pracovná učebnica pre 1. st. ZŠ, Bratislava, AITEC 

2011 

R. Adame, O. Kováčiková – Prírodoveda 2 – pracovná učebnica pre 1. st. ZŠ, Bratislava, AITEC 

2011 

R. Adame, O. Kováčiková – Prírodoveda 3  – pracovná učebnica pre 1. st. ZŠ, Bratislava, AITEC 

2012 

R. Adame, O. Kováčiková – Prírodoveda 4 – pracovná učebnica pre 1. st. ZŠ, Bratislava, AITEC 

2012 

UČEBNÉ POMÔCKY 

Nahrávky zvukov, prehrávač, CD/DVD, fotoaparát 

MATERIÁLNE UČEBNÉ POMÔCKY 

baliaci papier, farebný papier, plastelína, prírodniny, nožnice, lepidlo, grafický materiál  

INÉ ZDROJE 

Internet, encyklopédie,  časopisy, média, www.bezkriedy.sk 

 Kritéria hodnotenia 

     Hodnotenie a klasifikácia žiakov je súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a  je realizovaná 

v súlade s Metodickými pokynmi č. 22/2011  na hodnotenie žiakov základnej školy, vydaných MŠ 

SR. Hodnotenie – známkami. 

Všetky samostatné písomné práce sú zároveň hodnotené podľa hodnotiacej tabuľky prerokovanej 

a schválenej na MZ 1. – 4. ročníka ZŠ dňa 4.10.2010 (viď. zápisnica MZ 1. – 4. ročníka). 

Prevody bodov na známky:    

100% - 90%  =  1 

 89% - 75%  =  2 

 74% - 50%  =  3 

 49% - 30%  =  4 

 29% - 0%    =  5 
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Predmet: Prírodoveda 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 0 hodín + 1 hodina ročne 0 hodín + 33 hodín 

     

Obsah predmetu pre 1. ročník 

 ČAS 

 Ročné obdobia. Zmeny v prírode počas ročných období. 

 Meranie času pomocou pravidelne sa opakujúcich javov. 

 Presýpacie hodiny. 

 Objektívny a subjektívny čas. 

ĽUDSKÉ TELO 

 Ľudské zmyslové orgány. 

 Potrava ako zdroj energie a stavebného materiálu pre obnovu organizmu. 

 Potrava s rôznym obsahom výživných látok. Obezita. 

VODA 

 Pitný režim. 

 Skupenstvá vody. 

HMOTA 

 Živé organizmy a neživá príroda.  

 Plynné, kvapalné a pevné skupenstvo hmoty. 

 Vlastnosti pevného, kvapalného a plynného skupenstva látok  

 Pevné skupenstvo . Vlastnosti látok pevného skupenstva.  

ŽIVOČÍCHY 

 Triedenie živočíchov podľa prostredia, v ktorom žijú. 

 Spôsob pohybu živočíchov. Význam pohybu živočíchov. 

 Úžitok zo živočíchov. 

 Rôzne spôsoby zabezpečovania potravy. 

RASTLINY POLÍ A LÚK 

 Poľné a lúčne rastliny. 

  RASTLINY 

 Základné podmienky pre rast rastliny: svetlo, teplo, voda, vzduch, pôda.  

 Základná stavba rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvet, plod . 

 Funkcia kvetov. 

  

Výkonový štandard 

ČAS 

 Žiak vie vysvetliť rozdiely medzi jarnou, letnou, jesennou a zimnou prírodou, pričom sa pokúša 

o objasnenie toho, čo ovplyvňuje pozorované zmeny v prírode. Žiak si uvedomuje najmä to, že 

deň je v zime kratší ako v lete a teplota prostredia aj preto zostáva v zime na nižších teplotách 

(slnko kratšie hreje). Žiak vie podrobne opísať zmeny na listnatom strome, ihličnatom strome a 

na vybraných bylinách. Uvedomuje si, že jar je čas klíčenia semien a intenzívneho rastu rastlín, 

ktoré neskôr kvitnú, prinášajú plody so semenami. Vie vysvetliť, čo sú štyri ročné obdobia a vie, 

že tvoria jeden rok. Uvedomuje si, že ročné obdobia sú dané a sú charakterizované špecifickými 

zmenami v prírode.    

 



 Žiak vie, že čas plynie neustále a že je ho možné merať pomocou udalostí, ktoré sa neustále 

opakujú, sú pozorovateľné. Vie vysvetliť, že deň je časový úsek od východu slnka do nového 

východu slnka. Vie, že takýchto dní prejde v roku 365.  

 Žiak vie vysvetliť, ako fungujú presýpacie hodiny a vie skúmať, od čoho závisí rýchlosť 

presýpania presýpacích hodín. Cielene skúma to, či po presypaní polovice množstva piesku 

prešla polovica celkového času presýpania hodín a snaží sa o vysvetlenie. Žiak dokáže 

skonštruovať jednoduché presýpacie hodiny a merať s nimi kratšie a dlhšie časové udalosti.  

 Žiak si uvedomuje, že kalendáre a hodiny používame preto, aby sme mohli čas merať presne.  

ĽUDSKÉ TELO 

 Žiak vie, že ľudské telo sa skladá z častí. Žiak vie, že kontakt s prostredím nám poskytujú najmä 

zmyslové orgány. Žiak vie vysvetliť, ako vplýva na človeka strata niektorého zo zmyslov, vie 

vysvetliť, ako je potrebné sa o jednotlivé zmyslové orgány starať, aby si zachovávali funkčnosť 

. 

 Žiak vie, že existujú zdravé a nezdravé potraviny. Vie, že zdravá potrava obsahuje aj vitamíny, 

a ti sú dôležité pre zdravie. 

 Žiak si osvojuje základy správnej životosprávy. Vysvetľuje, ako správna životospráva 

ovplyvňuje fungovanie ľudského organizmu. 

VODA 

 Žiak vie, že človek musí denne vypiť určité množstvo vody a vie vysvetliť, aké tekutiny sú pre 

doplnenie zásob vody najvhodnejšie.  

Žiak vie vymenovať rôzne zdroje vody. Vie, na čo všetko vodu potrebujeme, a pozná jej 

dôležitosť pre život. Vie, že vodu potrebujú ľudia, rastliny aj živočíchy a že aj telá rastlín 

a živočíchov obsahujú vodu. Pozoruje zmeny skupenstva vody. 

HMOTA 

 Žiak vie jednoducho vysvetliť rozdiel medzi živými a neživými prírodnými objektmi. Vie 

vymenovať niektoré zo základných životných prejavov organizmov ako je príjem potravy a 

vody, vylučovanie nestrávených zvyškov, rast, pohyb, rozmnožovanie. Vie o téme diskutovať. 

Uvedomuje si, že tak ako sa vzájomne od seba odlišujú rôzne rastlinné a živočíšne druhy, tak sa 

od seba odlišujú aj rôzne materiály. Jednou z vlastností je skupenstvo. Vie, že fyzický svet je 

tvorený rôznymi hmotami, pričom tie môžu byť v plynnom, kvapalnom a pevnom skupenstve.  

 Žiak vie jednoducho vysvetliť, aké vlastnosti má pevné skupenstvo (je možné ho chytiť do ruky, 

má stály tvar, pričom tvar je možné meniť opracovávaním, pôsobením rôznych síl) a vie uviesť 

príklady látok, ktoré sú pevného skupenstva. Vie, že okrem pevného skupenstva poznáme aj 

kvapalné (príklad voda), ktoré dotykom cítime, ale tým, že mení tvar, tak ho nie je možné chytiť 

tak, ako pevné látky. Vie, že poznáme aj plynné skupenstvo (príklad vzduch) a aj napriek tomu, 

že ho nedokážeme chytiť do ruky, je to hmota, ktorá vypĺňa priestor všade okolo nás. Cielene 

vie žiak skúmať prítomnosť vzduchu v prostredí.  

 Žiak vie, že hmotu je možné spracovávať a vyrábať tak rôzne predmety, nástroje a stroje. 

Uvedomuje si, že podľa toho, aký má mať predmet, nástroj alebo stroj účel, vyberáme hmotu s 

takými vlastnosťami, ktorá je na daný účel najvhodnejšia. Vie vymenovať najčastejšie 

používané materiály (drevo, kovy, sklo, plasty) a pozorovaním a porovnávaním vysvetliť 

rozdiely v ich vlastnostiach. Vie stručne opísať, aký majú uvedené materiály pôvod, z čoho sa 

získavajú a ako.  

ŽIVOČÍCHY 

 Žiak vie, že živočíchy žijú v rôznych prostrediach: na súši, vo vode, vo vzduchu a v pôde. Vie, 

že živočíchy sa od seba navzájom odlišujú aj tým, ako sa pohybujú. Vie, že pohyb živočíchov 

zabezpečujú rôzne časti ich tela. 

 Žiak vie, aký úžitok človeku poskytuje chov úžitkových zvierat. Vie, že niektoré živočíchy sa 

od narodenia podobajú na svojich rodičov. Pozná niektoré živočíchy. 

 Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj spôsobom získavania potravy. Vie, že 

niektoré sa živia rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a poznáme aj také, ktoré sa živia  

 



 odumretými rastlinami, či živočíchmi. Vie uviesť príklady zo života (napríklad: kôň, ktorý 

hryzie trávu; slimák, ktorý hryzie list; motýľ, ktorý pije nektár; pavúk, ktorý loví hmyz do siete; 

líška, ktorá loví zajaca; sokol, ktorý loví myš; muchy na hnilom ovocí).  

RASTLINY  

 Žiak vie, že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek tomu, že nie sú tak pohyblivé 

ako napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou učiteľa žiak identifikuje niektoré zo 

základných životných prejavov rastlín.  

 Žiak vie, že rastliny sa vyskytujú v rôznych prostrediach. Vie, že na poliach rastú iné rastliny 

ako na lúke. Pozná niektoré lúčne a poľné rastliny. Vie, že rastliny sú si podobné základnou 

stavbou: koreň, stonka, list a kvet. 

 Žiak vie, že rastliny sa vzájomne na seba podobajú okrem základnej stavby aj základnými 

charakteristikami spôsobu života. Vie, že rastliny potrebujú pre svoj život svetlo, teplo, vodu, 

vzduch a živiny. Ak nie je niektorá z uvedených podmienok poskytnutá, tak rastlina 

neprosperuje, nerastie, prípadne vädne až usychá. Uvedené informácie vie primerane vysvetliť a 

s pomocou učiteľa vie realizovať pokus na overenie poznatku o tom, že rastlina potrebuje na rast 

svetlo (prípadne teplo, vodu, vzduch).  

 Žiak vie, že rastliny sú si podobné základnou stavbou: koreň, stonka, listy, kvety, plody. Žiak 

vie uvedené časti rastliny na príklade určitého rastlinného druhu identifikovať a uvedomuje si, 

že môžu mať rôzne tvary, veľkosti a farby. Rastlinné časti vie identifikovať na byline, drevine i 

machu. Cieľavedome a detailne skúma a porovnáva rôzne rastliny a vie spontánne vyjadriť 

podobnosti a rozdiely.   

 

Začlenenie prierezových tém 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, sebaregulácia konania ako základný 

ekologický princíp. 

Uplatňovanie prevencie sociálnopatologických javov 

Prezentovať svoju prácu. Hodnotiť svoju prácu a prácu iných, vedieť si vážiť prácu iných. Podpora 

sebadôvery. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
Vytvorenie celoročného projektu pozorovania prírody. 

Pozorovanie  a porovnávanie predmetov z rôznych materiálov. 

Zbieranie a používanie informácií. 

Ochrana života a zdravia 

Využívať prestávky na oddych, dbať a ochraňovať vlastné zdravie a zdravie iných. 

Dodržiavanie správneho režimu dňa, pobyt v prírode 

Environmentálna výchova 

Kladný vzťah k prírode, zvieratám. Rozvíjať lásku a vzťah k zvieratám starostlivosť o zvieratká. 

Ochrana životného prostredia, šetrenie vodou. 

Multikultúrna výchova  
Orientácia na prosociálne správanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

Predmet: Prírodoveda  

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina + 0 hodín ročne 33 hodín + 0 hodín 

     

Obsah predmetu pre 2. ročník 

     ČAS 

 Kalendár. Rok. Mesiace roka. Týždeň. Pracovné dni a dni oddychu. 

       PLYNNÉ, KVAPALNÉ A PEVNÉ LÁTKY 

 Vzduch ako plynná látka. 

 Vietor ako pohybujúci sa vzduch. Vznik pohybu vzduchu. 

      TEPLO A TEPLOTA 

 Teplo a teplota. Teplomer. Konštrukcia jednoduchého teplomera. 

 Teplota ľudského tela. Lekársky teplomer. 

 Zmeny teploty ľudského tela – znižovanie vysokej teploty. 

 Zmeny teploty ľudského tela – zvyšovanie nízkej teploty. 

      VODA 

 Rozpustnosť a nerozpustnosť látok vo vode. Pitná voda. 

 Filtrácia. 

 

      RASTLINY 

 Rastlinné plody. Tvar a funkcia rastlinného plodu. 

 Podmienky klíčenia semien: teplo, voda, vzduch. 

 Klíčivosť semien. 

 Rastlinná stonka. Tvar a funkcia stonky. 

 Rastlinné listy. Tvar a funkcia listov. 

      RASTLINY POLÍ A LÚK 

 Liečivé rastliny. Najznámejšie liečivé rastliny a ich spôsob využitia. 

 Zbieranie a uskladňovanie liečivých rastlín. 

 

     ŽIVOČÍCHY 

 Živočíšne spoločenstvá. 

 Včely ako spoločenský hmyz. Spôsob života spoločenstva. 

 Mravce ako spoločenský hmyz. Spôsob života spoločenstva. 

Výkonový štandard 

        ČAS 

 Žiak vie, že rok (365 dní) je rozdelený do dvanástich mesiacov a vie ich vymenovať. Vie, že 

dni v každom mesiaci sú očíslované a dátum v roku (napríklad narodenín) je určený dvoma 

údajmi – číslom v mesiaci           a mesiacom v roku. Žiak informácie uvádza príkladmi, pričom 

vysvetľuje, že napríklad piaty marec je piatym dňom v marci. Žiak vie, že dni sú usporiadané 

(okrem mesiacov) aj do týždňov, pričom týždeň má sedem dní. Jednotlivé dni v týždni vie 

pomenovať. Okrem toho vie, že prvých päť dní je pracovných a sobota            a nedeľa sú dni 

oddychu. Žiak sa orientuje v kalendári tak, že vie, aký deň v týždni je a aký je mesiac, vie 

povedať, aký bude deň zajtra, pozajtra, aký bol včera, predvčerom. 

 



PLYNNÉ, KVAPALNÉ A PEVNÉ LÁTKY 

 Žiak vie, že vzduch je hmota, ktorá vypĺňa priestor podobne ako kvapalné a pevné látky. Žiak si 

osvojí pojem plynná látka a vie vlastnosti plynnej látky porovnať s vlastnosťami pevných a 

kvapalných látok. Vie vysvetliť, že plynné látky je možné vnímať zmyslami podobne ako pevné 

a kvapalné. Žiak argumentuje vlastnou skúsenosťou, ako dôkaz prítomnosti vzduchu používa 

skúsenosť s vetrom, prievanom, fúkaním vzduchu cez slamku do vody. 

 Žiak si uvedomuje, že vzduch môže byť pokojný ako voda v pohári, ale keď sa pohybuje je ním 

možné hýbať vecami, podobne ako vodou, ktorá prúdi z hadice. Žiak si uvedomuje, že vietor je 

pohybujúci sa vzduch. Vie vysvetliť, že čím je pohyb vzduchu rýchlejší, dokáže hýbať s väčšími 

predmetmi, pri vysvetľovaní používa dôkazy z vlastnej skúsenosti. Vie zostrojiť nástroj na 

meranie rýchlosti vetra, čím meria aj jeho silu.  

 

TEPLO A TEPLOTA 

 Žiak vie, že pomocou hmatu dokáže odhadnúť, či sú predmety chladnejšie alebo teplejšie ako 

jeho ruka. Žiak vie, že ak predmety vyžarujú viac tepla, majú vyššiu teplotu. Teplotu v tomto 

štádiu chápe ako merané teplo teplomerom. Žiak vie, že teplota sa meria teplomerom. Žiak vie 

skonštruovať jednoduchý teplomer pomocou sklenej fľašky, vody, slamky a plastelíny. Vie, že 

zahrievaním vody vo fľaške stúpa hladina v slamke a naopak. Stúpanie hladiny vody v slamke 

vysvetľuje tým, že voda sa teplom rozpína.  

 Žiak vie, že ľudské telo má stálu teplotu, ktorá sa meria lekárskym teplomerom. Vie merať 

teplotu lekárskym teplomerom. Jednoduchým skúmaním v triede zisťuje, aké sú teplotné 

odchýlky u spolužiakov a zovšeobecňuje záver o hodnote normálnej telesnej teploty človeka. 

Vlastným skúmaním vie zistiť, či majú deti inú teplotu tela ako dospelí. Vlastným skúmaním 

tiež zisťuje, že teplota tela sa nemení ani tým, že sme v chladnom prostredí a ani tým, že sa 

vyhrievame na slnku.  

 Žiak vie, že niektoré choroby sa prejavujú tým, že sa zvýši telesná teplota. Žiak tiež vie, že 

zvýšená teplota je obranný mechanizmus človeka, ktorým bojuje proti ochoreniu. Tiež vie, že 

veľmi vysoká teplota je pre človeka nebezpečná a je potrebné ju znížiť. Vie vysvetliť, ako je 

možné znížiť vysokú teplotu pri ochorení (ochladenie vodou, zábaly, tabletky). Žiak vie, akú 

vysokú teplotu považujeme za zvýšenú a je prejavom ochorenia organizmu.  

 Žiak vie, že človek, ktorému je zima (čo je prejavom toho, že si nedokáže udržať stálu teplotu 

tela) sa môže zahriať napríklad pohybom. Vie, že telo je možné zahriať aj tým, že ho 

prikryjeme, oblečieme a tento poznatok vysvetľuje tým, že ľudské telo produkuje teplo a 

prikrývkou a oblečením zabraňujeme úniku tepla do prostredia. Žiak vie, že telo je možné 

zahriať aj trením, čo vie demonštrovať šúchaním dlaní a meraním teploty v dlani pred a po 

vzájomnom šúchaní dlaní.  

 

VODA 
 Žiak vie, že niektoré predmety na vode plávajú, iné neplávajú. Žiak vie skúmaním zistiť a 

zovšeobecniť závery o tom, ktoré látky na vode plávajú a ktoré nie. Vie, že voda nie je pitná, ak 

v nej plávajú viditeľné nečistoty, tiež vie, že voda nemusí byť pitná, ak v nej neplávajú viditeľné 

nečistoty. Žiak vie, že niektoré látky sa vo vode rozpúšťajú a iné nie. Žiak chápe, že 

rozpúšťaním látka nezmizla, len nie je niektorými zmyslami viditeľná.  

 Žiak vie, že človek musí denne vypiť určité množstvo vody a vie vysvetliť, aké tekutiny sú pre 

doplnenie zásob vody najvhodnejšie.  

 Žiak si osvojuje pojem filtrácia. Žiak vie skúmaním prísť na to, ako je možné viditeľné súčasti 

čaju z vody odstrániť (čajové lístky, kôstky z citróna). Žiak vlastným skúmaním zisťuje, že 

látky, ktoré sú vo vode rozpustené prechádzajú aj cez husté filtre (látka spôsobujúca farbu, 

vôňu, chuť čaju).  

 

             RASTLINY 

 Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení. Jednoducho 

vie opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, motýle). Uvedenú 

informáciu vie spojiť s vlastnou minulou skúsenosťou s pozorovaním opeľovačov na kvetoch a  



vie vysvetliť, ako sa dostane peľ    z jedného kvetu na druhý. Vie, že plod obsahuje semeno. 

Jednoduchým pozorovaním vie zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré vznikli z 

kvetu a sú nositeľmi semien. Vie, že zo semena vyrastie nová rastlina. Vie vysvetliť, že rastliny 

sa vzájomne od seba odlišujú tvarom, farbou, veľkosťou a inými charakteristikami plodu. 

Detailným pozorovaním zisťuje rôzne vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené semená a 

zamýšľa sa nad funkciou plodu, diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou učiteľa 

vyhľadáva informácie v sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa rastlina 

rozmnožovala ďalej do prostredia a preto majú niektoré semená rôzne nástroje na to, aby sa 

zachytávali na srsti zvierat a prenášali sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť vzduchom 

alebo obsahujú veľa zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, tie ich prenášajú, uskladňujú, 

konzumujú a tak aj na veľké vzdialenosti prenášajú).  

 Žiak vie, že zrelým semenám je potrebné poskytnúť dostatok vhodných podmienok na to, aby 

vyklíčili. Žiak vlastnou výskumnou činnosťou s pomocou učiteľa zisťuje, že semeno 

nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje teplo, vodu a vzduch. Žiak vie, že čas, za 

ktorý vyklíčia rôzne druhy semien je rôzny. Žiak vie pozorovať klíčenie rôznych druhov semien 

a viesť si záznamy z pozorovania, vytvoriť záver.  

 Žiak vlastnou výskumnou činnosťou príde na to, že poškodené semená nevyklíčia. Samostatne 

vie navrhovať rôzne spôsoby poškodení a sleduje efekt na proces klíčenia (semená upravené 

varom, rozkrojené, rozdrvené, uložené na dlhšiu dobu do slanej vody a podobne).  

 Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú stonkou. Okrem toho, že vie rozdeliť 

rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vie detailným pozorovaním zistiť, akými 

rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú.  

 Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, 

kresbou  žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Pri poskytnutí 

viacerých rastlinných druhov vie vymenovať niektoré znaky, ktorými sa listovými čepeľami 

vzájomne tieto rastliny odlišujú a dané znaky primerane opísať. Žiak vie jednoducho vysvetliť, 

že funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili 

väčšie množstvo svetla. Poznatok vie využiť pri objasňovaní pozorovaných javov, napríklad vie 

vysvetliť na základe pozorovania, že ak rastline odstránime väčšie množstvo listov, tak uhynie, 

lebo nemá ako získavať slnečné svetlo.  

 

        RASTLINY POLÍ A LÚK 

 Žiak vie vysvetliť význam liečivých rastlín pre človeka. Vo vysvetlení zdôrazňuje to, že rastliny 

obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť zranenia a ochorenia. Vie, že rôzne rastliny majú rôzny 

účinok, používajú sa na rôzne účely. Rozpoznáva najčastejšie používané liečivé byliny a 

pomenováva ich rodovými menami: repík lekársky, lipa malolistá, materina dúška, ruža šípová a 

skorocel kopijovitý. Vie, kde je možné rastliny nájsť a podľa ktorých znakov je možné ich 

rozpoznať. Pracuje s atlasom rastlín a samostatne zisťuje, na čo sa liečivá bylina používa. 

Zisťuje, kde v okolí školy a bydliska sa nachádzajú uvedené liečivé byliny.  

 Žiak vie, že liečivé účinky môžu mať rôzne časti rastlín – korene, listy, kvety, plody. Na 

príklade repíka, lipy, ruže šípovej a skorocelu vie vysvetliť, ktoré časti rastlín sa zbierajú. Žiak 

si uvedomuje, že je nebezpečné zbierať rastliny, ktoré nepoznáme, lebo poznáme aj jedovaté 

rastliny, ktorú môžu spôsobiť otravu až smrť. Žiak vie opísať postup, ako je potrebné rastliny 

sušiť a uskladňovať. 

 

     ŽIVOČÍCHY 

 Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách a vie jednoducho vysvetliť význam tohto 

zhlukovania, napríklad na svorke vlkov, stáda koní a kŕdli lastovičiek. Žiak vie, že živočíchy sa 

môžu zhlukovať len v určitom čase a pre určitý účel alebo žijú v spoločenstvách celý život. Žiak 

vie, že k živočíchom patria aj drobné organizmy, napríklad hmyz. Tiež vie, že niektoré druhy 

hmyzu vytvárajú spoločenstvá, napríklad mravce a včely. Vie vysvetliť, aký význam má pre 

tieto živočíchy tvorba spoločenstiev.  

 Žiak vie opísať spôsob života včiel, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy a  



 orientáciu v priestore. Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre včelej 

rodiny – rozpoznáva matku, trúda a robotnicu. Nakoniec vie zhodnotiť, ako je život v 

spoločenstve pre včely prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva informácie o 

spôsobe života včiel v rôznych sekundárnych informačných zdrojoch.  

 Žiak vie opísať spôsob života mravcov, rozmnožovací cyklus, spôsob získavania potravy a 

orientáciu v priestore. Pri vysvetľovaní používa informácie o organizačnej štruktúre mraveniska 

a o jednotlivých kastách mravcov. Nakoniec vie zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre 

mravce prospešný, pričom vytvára vlastný úsudok a vyhľadáva informácie o spôsobe života 

rôznych druhov mravcov v rôznych sekundárnych informačných zdrojoch. 

 

Začlenenie prierezových tém 

     

    Prierezové témy sú zakomponované do predmetu a napomáhajú k všestrannému rozvoju dieťaťa. 

Environmentálna výchova – učí sa žiť v súlade s prírodou a chrániť ju. 

Ochrana života a zdravia – za každých okolností vie chrániť svoje zdravie a predchádzať úrazom a 

chorobám. 

Dopravná výchova - dbá na základné pravidlá cestnej premávky počas vychádzky. 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vytvára a prezentuje projekty k vybraným témam. 

Osobnostný a sociálny rozvoj – chápe význam spolupráce v skupinách, toleruje názory iných. 

Mediálna výchova – poznatky a vedomosti môže získať prostredníctvom médií. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Prírodoveda  

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina + 1 hodina ročne 33 hodín + 33 hodín 

     

Obsah predmetu pre 3. ročník 

VODA 

 Zdroje vody. Úprava vody.  

 Pitná voda. Minerálna voda Vznik minerálnej vody. Podzemná voda. 

 Tvrdá voda. Mäkká voda. Vodný kameň 

 Morská voda Získavanie soli z morskej vody. Príprava pitnej vody z morskej vody(modelovanie 

kolobehu 

 vody v prírode) 

 Skupenstvá vody 

 Zmena skupenstva vody z kvapalného na plynné. Vyparovanie vody. 

Význam vody vo vzduchu. 

 Zmena skupenstva vody z kvapalného na pevné . Mrznutie vody. 

Vznik snehu, námrazy, cencúľov  

 Kolobeh vody v prírode. Význam vody v pôde 

 Rozpúšťanie a roztápanie. Rozpustnosť a časticové zloženie látok. Topenie ako zmena 

skupenstva tej istej látky 

PLYNNÉ, KVAPALNÉ A PEVNÉ  LÁTKY 

 Meranie objemu a hmotnosti látok Najčastejšie sa vyskytujúce plynné látky a ich vlastnosti. 

 Meranie objemu látok odmerným valcom  

 Meranie hmotnosti látok rovnoramennými váhami 

 Pôda. Vznik pôdy. Vlastnosti pôdy  

ČAS 

 Meranie času hodinami. Hodina, minúta, sekunda. Objektívny a subjektívny čas. Kyvadlo 

TEPLO A TEPLOTA 

 Teplo a teplota. Teplomer. Teplota varu vody. Teplota mrznutia vody 

 Slnko ako zdroj svetla a tepla. Tepelné zdroje 

 Tepelné zdroje. Vznik tepla v organizme.  Horenie. Horľavé látky. Požiarna bezpečnosť. 

VLASTNOSTI LÁTOK - HUSTOTA 

 Hustota látok - pomer hmotnosti a objemu látok. Časticové zloženie látok. Hustota rôznych 

pevných látok 

 Pomer hustoty látok. Nadľahčovanie 

 Rozpustnosť pevných látok vo vode. Hustota rôznych kvapalných látok. Rozpustnosť 

kvapalných látok vo vode 

 Hustota látok a vztlaková sila 

 Zmena hustoty látok pôsobením tepla. Hustota rôznych kvapalných látok. Zmena hustoty látok 

pri zmene skupenstva z kvapalného na pevné 

 Povrchové napätie vody. Zmena povrchového napätia vody 

 Šírenie tepla prostredím VLASTNOSTI LÁTOK 

 Tepelná izolácia objektov, ktoré nie sú zdrojmi tepla 

 Tepelný izolant. Vodivosť tepla rôznymi látkami. Teplo a chlad ako nedostatok tepla. Tepelná 

izolácia budov. Tepelná izolácia zdrojov tepla 

HMOTA 

 Zmena skupenstva vplyvom tepla Vzduch je hmota. 

 Zmena látok pôsobením iných látok – chemická zmena 



 Svetlo ako príklad nehmotnej reálie. Zdroje svetla. Putovanie svetla. Tiene. Priehľadné, 

priesvitné, nepriehľadné a nepriesvitné materiály. Pôsobenie svetla na prekážku z rôznych 

materiálov. Odraz svetla 

SILY 

 Trenie. Časticové zloženie látok. Zvyšovanie a znižovanie trenia. Praktický význam vysokého 

trenia. Praktický význam nízkeho trenia 

 

ĽUDSKÉ TELO 

 Koža: 

 Funkcia kože. Citlivosť pokožky 

 Oporná a pohybová sústava:  

Kostra – opora pre svaly. Význam pohybu pre zdravie človeka. Svaly – pohybová sústava. 

Správna životospráva pre zdravú opornú sústavu. Liečenie zlomenín kostí. Vývin svalstva 

cvičením 

 Tráviaca sústava:  

Potrava ako zdroj energie a stavebného materiálu pre obnovu organizmu. Potrava s rôznym 

obsahom výživných látok. Obezita. Vitamíny. Tráviaca sústava človeka. Proces trávenia 

potravín 

 Vylučovacia sústava:  

Vylučovacia sústava. Moč. Význam tvorby moču a stolice. Pot. Význam tvorby potu 

 Dýchacia sústava: 

 Dýchacia sústava. Význam kyslíka pre ľudský organizmus. Proces dýchania. Súčinnosť 

dýchania a srdcovej činnosti. Význam čistoty ovzdušia. Kašeľ. Kýchanie. Kvapôčková infekcia 

 Obehová sústava:  

Funkcie a zloženie krvi. Červené  krvinky. Biele krvinky. Krvné doštičky. Význam darcovstva 

krvi 

Krvný obeh. Okysličovanie organizmu. Cievy – tepny a žily 

Srdce a jeho funkcia v tele človeka. Starostlivosť o srdce 

Krvný tlak a srdcový tep. 

 Nervová sústava: 

Funkcia reflexu. Význam reflexu pre život človeka. Nervová sústava a mozog 

Ľudské zmyslové orgány. Reakcia človeka na podnety z prostredia 

Zrak, zrakový orgán – oko. Funkcia zrakového orgánu. Odhadovanie vzdialenosti. 

Krátkozrakosť a ďalekozrakosť. Starostlivosť o zrak 

Sluch, sluchový orgán – ucho. Funkcia sluchového orgánu. Zvuk ako chvenie hmoty 

Chuťové orgány. Funkcia chuti. Význam chuti pre človeka 

Čuchové orgány. Funkcia čuchu. Význam čuchu pre človeka 

Hmat. Význam hmatu pre človeka 

 

Výkonový štandard 

VODA 

 Žiak vie vymenovať rôzne zdroje vody (prameň, potok, rieka, jazero, rybník, priehrada, pleso, 

more...) a vie opísať rozdiel v kvalite vody v týchto zdrojoch. Vie diskutovať o tom, ako sú 

jednotlivé zdroje vody poprepájané, a že človek potrebuje pre svoj život vodu, ktorá musí byť 

pitná. Vie vysvetliť, čím sa odlišuje pitná voda od iných druhov vody.  

 Žiak diskutuje o tom, aký pôvod má minerálna voda, ako sa dostala z prírody do fliaš v 

obchodoch; aký pôvod má studničná voda. Vie, že vodovodná voda obsahuje málo rozpustných 

látok, a preto je vhodná na pitie. Tiež vie, že veľké množstvo rozpustných látok v pitnej vode 

môže často spôsobiť poškodenie organizmu. 

  



 Žiak skúmaním zisťuje, že rôzne druhy pitnej vody (vodovodná, stolová, rôzne druhy 

minerálnych vôd) obsahujú rozpustné látky, ktoré sa vo varných nádobách usadzujú a tvoria tzv. 

vodný kameň. Jednoduchým skúmaním zisťuje, že rôzne minerálne vody obsahujú rôzne 

množstvo rozpustných látok. Skúmaním tiež zisťuje, že čím viac rozpustných látok voda 

obsahuje, tým menej sa mydlo vo vode napení. Dozvedá sa, že najvhodnejšia voda na pranie je 

dažďová (porovnáva napenenie mydla v dažďovej vode a v minerálke). Objasňuje si spôsob 

vzniku dažďovej vody. Žiak vie vysvetliť, čo je to vodný kameň a ako vzniká. Vie, že vodný 

kameň je rozpustný v rôznych kyslých látkach, že sa dá odstrániť napríklad octom, citrónovou 

šťavou alebo kyslým džúsom. Skúma správanie vodného kameňa v rôznych látkach. Žiak vie, 

že ak varí minerálnu vodu, vytvorí sa veľa vodného kameňa, ak varí dažďovú vodu, vytvorí sa 

málo vodného kameňa 

 Žiak vie, že morská voda je slaná a je to spôsobené tým, že je v nej rozpustená soľ. Vie, že 

živočíchy, ktoré žijú v mori, by vo vode bez soli neprežili a naopak. Žiak vie vysvetliť, ako 

možno z morskej vody získať soľ a zisťuje aj to, ako možno z morskej vody vyrobiť pitnú vodu. 

Jednoduchým skúmaním si overuje poznatok, že z morskej vody sa odparuje len voda. Zisťuje, 

že morská voda v plynnom skupenstve je len čistou vodnou parou. Žiak vie získať z vody 

rozpustené látky kryštalizáciou a tento proces vysvetľuje tak, že voda sa vyparuje a látka, ktorá 

je vo vode rozpustená sa vypariť nemôže, preto zostáva na podklade. Vlastnou výskumnou 

činnosťou vie zistiť, ako je možné kryštalizáciu urýchliť a čím sa spomaľuje. Zároveň chápe, že 

voda, ktorá sa z pohára pri kryštalizácii odstránila sa vyparila a spája tento poznatok 

s vedomosťou o zmene skupenstva vody. Žiak vie prísť na niekoľko spôsobov, ako je možné 

zistiť, či je voda v pohári slaná aj bez ochutnania. 

 Žiak vie vysvetliť, aké vlastnosti má látka v kvapalnom skupenstve (nemožno ju chytiť do 

prstov, nemá stály tvar, prispôsobuje svoj tvar tvaru nádoby, v ktorej sa nachádza), a vie uviesť 

príklady látok. Vie, že rastliny a živočíchy potrebujú pre svoj život kvapalnú vodu. Vie, že pri 

zahrievaní sa voda vyparuje a stáva sa z nej vodná para, ktorú nevidno, a pri ochladzovaní sa z 

vody stáva ľad. Žiak vie vymenovať, kde všade sa nachádza kvapalná voda a čím sa odlišuje od 

ľadu. 

 Žiak vie, že voda sa vyparuje zahrievaním, ale že aj bez zahrievania sa neustále vyparuje. Vie si 

to overiť jednoduchými pokusmi. Chápe, že voda pri vyparovaní nemizne, dostáva sa do 

vzduchu – vzniká vodná para. Vyparovanie vody si dáva do súvislosti s tvorbou oblakov a s 

následným dažďom. Žiak vie uviesť príklady plynnej látky – vodnú paru a vzduch, a aj iné 

plynné látky, ktoré pozná zo skúseností, napríklad zemný plyn v kuchynskom sporáku, hélium v 

jarmočnom balóne, kyslík v potápačskom prístroji. Uvedomuje si, že niektoré plyny, ako je 

zemný plyn v sporáku, sú horľavé a pozná základy bezpečnosti súvisiace s plynovým sporákom. 

Uvedomuje si rozdiel v tom, že balón nafúknutý vydýchnutým vzduchom nelieta, ale balón z 

jarmoku (naplnený héliom) lieta a pokúša sa o vysvetlenie. 

 Žiak vie vysvetliť, ako a kde vzniká ľad, a vie, že zamrznutá voda môže mať rôznu podobu 

(ľadové kocky, zamrznuté jazero, cencúle, sneh, námraza na oknách, srieň, ľad v mrazničke, 

ľadovce na horách, v oceáne). Pokúša sa vysvetliť, čo sa deje s vodou, keď zamŕza. Na základe 

vedomostí vytvára predpoklad, že voda musí zväčšiť objem (priestor, ktorý zaberá), a 

predpoklad si overuje pozorovaním zamŕzania vody. Pokúša sa o vysvetlenie, ako a kde vzniká 

sneh, a skúma snehové vločky pri roztápaní a spätnom zamrazovaní. Zo skúmania vie vytvoriť 

záver. 

 Žiak vie jednoducho vysvetliť kolobeh vody v prírode (z vyparenej vody vznikajú oblaky, z 

ktorých voda potom prší späť na zem). Vie, že voda sa nachádza aj v pôde, a vie jej prítomnosť 

dokázať jednoduchým pokusom. Vie vysvetliť význam prítomnosti vody v pôde. Okrem vody 

pre rastliny spomína aj zásobu pitnej vody hlboko v zemi. 

 Žiak vie, že látky, ktoré vložíme do vody a vo vode sa rovnomerne rozptýlia (nevidno ich 

čiastočky), sa vo vode rozpustili. Vie vysvetliť, že ak pevnú látku zahrievame, mení skupenstvo 

podobne, ako keď zahrievame ľad, a mení sa na kvapalnú vodu. Uvedený poznatok vie vysvetliť 

napríklad na rozpúšťaní cukru v čaji a na roztápaní cukru pri výrobe karamelu. Vie vysvetliť, že 

 



ak chceme z tekutého cukru urobiť znovu tuhý, musíme ho ochladiť, ale ak chceme získať cukor 

rozpustený vo vode, musíme vodu vypariť. Žiak vie, že látky sa skladajú z drobných častíc, 

ktoré nie sú voľným okom viditeľné. Osvojuje si vysvetlenie, že pri rozpúšťaní sa drobné 

častice jednej látky dostávajú medzi častice inej látky, a tak nemožno identifikovať, kde presne 

sa nachádza jedna a kde druhá látka, látka je rozpustená. Žiak vie, že látka pri topení mení svoje 

skupenstvo, je to stále tá istá látka, len je zahriata alebo ochladená a je teda plynná, kvapalná 

alebo pevná. Svoje vysvetlenie spája s vlastnou skúsenosťou s topením látok vplyvom tepla 

(zmrzlina, krémy v tortách, čokoláda v dlani, mastné oká na kuracej polievke a pod.) 

HMOTA 

 Žiak vie, že hmota sa mení vplyvom tepla, pričom mení skupenstvá. Vie, že niektoré látky sa 

prirodzene vyskytujú len v pevnom skupenstve, iné v kvapalnom a ďalšie v plynnom, uvádza 

príklady. Vie vysvetliť, že zvyšovaním teploty sa pevné skupenstvo mení na kvapalné, čomu 

hovoríme topenie. Uvedený jav vysvetľuje na príklade roztápania kocky ľadu a dáva jav do 

súvislosti s bežnou skúsenosťou – topenie čokolády v dlani, roztápanie tuku na panvici, 

roztápanie sviečky pri horení. 

 Žiak vie vysvetliť, že hmotu možno meniť nielen pôsobením tepla, ale aj rôznych látok. Na 

príklade šumivej tablety vie vysvetliť, že z pevnej látky sa pri ponorení do vody uvoľňujú 

bubliny – plynná látka. Podobným spôsobom vie vysvetliť reakciu vápenca (ulity slimáka) s 

octom alebo odstránenie vodného kameňa z nádoby pomocou octu. Uvedomuje si, že pri horení 

sa látky menia, vie opísať vlastnosti látky pred horením a po horení (na príklade papiera alebo 

dreva). 

 Žiak vie, že svetlo nie je hmota. Vie, že hlavným zdrojom svetla je slnko, ale medzi zdroje 

svetla patria napríklad aj hviezdy, žiarovky či oheň. Cieľavedome skúma, ktoré predmety svetlo 

vytvárajú a ktoré ho len odrážajú. Dokáže vysvetliť, aký je rozdiel medzi priesvitnými a 

priehľadnými predmetmi. Pokúša sa o vysvetlenie toho, čo sa deje so svetlom, ktoré dopadá na 

priehľadné, priesvitné a nepriesvitné predmety. Vie cielene skúmať tvorbu tieňa a zo svojho 

skúmania vytvoriť záver, v ktorom jednoducho objasní podmienky, v ktorých tiene vznikajú, 

kedy sa predlžujú a kedy sa skracujú. Vlastným skúmaním vie zistiť, kedy predmet tieň  

nevytvára a pokúša sa o vysvetlenie toho, prečo to tak je. Chápe, že tieň sa vytvára za 

predmetom pri pôsobení svetla na predmet, pričom predmet je pre svetlo prekážkou. Žiak 

dokáže vysvetliť, že svetlom možno hýbať tak, že hýbeme s celým svetelným zdrojom, a tak 

môžeme presunúť svetlo aj tam, kde nie je. Uvedomuje si, že s niektorými svetelnými zdrojmi 

hýbať nemôžeme – napríklad so slnkom. Vie vysvetliť, že svetlo zo slnka môžeme na iné miesta 

presmerovať, napríklad pomocou zrkadla, od ktorého sa svetlo odráža. 

 

PEVNÉ, KVAPALNÉ A PLYNNÉ LÁTKY 

 Žiak vie diskutovať o možnostiach merania množstva látok rôzneho skupenstva. Oboznamuje sa 

s pojmami hmotnosť a objem. Pokúša sa vytvoriť postup merania množstva rôznych látok na 

konkrétnom príklade (tri rovnaké plastové fľaše – jedna plná vzduchu, druhá plná vody a tretia 

plná piesku). 

 Žiak vie merať objem látok odmerným valcom (vníma zvyšovanie hladiny vody ako 

zväčšovanie množstva látky, ide o pomerné meranie). Skúma, ako sa zvyšuje hladina vody v 

odmernom valci pri vložení rôznych pevných látok. S pomocou učiteľa zovšeobecňuje záver, že 

čím väčší neplávajúci predmet do vody vložíme, tým vyššie vystúpi hladina v odmernom valci. 

 Žiak chápe, ako fungujú rovnoramenné váhy. Skúma meranie hmotnosti rôznych pevných a 

kvapalných látok (pomerným meraním), zisťuje, že nie vždy sú väčšie predmety aj ťažšie. Vie 

zo skúmania vytvoriť záver, že niektoré predmety sú vzhľadom na svoju veľkosť ťažké (zatiaľ 

nepoužíva pojem hustota). Skúma meranie hmotnosti vody a učí sa, že ak chce napríklad zistiť, 

či je ťažšia voda v pohári alebo kameň, od vody v pohári musí „odpočítať“ hmotnosť pohára a 

to tak, že pohár vloží aj na druhú stranu rovnoramenných váh. 

 

 



 Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky. Vie vysvetliť, že pevné látky sa dajú rozdrobiť na 

menšie časti, niektoré jednoduchšie a iné ťažšie, rozdrobovaním sa však nestávajú tekutými. Vie 

vysvetliť, že dlhodobým rozdrobovaním kameňov, z ktorých sú pohoria, vzniká pôda. Vie v 

súvislosti s tvorbou pôdy jednoducho vysvetliť, prečo sú kamene v potokoch okrúhle. Vie 

cielene skúmať rôzne druhy hornín a vyslovovať závery o ich rôznych vlastnostiach. Vie 

zhodnotiť, či ide o tvrdý kameň tak, že sa pokúša robiť úlomkom kameňa ryhu do skla 

(zaváraninový pohár) a sleduje, ktoré kamene sa rozpúšťajú v octe, ktoré čiastočne a ktoré 

vôbec. Snaží sa detailne skúmať rozdiely v stavbe kameňov a snaží sa o kategorizáciu nájdenej 

vzorky kameňov vzhľadom na rôzne vlastnosti. Uvedomuje si, že z rôznych druhov kameňov 

môžu vznikať rôzne druhy pôdy. Skúma vlastnosti pôdy, zisťuje rozdiely vo farbe, vo veľkosti 

čiastočiek a skúma, ako rôzne pôdy prepúšťajú vodu. Žiak vie, že aj pôda môže byť znečistená a 

ako toto znečistenie môže vzniknúť (napríklad nelegálnymi skládkami, vylievaním toxických 

látok do prírody). Vie vysvetliť, že z pôdy sa môžu škodlivé látky dostať do spodných vôd a z 

tadiaľ do prameňov. Uvedomuje si, že pôda je potrebná pre rastliny, čerpajú z nej živiny, a tak 

si vytvára súvislosť s tým, že znečistená pôda môže spôsobiť úhyn rastlín, ktoré na nej rastú, 

alebo sa toxické látky môžu dostať do rôznych častí rastlín, ktoré potom konzumujú živočíchy a 

človek a ktoré môžu spôsobiť otravu. 

ČAS 

 Žiak si uvedomuje, že kalendáre a hodiny používame preto, aby sme mohli presne merať čas. 

Uvedomuje si, že niekedy sa mu zdá, že čas ide veľmi pomaly a inokedy rýchlo. Žiak vie, že je 

potrebné mať hodiny nastavené presne, a vie, kde sa môže presný čas dozvedieť (televízia, 

rozhlas, internet, hodiny riadené satelitom). Cielene skúma, ako funguje kyvadlo. Na základe 

riadeného skúmania zisťuje, od čoho závisí rýchlosť kmitania kyvadla. Vie vysvetliť, ako 

možno kyvadlo skonštruovať, a vie o jeho fungovaní plynulo rozprávať. Pozná celé hodiny a 

identifikuje ich na analógových a neskôr aj na digitálnych hodinách. Veľmi jednoducho vie 

vysvetliť, ako fungujú mechanické hodiny (pomocou pružiny a ozubených kolies, ktoré sa 

otáčajú v pravidelných intervaloch a hýbu ručičkami), a porovnať tento princíp s tým, ako 

fungujú presýpacie a slnečné hodiny. Vie vysvetliť, že jedna celá hodina prejde vtedy, keď sa 

veľká ručička jedenkrát pretočí okolo ciferníka. Vie, že jeden celý deň prejde vtedy, keď prejde 

celý ciferník malá ručička dvakrát, deň má 24 hodín. 

TEPLO A TEPLOTA 

 Žiak vie, že pomocou hmatu dokáže odhadnúť, či sú predmety chladnejšie alebo teplejšie ako 

jeho ruka. Vie, že ak predmety vyžarujú viac tepla, majú vyššiu teplotu. Teplotu v tomto štádiu 

chápe ako teplo merané teplomerom. Vie, že teplota sa meria teplomerom. Žiak vie merať 

teplotu vody teplomerom a pozorovaním zisťuje, že ak je voda taká chladná, že v nej plávajú 

kocky ľadu, má 0 °C, a keď vrie, má 100 °C. Pozoruje, ako teplota na teplomere stúpa spolu so 

zahrievaním vody 

 Žiak vie, že zdrojom tepla a svetla je slnko. Vie, že pomocou slnečného svetla sa viac 

zahrievajú tmavé predmety ako svetlé a vie daný poznatok overiť praktickým skúmaním. Žiak 

vie, že okrem slnka vyžarujú teplo aj iné telesá, napríklad radiátor, žehlička, žiarovka, a vie, že 

teplo vzniká horením. Vie, že teplo stúpa hore a informáciu overuje pozorovaním bežne 

dostupných javov, s ktorými má skúsenosť. Informáciu spája s tým, že vyhrievacie telesá sa 

nachádzajú v miestnosti vždy dolu, pričom výparníky chladu v chladničkách sa nachádzajú 

hore. Žiak na základe pozorovania vyvodzuje záver o podobnosti správania sa teplej vody a 

teplého vzduchu. 

 Žiak vie, že človek potrebuje mať optimálnu teplotu, aby prežil, a preto pri nižších teplotách 

využíva rôzne zdroje tepla. Vie, že teplo sa produkuje horením rôznych horľavých látok, 

niektoré z nich vie vymenovať (drevo, papier, olej, benzín, nafta a pod.). Vie, že teplo možno 

vyrobiť rôznymi elektrickými zariadeniami (žiarovka, žehlička, rôzne tepelné ohrievače). V 

súvislosti s týmto poznatkom si uvedomuje, že rôzne elektrické zariadenia sa pri práci 

zahrievajú (počítač, CD prehrávač, mobilný telefón, mixér a pod.) Tiež vie, že na zemi existujú 

sopky, ktoré chrlia lávu, a tá je tiež zdrojom tepla. Vie, že toto teplo pochádza zvnútra Zeme, 

 



podobne ako teplo z termálnych vodných prameňov a gejzírov. Žiak vie, že teplo vzniká aj pri 

rozklade látok, a vie si tento poznatok overiť tak, že meria teplotu vo vnútri plného uzavretého 

smetného koša a túto teplotu porovnáva s okolitou teplotou. Vie, že teplo možno vytvoriť aj 

trením a túto vedomosť si vie overiť skúmaním vzniku tepla pri trení rôznych materiálov. Žiak 

vie, že človek sa môže zahriať aj teplým oblečením alebo prikrývkou, pričom seba vníma ako 

zdroj tepla a oblečenie ako prekážku v úniku tepla. Uvedomuje si, že prikrývka a oblečenie 

nezahrievajú človeka, len zabraňujú úniku tepla, ktoré človek tvorí. Daný poznatok vytvára na 

základe vlastnej výskumnej činnosti, kde zisťuje, že látky a predmety, ktoré teplo neprodukujú, 

sa prikrytím nezahrievajú. Žiak skúma jav experimentovaním a vytvára primeraný záver. 

VLASTNOSTI LÁTOK  

 Žiak sa pokúša o vysvetlenie princípu rôznej hustoty látok (chápe, že určitá hmotnosť jednej 

látky môže zaberať iný objem ako tá istá hmotnosť druhej látky). Vie, že látky sa skladajú z 

častíc a vie túto predstavu prezentovať kresbou na základe svojho naivného vnímania 

časticového zloženia látok. Vie realizovať skúmanie zamerané na objasňovanie toho, ktoré 

predmety na vode plávajú a ktoré nie, kedy plávajú a kedy nie. Žiak cieľavedome skúma 

správanie sa rôznych pevných látok a predmetov vo vode a zo skúmania vytvára záver, v 

ktorom využíva poznatky o hustote látok. 

 Žiak vie, že tie látky, ktoré sa zdajú na určitý objem ľahké, plávajú na vode a tie, ktoré sa zdajú 

na ten istý objem ťažké, klesajú ku dnu (napríklad prázdny obal z čokoládového vajíčka a taký 

istý obal naplnený vodou alebo pieskom, drevená a kovová guľôčka rovnakej veľkosti). Vie, že 

ak má predmet rovnakú hmotnosť na určitý objem, ako má voda, vo vode sa vznáša (ani 

nepláva, ani neklesá ku dnu). Rieši výskumnú úlohu a vie vytvoriť zo skúmania záver, ktorý 

primerane zakreslí a prezentuje. Žiak zisťuje, že duté predmety, predmety plné vzduchu, na 

vode plávajú a možno ich použiť na nadľahčovanie neplávajúcich predmetov. Vlastným 

skúmaním zisťuje, že predmety, ktoré v čistej vode neplávajú, môžu plávať napríklad v slanej 

vode a pokúša sa o vysvetlenie pozorovaného javu (napríklad zistí, že ak namiesto vody použije 

olej, ten istý predmet, ktorý na vode plával, na oleji plávať nebude). 

 Žiak cieľavedome skúma správanie rôznych kvapalných látok vo vode a zo skúmania vytvára 

záver, v ktorom využíva poznatky o hustote látok a o rozpustnosti látok vo vode. Snaží sa 

vysvetliť, čo sa deje s látkami, ktoré sú vo vode najskôr viditeľné, a potom ich už nevidno (sú 

rozpustené). Vie, že existujú aj kvapaliny, ktoré sa vo vode nerozpúšťajú a zostávajú plávať na 

hladine vody (olej, nafta, petrolej, benzín). 

 Žiak samostatne pozoruje a zovšeobecňuje jav pôsobenia vztlakovej sily vo vode, vie vysvetliť, 

ako súvisí veľkosť sily, ktorá nadnáša telesá v kvapaline, s hustotou danej kvapaliny. Vie 

navrhnúť postup, ako porovná veľkosť vztlakovej sily pôsobiacej v kvapalinách s rôznou 

hustotou. 

 Žiak nachádza spôsob, akým možno relatívne merať hustotu dvoch kvapalných látok. Vie 

odlíšiť pojem hustota v odbornom a v hovorovom diskurze, na základe jednoduchých pokusov 

vie vysvetliť, že teplá voda má menšiu hustotu ako studená. Pozoruje miešanie zafarbenej 

studenej a teplej vody a na základe pozorovania vyvodzuje záver o podobnosti správania teplej 

vody a teplého vzduchu. Vie vysvetliť, ako sa mení hustota vody pri zmene teploty vody, a 

prečo pláva ľad na vode. Vyskúma vlastnou činnosťou alebo zistí zo sekundárnych zdrojov, že 

ľad je na určitý objem ľahší ako voda, a preto na nej pláva. Žiak cieľavedome skúma správanie 

rôznych pevných látok a predmetov vo vode a zo skúmania vytvára záver, v ktorom využíva 

poznatky o hustote látok a o rozpustnosti látok vo vode. Snaží sa vysvetliť, čo sa deje s látkami, 

ktoré najskôr vo vode plávajú a potom klesajú ku dnu, čo sa deje s látkami, ktoré sú vo vode 

najskôr viditeľné a potom ich už nevidno (sú rozpustené). Žiak vie, že látky ochladzovaním 

zaberajú menší priestor, výnimkou je zamrznutá voda. Predstavuje si, že pri ochladzovaní sa 

jednotlivé častice dostávajú bližšie k sebe, a tak potrebujú menší priestor. Zisťuje si o jave 

informácie v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Následne vie jav vysvetliť aj v opačných 

podmienkach – pri zahrievaní pevných látok. 

 Žiak nachádza spôsob, akým možno relatívne merať hustotu dvoch kvapalných látok. Vie 

odlíšiť pojem hustota v odbornom a v hovorovom diskurze, na základe jednoduchých pokusov 



vie vysvetliť, že teplá voda má menšiu hustotu ako studená. Pozoruje miešanie zafarbenej 

studenej a teplej vody a na základe pozorovania vyvodzuje záver o podobnosti správania teplej 

vody a teplého vzduchu. Vie vysvetliť, ako sa mení hustota vody pri zmene teploty vody, a 

prečo pláva ľad na vode. Vyskúma vlastnou činnosťou alebo zistí zo sekundárnych zdrojov, že 

ľad je na určitý objem ľahší ako voda, a preto na nej pláva. Žiak cieľavedome skúma správanie 

rôznych pevných látok a predmetov vo vode a zo skúmania vytvára záver, v ktorom využíva 

poznatky o hustote látok a o rozpustnosti látok vo vode. Snaží sa vysvetliť, čo sa deje s látkami, 

ktoré najskôr vo vode plávajú a potom klesajú ku dnu, čo sa deje s látkami, ktoré sú vo vode 

najskôr viditeľné a potom ich už nevidno (sú rozpustené). Žiak vie, že látky ochladzovaním 

zaberajú menší priestor, výnimkou je zamrznutá voda. Predstavuje si, že pri ochladzovaní sa 

jednotlivé častice dostávajú bližšie k sebe, a tak potrebujú menší priestor. Zisťuje si o jave 

informácie v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Následne vie jav vysvetliť aj v opačných 

podmienkach – pri zahrievaní pevných látok. 

 Žiak na základe pozorovania vyvodzuje záver o podobnosti správania sa teplej vody a teplého 

vzduchu. 

 Uvedomuje si, že prikrývka a oblečenie nezahrievajú človeka, len zabraňujú úniku tepla, ktoré 

človek tvorí. Daný poznatok vytvára na základe vlastnej výskumnej činnosti, kde zisťuje, že 

látky a predmety, ktoré teplo neprodukujú, sa prikrytím nezahrievajú. Žiak skúma jav 

experimentovaním a vytvára primeraný záver. 

 Žiak vie, že niektoré látky sú horľavé a iné nie. Vie, akým spôsobom možno látky zapáliť, a vie 

aj to, že látky na horenie potrebujú vzduch. Uvedomuje si nebezpečenstvo ohňa a vie sa 

bezpečne správať, aby predchádzal vzniku požiaru. Vie, čo má v prípade požiaru robiť. Žiak 

vie, čo znamená, že látka je tepelný izolant (tepelný izolant chápe ako látku, ktorá zabraňuje 

úniku tepla). Vie vytvoriť vlastný výskumný postup na zisťovanie toho, ktoré látky sú lepšími a 

ktoré horšími tepelnými izolantmi. Žiak vie porovnať vodivosť tepla v rôznych materiáloch, 

zisťuje, že kovy sa zahrievajú rýchlejšie ako iné látky a pokúša sa o využitie vlastnej skúsenosti 

pri objasňovaní javov, ktoré súvisia s týmto poznatkom (napríklad vie vysvetliť, prečo majú 

kovové lyžičky plastové alebo drevené rúčky). Žiak vie, že niektoré látky zadržiavajú teplo, a 

uvedomuje si, že tieto materiály používame tak pri udržiavaní tepla, ako aj chladu (vysvetľuje 

jav tým, že materiál v jednom prípade zabraňuje úniku tepla z predmetu a v druhom prípade 

zabraňuje prieniku tepla k predmetu). Žiak vie vysvetliť, aký význam má izolácia domu a to 

prostredníctvom porovnávania vonkajšej a vnútornej teploty. Situáciu vie vysvetliť v oboch 

prípadoch – keď je vnútorná teplota v dome vyššia ako v okolitom prostredí a keď je vnútorná 

teplota v dome nižšia ako v okolitom prostredí. Poznatky získava skúmaním a hľadaním v 

sekundárnych zdrojoch (knihy, internet, beseda a iné). Žiak diskutuje o tom, ktoré materiály by 

boli vhodné na stavbu domu, ak by sme chceli ušetriť energiu pri vykurovaní. 

SILA 

 Žiak vie vysvetliť, čo je trenie a kde všade sa trenie využíva. Pri objasňovaní trenia používa aj 

predstavu o časticovom zložení látok. Vie skúmať trenie dvoch materiálov a zisťovať, ktoré 

materiály zvyšujú a ktoré znižujú trenie. Zisťuje informácie o trení v rôznych informačných 

zdrojoch a vie zovšeobecniť získané informácie a vymenovať javy a predmety, kde je pre dobrú 

funkčnosť potrebné zvyšovať trenie a kde je, naopak, potrebné trenie znižovať. 

ĽUDSKÉ TELO 

Koža: 

 Žiak vie vysvetliť funkciu kože pre ľudský organizmus. Medzi rôznymi funkciami spomína aj 

zmyslovú funkciu. Vie, že pomocou hmatu zisťujeme rôzne vlastnosti prostredia – kvalitu 

materiálov, ale aj teplotu materiálov a prostredia. 

Oporná a pohybová sústava: 

 Žiak vie, že pohyb je jeden zo základných životných prejavov organizmov. Dostatok pohybu je 

predpokladom zdravia. Vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na oporu – kostru. Vie 

 



 vysvetliť, že človek má veľké množstvo menších kostí preto, aby bol ohybnejší. Vie vymenovať 

najzákladnejšie kosti v ľudskom tele. Uvedomuje si, že svaly potrebujeme na rôzne pohyby. Vie 

uviesť niekoľko príkladov rôznych pohybov – tie, ktoré ovládame vôľou (chôdza, úsmev, 

hryzenie, žmurkanie, hovorenie), aj tie, ktoré vôľou nie sú ovládané (napríklad pohyb srdca, 

pohyb čriev). Žiak vie, že kosti sú oporou pre svaly a sú rozmiestnené po celom tele. Vie, že 

kosti obsahujú veľa vápnika, ktorý potrebuje človek prijímať v potrave, aby mal kosti 

dostatočne pevné. Vie, že kosti sa môžu pri neopatrnom páde zlomiť, ale aj späť zrásť, pri 

zrastaní však kosť nemôže byť namáhaná, aby nevznikol krivý zrast. Žiak skúma význam 

opozitnej pozície palca voči ostatným prstom, uvedomuje si význam tohto druhu pohyblivosti 

(skúma, koľko bežných úkonov nemožno robiť bez použitia palca). Vie, že svalovú sústavu 

možno rozvíjať a to pravidelným cvičením a správnou stravou. Vie celkovo objasniť význam 

pohybu pre zdravie človeka a vie, že muži majú prirodzene viac vyvinuté svaly ako ženy. 

Tráviaca sústava: 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, prečo musí človek jesť a čo obsahuje potrava, ako a kde sa v 

organizme spracováva a na čo sa v organizme využíva. Žiak sa vo vysvetľovaní sústreďuje na 

objasnenie toho, že človek potrebuje energiu a stavebné látky na rast a obnovu organizmu. 

Porovnáva človeka a jeho potrebu prijímať potravu so živočíchmi aj s rastlinami a 

zovšeobecňuje, že všetky živé organizmy potrebujú prijímať látky z prostredia a tiež do 

prostredia vylučujú látky, ktoré už nepotrebujú. Vie, že človek dokáže stráviť len určitý typ 

potravy, nedokáže stráviť napríklad to, čo iné živočíchy stráviť dokážu. Žiak vie, že rôzne druhy 

potravín sa vzájomne odlišujú nielen chuťou, tvarom a svojím pôvodom, ale aj obsahom živín 

(vie uviesť ilustratívne príklady rozdielov v potravinách). Vie, že rôzne potraviny poskytujú 

človeku rôzne množstvo energie. Tie potraviny, ktoré obsahujú veľa tuku a cukru, sú zdrojmi 

veľkého množstva energie. Vie vysvetliť, že pri konzumácii veľkého množstva potravy, resp. 

pri konzumácii potravy s veľkým množstvom energie sa potrava ukladá v podobe tuku do 

ľudského organizmu ako zásoba energie; človek priberá na váhe. Vie, že potrava obsahuje 

vitamíny, a uvedomuje si, že vitamíny sú pre zdravý život dôležité. Vie, že vitamíny sa 

označujú veľkými tlačenými písmenami – A, B, C, D, E. Žiak vie, že niektoré potraviny 

vitamíny vôbec neobsahujú, ale obsahujú veľa tukov a cukrov. Uvedomuje si, že neustálou 

konzumáciou tohto typu potravín sa môže znížiť 

 množstvo vitamínov v tele, čo spôsobí ochorenie organizmu. Jednoducho vie vysvetliť, čo sa 

deje s jedlom, ktoré zjeme. Uvedomuje si, že jedlo obsahuje látky, ktoré v organizme 

využívame, a tie si človek v organizme ponecháva a zvyšok vylučuje stolicou. Žiak pozná 

základné časti tráviacej sústavy (ústna dutina, hltan, žalúdok, črevá, konečník) a na schéme ich 

vie rozpoznať, pričom vysvetľuje, čo sa deje s potravou v žalúdku a kde sa potrebné látky 

vstrebávajú do krvi, ktorá ich rozvádza na všetky miesta v organizme, kde sa tieto látky 

využívajú. 

Vylučovacia sústava: 

 Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové látky dostávajú z organizmu pomocou obličiek, v 

ktorých sa tvorí moč. Vie vysvetliť, že krv koluje celým telom, prechádza obličkami, v ktorých 

sa z nej odstraňujú škodlivé látky a nadbytočná voda, vzniká moč, ktorý sa vylučuje z tela von. 

Chápe, že potom sa z tela vylučujú nepotrebné látky, potenie vysvetľuje ako proces, pri ktorom 

sa organizmus ochladzuje. Túto informáciu si dáva do súvislosti s tým, že človek sa potí vtedy, 

keď je mu teplo. Jednoduchým skúmaním si overuje, že telo vylučuje vodu v plynnom 

skupenstve neustále. Vie, že vo vzduchu sa nachádza vyparená voda, ktorá sa tam dostáva 

napríklad aj dýchaním. Vie jednoduchým pokusom dokázať, že človek vydychuje aj vodnú paru 

(spája informáciu s vlastnou skúsenosťou s dýchaním na sklo a s kreslením obrázkov). 

Dýchacia sústava: 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa deje so vzduchom, ktorý vdýchneme. Uvedomuje si, že 

vydychovaný vzduch je iný ako vdychovaný. Vie, že zo vzduchu človek využíva len jednu jeho 

časť – kyslík. Vie, ktoré základné časti má dýchacia sústava, a vie, kde sa v tele nachádza 

hlavná časť dýchacej sústavy – pľúca. Vie vymenovať základné prejavy dýchania človeka 

 



  (dvíhanie a klesanie hrudníka, prúd vdychovaného a vydychovaného vzduchu, vydychovaná 

vodná para). Uvedené informácie zisťuje (prípadne si ich len overuje) skúmaním na ľudskom 

tele. Vie, že vzduch môže obsahovať rôzne časti, ktoré sú také drobné, že sa udržia vo vzduchu 

a nie sú v ňom viditeľné. Niektoré z týchto častí nie sú nebezpečné a neznamenajú znečistenie, 

iné sú pomerne nebezpečné. Žiak si uvedomuje, že vzduchom sa napríklad rozširujú rôzne 

ochorenia, a preto treba v uzavretej miestnosti kýchať do vreckovky. Vie vymenovať niekoľko 

ďalších zdrojov znečistenia vzduchu a vie o tom diskutovať. Skúma, ako sa zrýchľuje dýchanie 

a zároveň aj srdcová činnosť pri zvyšovaní námahy. S pomocou učiteľa vytvára záver, že človek 

pri zvýšenej námahe rýchlejšie dýcha a aj srdce mu rýchlejšie bije. Pokúša sa o vysvetlenie na 

základe vedomostí a skúseností, ktoré o dýchaní má. Získava dodatočné informácie zo 

sekundárnych zdrojov. Vie vysvetliť, že so vzduchom sa do tela môžu dostať rôzne nečistoty a 

dokonca aj pôvodcovia rôznych ochorení, ktorí sú takí drobní, že nie sú viditeľní. Žiak vie, že 

väčšie množstvo týchto nečistôt sa zachytáva v nosovej dutine, z kadiaľ sa dostáva spolu s 

hlienom von. Vie vysvetliť, ako sa prostredníctvom kýchania a kašľania dostávajú nečistoty von 

z dýchacieho systému. 

Obehová sústava: 

 Žiak vie, že všetky látky potrebné pre ľudský organizmus rozvádza po tele krv. Vie opísať 

základné zložky krvi a význam jednotlivých zložiek – červené krvinky, biele krvinky a krvné 

doštičky. Vie, že v krvi sa nachádza napríklad voda, cukor, soľ, vitamíny – t. j. rôzne látky, 

ktoré treba dopraviť z miesta prijatia (resp. výroby) na miesto využitia (resp. vylúčenia). Žiak 

vie vysvetliť nebezpečenstvo úniku väčšieho množstva krvi z tela a vie vysvetliť význam 

darcovstva krvi. 

Žiak vie vysvetliť, že krv prúdi po tele v cievach, vie cievny systém schematicky zaznačiť (v 

schéme nechýba srdce a cievny systém je uzatvorený). Vie, že cievy sú napojené na srdce, ktoré 

zabezpečuje to, aby krv cirkulovala po celom tele. Vie, že krv sa cievami dostáva do pľúc, kde 

sa z nadychovaného vzduchu dostáva do krvi kyslík a ten sa rozvádza po tele. Žiak vie, že 

kyslík sa v jednotlivých častiach tela spotrebováva a krv bez kyslíka sa znovu dostáva do pľúc, 

aby sa okysličila (naviazala na seba pri dýchaní kyslík). 

Žiak vie, že srdce je tvorené svalom, je duté a má funkciu pumpy na krv. Vie, kde sa srdce v tele 

nachádza, aké je veľké a aký má tvar. Vie, že srdcový sval nemožno ovládať vôľou, ale ho 

možno „vytrénovať“ podobne ako iné svaly v tele – aby bolo silné a zdravé. Vie vysvetliť, ako 

možno rozvíjať srdcové svalstvo, a vie vysvetliť, aký význam má silné a zdravé srdce pre 

človeka. 

Žiak vie, že srdcová činnosť sa na tele prejavuje merateľnými javmi – napríklad tepom 

(pulzom) a tlakom krvi. Vie vysvetliť, čo je srdcový tep a čo je to tlak krvi. Srdcový tep vie 

merať a vie vysvetliť význam merania krvného tlaku pri pravidelných prehliadkach u lekára. 

Vie vysvetliť, prečo sa zvyšujú srdcový tep a krvný tlak zvyšovaním námahy. 

Nervová sústava: 

 Žiak vie vysvetliť, že informácie z jednotlivých zmyslových orgánov sa pomocou nervovej 

sústavy dostávajú do mozgu, kde sú spoznávané, porovnávané, spracované, zapamätané. Vie 

vysvetliť, ako funguje reflex a aký má pre človeka význam. Vie opísať, ako vyzerá nervová 

sústava človeka a akú funkciu má mozog. 

Žiak vie, že kontakt s prostredím nám poskytujú najmä zmyslové orgány. Vie vysvetliť, ako 

vplýva na človeka strata niektorého zo zmyslov a ako sa treba o jednotlivé zmyslové orgány 

starať, aby si zachovávali funkčnosť. 

Žiak porovnáva ľudské zmyslové orgány (ich kvalitu) so zmyslovými orgánmi rôznych druhov 

živočíchov a uvedomuje si, že jednotlivé zmysly sú vyvinuté vzhľadom na spôsob života 

daného druhu. Zisťuje vlastnou výskumnou činnosťou, aké rôzne informácie možno o 

predmetoch získať rôznymi zmyslovými orgánmi, analyzuje, či možno získať určitý druh 

informácie viacerými zmyslovými orgánmi. 

Žiak vie vysvetliť, na čo človeku slúži zrak. Vie jednoducho vysvetliť funkciu zrakového 

 



orgánu a skúma, prečo má človek dve oči (zisťuje funkciu odhadovania vzdialenosti). 

Uvedomuje si, že bez svetla človek nemôže nič vidieť a čím je svetlo slabšie, tým viac sa oči 

namáhajú. Žiak pozná pojmy krátkozrakosť a ďalekozrakosť a vie ich vysvetliť ako poruchy 

funkcie zraku (vrodené alebo získané nesprávnymi životnými návykmi). 

Žiak vie vysvetliť, ako funguje ucho ako zmyslový orgán sluchu. Skúma pôsobenie zvukov a 

zovšeobecňuje, že zvuk je chvenie hmoty, ktoré sa prenáša na ušný bubienok. Skúma význam 

ušnice u človeka a porovnáva ušnice človeka s ušnicami rôznych zvierat. 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, ako funguje chuť a aký má význam pri spoznávaní prostredia. 

Na základe vlastného skúmania zisťuje rozloženie analyzátorov chutí na jazyku a overuje si 

poznatky získané vlastným skúmaním v sekundárnych zdrojoch. 

Žiak vie jednoducho vysvetliť, ako funguje čuch a aký má význam pri spoznávaní prostredia. 

Vie vysvetliť nebezpečenstvo spojené so stratou chuti a čuchu. 

Žiak vie skúmať citlivosť pokožky na rôznych miestach na tele a pokúša sa o vysvetlenie 

zistených rozdielov. 

Začlenenie prierezových tém 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Poznať význam spolupráce pri náročnejšej a dlhodobej práci, akou je zaznamenávanie údajov, ich 

uchovávanie, spracovávanie. Zostaviť si tabuľku nameraných či získaných údajov. Vedieť pracovať 

s nesúvislým textom, akým sú tabuľky a grafy. Orientovať sa v nich a vedieť v nich vyhľadať 

potrebné informácie. Využitie nazbieraných údajov pre vlastnú potrebu. 

Poznať význam vedy, techniky v našom živote. Objavovať zákonitosti vo fungovaní niektorých vecí 

a vzájomné súvislosti pri fungovaní.  

Tematické celky: Zisťujeme, ako meriame objem, hmotnosť, čas a teplotu. Učíme sa, čo je hustota. 

Objavujeme svetlo a teplo. 

Enviromentálna výchova 

Poznať význam vody v prírode, pre človeka, znečisťovanie vodných zdrojov a ochrana vodných 

zdrojov v celosvetovom význame. Význam vzduchu, zdroje znečisťovania vzduchu. Poznať 

rôznorodosť živočíšnej ríše . 

Tematické celky: Objavujeme tajomstvo vody 

Ochrana života a zdravia 

Poznať význam ochrany pred chorobami, význam správnej životosprávy pre zdravý vývin človeka 

(jedlo, spánok, oddych, učenie). Význam čistenia vody pre život človeka a ochrana zdrojov pitnej 

vody. Význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu. Zásady správneho a bezpečného správania sa 

v prírode, pravidlá správania sa k osamelým zvieratám (nebezpečenstvo besnoty). Poznať druhy 

mimoriadnych udalostí a spôsoby ich vyhlasovania. Zásady práce s eklektickými zariadeniami 

a spotrebičmi. Prvá pomoc pri úrazoch a poraneniach elektrickým prúdom. 

Tematické celky: Ľudské telo 

Multikultúrna výchova 

Poznať špecifiká rôznych etnických a kultúrnych skupín žijúcich v slovenskej a európskej 

spoločnosti.  

Zodpovednosť za správanie jednotlivca a celej spoločnosti k prírodným zdrojom na našej planéte. 

Tematické celky: Objavujeme tajomstvá vody 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Zbierať informácie z rôznych zdrojov a vytvoriť z nich projekt o človeku. Informovať o získaných 

údajoch spolužiakov. 

Tematické celky: Ľudské telo. Objavujeme pôdu 

 

 

 

 



          

Predmet: Prírodoveda 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina  + 1 hodina ročne 33 hodín + 33 hodín 

     

Obsahový štandard pre 4. ročník 

SILY 

 Sila. Sila ako fyzikálna veličina. 

 Magnetická sila. Magnet . Magnetické a nemagnetické materiály. 

 Magnetizácia magnetických materiálov. Magnetické pole Zeme . Kompas. 

 Gravitačná sila. Veľkosť a smer sily. 

 Gravitačná sila a hmotnosť predmetov. 

 Gravitačná sila a objem predmetov. Odpor vzduchu. 

 Statická elektrina.  

 Elektrická energia. Elektrický prúd. Elektricky vodivé a nevodivé materiály. Význam 

elektrickej energie pre človeka. 

 Elektrický izolant. Bezpečnosť práce s elektrickými zariadeniami. 

 Blesk. Bezpečné správanie sa v búrke. 

VESMÍR 

 Vesmír. Vesmírne telesá. Vákuum. Čierne diery. 

 Planéta. Hviezda. Galaxia. Súhvezdie. 

 Slnečná sústava. Prirodzené družice planét. Kométa. 

 Rotácia Zeme okolo vlastnej osi – striedanie dňa a noci  

 Naklonenie Zemskej osi. Rotácia Zeme okolo Slnka. Striedanie ročných období. 

 Podmienky života vo vesmíre.  

 Skúmanie vesmíru – ďalekohľad, hvezdáreň, umelá družica, vesmírna stanica, rakety, 

raketoplány. 

JEDNODUCHÉ STROJE 

 Jednoduché stroje - páka, naklonená rovina, kladka a ozubené koleso. 

 Páka ako jednoduchý mechanizmus. Konštrukcia páky a spôsob fungovania. 

 Využitie páky v bežnom živote.  

 Naklonená rovina ako jednoduchý mechanizmus. Konštrukcia naklonenej roviny a spôsob 

fungovania. 

 Využitie naklonenej roviny. 

 Kladka ako jednoduchý mechanizmus. Konštrukcia kladky a spôsob fungovania. 

 Využitie kladky v bežnom živote. 

 Ozubené súkolesie ako jednoduchý mechanizmus. Konštrukcia ozubeného súkolesia a spôsob 

fungovania. 

 Využitie ozubených kolies v bežnom živote. 

RASTLINY 

 Rastliny ako živé organizmy. Životné prejavy rastlín.  

 Základná stavba rastlinného tela: koreň, stonka, list, kvet, plod. 

 Základné podmienky pre rast rastliny: svetlo, teplo, voda, vzduch, pôda. 

 Význam vody pre rastliny. Vodné rastliny, suchomilné rastliny. 

 Význam svetla pre rastliny. Rastliny krátkych dní. Rastliny dlhých dní. 

 Koreň rastliny. Tvar a funkcia koreňa. 

 Rastlinná stonka. Tvar a funkcia stonky. 

 Rastlinné listy. Tvar a funkcia listov. 

 



 Kvety. Tvar a zloženie kvetov. 

 Funkcia kvetov. Opeľovače. 

 Rastlinné plody. Tvar a funkcia rastlinného plodu. 

 Vegetatívne rozmnožovanie rastlín.  

 Dĺžka života rastlín. Jednoročné, dvojročné a trváce rastliny.  

ŽIVOČÍCHY 

 Rozmnožovanie – rodičia a ich potomkovia. Vývin dospelého jedinca. 

 Živočíchy, ktoré sa liahnu z vajec. Životný cyklus motýľa. Vtáčí životný cyklus. Rôznorodosť 

živočíšnej ríše. 

 Dĺžka života, rast a vývin mláďat rôznych druhov živočíchov  

 Rôzne spôsoby zabezpečovania potravy. 

 Bylinožravce. Charakteristika získavania potravy vybraných živočíšnych druhov.  

 Mäsožravce. Charakteristika získavania potravy vybraných živočíšnych druhov. 

 Spôsob pohybu živočíchov. Význam pohybu živočíchov. 

 Rôzne podmienky pre život živočíchov. 

 Typickí zástupcovia suchozemských živočíchov. Spôsob života vybraných suchozemských 

živočíchov. 

 Typickí zástupcovia suchozemských živočíchov žijúcich v pôde. Spôsob života vybraných 

suchozemských živočíchov žijúcich v pôde. 

 Typickí zástupcovia suchozemských lietajúcich živočíchov. Spôsob života vybraných 

suchozemských lietajúcich živočíchov. 

 Typickí zástupcovia vodných živočíchov. Spôsob života vybraných vodných živočíchov. 

 Parazity. 

 Typické druhy živočíchov žijúcich na lúkach. Spôsob života lúčnych živočíchov. Úvod do 

systematiky živočíchov. 

 Typické druhy živočíchov žijúcich na poliach. Spôsob života poľných živočíchov.  

 Životné prejavy organizmov. Podobnosti a rozdiely v živočíšnej ríši. Základ systematiky 

stavovcov: obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, cicavce. 

 Plazy. Chladnokrvný živočích. 

 Vtáky. 

VODA 

 Vodné živočíchy. Suchozemské živočíchy. 

 Tečúca a stojatá voda. Prepojenie zdrojov vody. Spôsob života vybraných zástupcov živočíchov 

v tečúcich vodách. 

 Spôsob života vybraných zástupcov živočíchov žijúcich v stojatých vodách. 

 Spôsob života vybraných zástupcov živočíchov žijúcich v mori. 

 Vodný ekosystém - fauna - spôsoby viazania sa na vodné prostredie. 

 Obojživelníky. 

 Vodný zdroj ako priestor pre rozmnožovanie.  

 Vodný zdroj ako zdroj obživy.  

 Mikroorganizmy. Mikroorganizmy ako pôvodcovia ochorení. Bunka ako stavebná jednotka 

organizmov. 

 Vodný ekosystém - flóra. Riasy a sinice. Sinice ako pôvodcovia ochorení. 

ĽUDSKÉ TELO 

 Rozmnožovanie človeka. Rast a vývin. Vývin pred narodením. Vývin po narodení. Význam 

zdravej stravy pre vývin človeka. 

Výkonový štandard 

SILY 

 Žiak vie, že sila je fyzikálna veličina. Pomocou vlastných skúseností vie objasniť pojem sila. 

 Žiak vie, čo je to magnet a ako pôsobí na rôzne materiály. Vie, že magnety majú dva póly a vie  

 



 vysvetliť, ako sa dva magnety vzájomne k sebe správajú pri rôznych vzájomných pozíciách. 

Žiak vie cieľavedome skúmať, ktoré predmety sú magnetické a ktoré nie sú magnetické a 

zovšeobecňuje záver, že všetky magnetické predmety sú kovové, ale nie všetky kovové 

predmety sú magnetické. Žiak jednoznačne rozlišuje pojmy magnet a magnetický materiál.  

 Žiak vie, že kovové predmety je možné zmagnetizovať a tie sa dočasne správajú samy ako 

magnety. Žiak vie, že zemeguľa má svoje vlastné magnetické pole, vďaka ktorému fungujú 

kompasy. Žiak vie vysvetliť funkciu kompasu, vie zostrojiť jednoduchý kompas a skúmať na 

ňom pôsobenie magnetického poľa Zeme a magnetického poľa rôznych druhov magnetov.  

 Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k zemi je pôsobenie sily, ktorú nazývame 

gravitačnou. Vie, že ak pôsobíme na padajúci predmet nejakou silou proti smeru pôsobenia 

gravitačnej sily, je možné pád predmetov spomaliť, zastaviť alebo spôsobiť opačný smer 

pohybu. To znamená, že žiak implicitne chápe, že sila má aj určité smerovanie, nielen veľkosť, 

aj keď tento poznatok nevyjadruje.  

 Žiak vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje, ktoré predmety padajú rýchlejšie a ktoré pomalšie, 

pričom si sám navrhuje objektívny spôsob merania rýchlosti padania predmetov. Žiak sa 

následne snaží vysvetliť (zovšeobecnením výsledkov merania), ktoré predmety padajú 

rýchlejšie a prečo. Žiak si vie overiť výsledky svojho skúmania hľadaním informácií v rôznych 

sekundárnych informačných zdrojoch.  

 Skúma súvislosť medzi hmotnosťou predmetu a rýchlosťou jeho pádu. Dáva jav do súvislosti s 

pôsobením gravitačnej sily. Vytvára predpoklady o rýchlosti pádu predmetov, konštruuje 

postup, ktorým si svoje predpoklady overuje, vytvára záver a diskutuje o ňom so spolužiakmi, 

pričom vysvetľuje pomocou používania poznatkov získaných pri overovaní. Pri argumentácii 

spontánne využíva vlastnú minulú skúsenosť.  

 Žiak vie jednoducho vysvetliť, kedy a kde vzniká statická elektrina a ako sa prejavu na rôznych 

predmetoch. Spája informácie s vlastnou skúsenosťou a cielene skúma vznik statického výboja 

pôsobením rôznych látok. 

 Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach a vie opísať spôsob, ako sa rozvádza do 

domácností. Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie pre súčasného človeka a vie 

zhodnotiť, aké dôsledky by mal náhly výpad elektrickej energie. Žiak vie, že niektoré látky 

vedú elektrický prúd a niektoré nevedú. Vie zostrojiť jednoduchý elektrický obvod (plochá 

batéria, vodiče a žiarovka) a vie pomocou tohto jednoduchého obvodu zisťovať, ktoré látky sú 

elektricky vodivé a ktoré nie.  

 Žiak vie, že elektrický prúd je životu nebezpečný a vie predchádzať styku s vysokým napätím. 

Žiak vie vysvetliť, prečo sú vodiče elektrického prúdu obalené v umelej hmote, pričom využíva 

poznatky získané vlastným skúmaním. Žiak vie využiť informácie o elektrických izolantoch na 

ochranu vlastného zdravia pred pôsobením elektrického prúdu.  

Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý vzniká v atmosfére a vie jednoducho vysvetliť 

funkciu hromozvodu. Žiak vie samostatne vyhľadať informácie o tom, ako je potrebné sa 

chrániť pred bleskom vo voľnej prírode a informácie vie zhodnotiť v súvislosti s tým, čo už o 

elektrickom prúde vie. 

VESMÍR 

 Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to prostredníctvom opisu jeho súčastí a vzájomného 

usporiadania týchto súčastí. Vie, že vo vesmíre nie je vzduch, ten je sústredený v podobe 

atmosféry okolo planét. Žiak taktiež vie, že vo voľnom vesmíre nepôsobí gravitačná sila. Vie 

vysvetliť, že gravitačná sila pôsobí len do určitej vzdialenosti od vesmírnych telies. Má 

základnú informáciu o čiernych dierach a ich v vplyve na hmotu.  

 Žiak vie, že Zem je planéta a Slnko je hviezda a vie vysvetliť, aký je rozdiel medzi planétou a 

hviezdou. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi Slnečnou sústavou, galaxiou (Mliečna dráha) a 

súhvezdím. Žiak rozpoznáva základné súhvezdia zimnej a letnej oblohy (súhvezdie Orion, 

súhvezdie Veľký voz) a vie pozorovať pohyb súhvezdí po oblohe počas roka.  

 Žiak vie, že Slnečná sústava má osem planét, ktoré obiehajú okolo Slnka v rôznej vzdialenosti. 

Vie planéty vymenovať. Žiak vie vysvetliť, že Mesiac je prirodzenou družicou Zeme a vie, že 

aj ostatné planéty Slnečnej sústavy majú prirodzené družice, niektoré ich majú dokonca 



niekoľko. Žiak vie vysvetliť, ako sa planéty Slnečnej sústavy pohybujú okolo Slnka a ako samy 

rotujú okolo vlastnej osi.   

 Žiak vie, že zemeguľa rotuje okolo vlastnej osi, čo spôsobuje striedanie dňa a noci. Vie, že Zem 

sa otočí okolo vlastnej osi za 24 hodín. Žiak vie vysvetliť, prečo je cez deň svetlo a v noci tma a 

ako tento jav súvisí s tým, že cez deň nie je na oblohe vidieť hviezdy. Spontánne vytvára 

predpoklady a pri diskusii argumentuje vlastnou skúsenosťou. Žiak vie striedanie dňa a noci 

demonštrovať na modeli Slnečnej sústavy.  

 Žiak vie, že zemská os je naklonená a zároveň vie, že Zem rotuje okolo Slnka (vie, že Zem 

obletí okolo Slnka za jeden rok). Žiak vie vysvetliť a názorne na modeli ukázať, čo spôsobuje 

znižovanie a zvyšovanie teploty pri zmene ročných období na Zemi.  

 Žiak vie, že živé organizmy potrebujú pre svoj život kyslík a preto kvôli absencii atmosféry vo 

voľnom vesmíre neprežijú. Žiak vie, že ak chce človek vystúpiť do vesmíru, musí mať 

zabezpečené dýchanie prostredníctvom skafandra. Okrem kyslíka skafander poskytuje človeku 

ochranu pred chladom (žiak vie, že vo vesmíre je veľmi chladno).  

 Žiak vie rozprávať o tom, ako človek skúma vesmír zo zeme (ďalekohľady, hvezdárne, 

planetáriá) a ako ho skúma z vesmíru. Vie vysvetliť, čo je to umelá družica, čo je to vesmírna 

stanica a kde sa nachádza a aké majú dané zariadenia funkcie.  

JEDNODUCHÉ STROJE 

 Žiak vie, že jednoduché stroje sú zariadenia, ktorými si ľudia uľahčovali a uľahčujú namáhavú 

prácu. Vie, že pomocou jednoduchých strojov môžeme meniť aj veľkosť sily. Učí sa 

rozoznávať páku, naklonenú rovinu, kladku a ozubené koleso. 

 Žiak vie, že ak chce nadvihnúť veľký predmet, môže na to použiť brvno a menšiu podperu 

(pevný bod). Toto zariadenie nazýva pákou. Žiak vie cieľavedome skúmať fungovanie páky, 

vlastnou výskumnou činnosťou zisťuje, že čím ďalej od pevného bodu páky pôsobíme silou, 

tým ťažší predmet vieme zdvihnúť.  

 Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu páku. O skúmaní vie 

diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa páka využíva (rovnoramenná hojdačka, 

rovnoramenné váhy, nožnice, kliešte, veslo, kľučka) a vie vysvetliť, ako sa tam princíp páky 

využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o využití páky.  

 Žiak vie vysvetliť, že použitím naklonenej roviny si vieme uľahčiť prácu, vysvetľuje na 

príklade s vytiahnutím nákladu, ktorý inak nezodvihneme po naklonenej rovine. Pri skúmaní 

sily, ktorú musí vynaložiť pri ťahaní predmetu po naklonenej rovine používa silomer. 

Uvedomuje si, že silomer vyjadruje silu, akou naň pôsobí predmet. Vie cieľavedome skúmať 

naklonenú rovinu a jej fungovanie pri zmene uhla, pri znížení trenia povrchu naklonenej roviny. 

Zo skúmania vie vytvoriť primeraný záver.  

 Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu naklonenú rovinu. O 

skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa naklonená rovina využíva (svahové 

cesty – serpentíny, skrutka, sekera, pluh, klin) a vie vysvetliť, ako sa tam princíp naklonenej 

roviny využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o využití naklonenej roviny v praxi.  

 Žiak vie jednoducho vysvetliť, že kladka uľahčuje prácu tým, že pri zdvíhaní nákladu pôsobíme 

menšou silou, ale zdvíhame predmet pomaly. Pomocou cievky, ceruzky a špagátu vie vysvetliť, 

ako sa kladka konštruuje. Žiak vie, že poznáme voľnú a pevnú kladku a vie opísať rozdiel v 

konštrukcii a v miere uľahčenia práce. Skúma pôsobenie kladky na predmety a vie vytvoriť zo 

svojho skúmania závery.  

 Žiak vie vymenovať predmety, kde sa naklonená rovina využíva (žeriav, posilňovací stroj, 

lanovka, horolezectvo – karabíny, napínanie lán a vedenia pomocou kladky) a vie vysvetliť, ako 

sa tam princíp kladky využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o využití kladky v praxi.  

Žiak vie, že pomocou ozubených súkolesí vieme meniť smer pohybu predmetov a tiež rýchlosť 

pohybu predmetov. Žiak si uvedomuje, že jedno ozubené koleso nemá praktický význam, že 

musia byť viaceré v súčinnosti – tzv. súkolesia. Žiak vie samostatne skúmať zmenu rýchlosti 

 



 otáčania ozubených kolies pri použití rovnako veľkých, menších a väčších ozubených kolies. 

Samostatne skúma v domácnosti sa vyskytujúce predmety, ktoré ozubené kolesá využívajú a 

opisuje spôsob, akým sú kolesá v predmete využívané. Funkciu ozubeného súkolesia vysvetľuje 

na bicyklových prevodoch.  

 Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či využívajú na svoju funkciu ozubené kolesá. O 

skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať predmety, kde sa ozubené kolesá využívajú (bicykel, 

hodinky, ručný mixér, ručná vŕtačka, vodný a veterný mlyn) a vie vysvetliť, ako sa tam princíp 

ozubených kolies využíva. Samostatne vyhľadáva informácie o využití ozubených kolies v 

praxi.  

RASTLINY 

 Žiak vie vymenovať, kde všade rastú rastliny, vie uviesť, že rastliny rastú aj vo vode, na 

skalách, vo veľmi chladných oblastiach, tiež vo veľmi teplých oblastiach, v močariskách, ale aj 

na iných rastlinách. Vytvára súvislosti medzi predchádzajúcimi skúsenosťami a aktuálne 

získavanými vedomosťami. Žiak vie, že rastliny sú živými súčasťami prírody a to aj napriek 

tomu, že nie sú tak pohyblivé ako napríklad živočíchy alebo človek. S pomocou učiteľa žiak 

identifikuje niektoré zo základných životných prejavov rastlín. 

 Žiak vie, že rastliny sú si podobné základnou stavbou: koreň, stonka, listy, kvety, plody. Žiak 

vie uvedené časti rastliny na príklade určitého rastlinného druhu identifikovať a uvedomuje si, 

že môžu mať rôzne tvary, veľkosti a farby. Rastlinné časti vie identifikovať na byline, drevine i 

machu. Cieľavedome a detailne skúma a porovnáva rôzne rastliny a vie spontánne vyjadriť 

podobnosti a rozdiely.  

 Žiak vie, že rastliny sa vzájomne na seba podobajú okrem základnej stavby aj základnými 

charakteristikami spôsobu života. Vie, že rastliny potrebujú pre svoj život svetlo, teplo, vodu, 

vzduch a živiny. Ak nie je niektorá z uvedených podmienok poskytnutá, tak rastlina 

neprosperuje, nerastie, prípadne vädne až usychá. Uvedené informácie vie primerane vysvetliť 

a s pomocou učiteľa vie realizovať pokus na overenie poznatku o tom, že rastlina potrebuje na 

rast svetlo (prípadne teplo, vodu, vzduch).  

 Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život vodu. Žiak vie, že rastliny sa môžu líšiť v tom, 

koľko vody pre svoj život potrebujú. Žiak vie, že niektoré rastliny žijú pod vodou, iné na vode a 

niektoré vodu potrebujú v pôde. Vie uviesť príklady rastlín, ktoré žijú vo vode (lekno, 

žaburinka) a vie uviesť príklady rastlín, ktoré žijú na miestach s malým množstvom vody 

(skalnice, kaktusy). Uvedený jav vie s pomocou učiteľa prakticky skúmať. Uvedomuje si, že 

rastliny rastú na miestach, ktoré poskytujú rastlinám rôzne množstvo vody – pri vode i vo vode, 

ale aj na suchých miestach a skalách. Žiak spoznáva, že rastliny rastúce na suchých miestach 

vydržia dlhšie bez vody ako rastliny žijúce vo vlhkých podmienkach.  

 Žiak vie, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých miestach neprežijú na miestach s 

priamym slnečným svetlom a naopak. Danú informáciu vie pozorovať v prírode a potvrdiť si 

tak vedomosť skúsenosťou. Uvedomuje si, že poznáme aj rastliny, ktoré rastú a kvitnú na jar 

alebo na jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie chladnejšie a potom sú rastliny, ktoré kvitnú 

počas leta, kedy je deň dlhý a teplý. Vie uviesť niekoľko príkladov rastlín, napríklad snežienky, 

reďkovka, chryzantémy alebo paprika. 

 Žiak vie vysvetliť dve základné funkcie koreňa – čerpanie živín z pôdy a upevnenie rastliny v 

pôde. Uvedomuje si, že rôzne rastliny majú rôzne korene a danú skutočnosť vie vedecky 

skúmať (objektívne s meraním a porovnávaním). Má osvojený poznatok, že rôzne korene sa 

líšia napríklad veľkosťou, pričom veľkosť súvisí s funkciou upevnenia v pôde (veľké rastliny 

potrebujú veľké korene). Vie vysvetliť, prečo majú rastliny hlbšie, širšie rozvetvené korene a to 

v súvislosti s funkciou koreňa pri získavaní vody a živín z pôdy. To znamená, že vie napríklad 

vysvetliť, prečo majú rastliny z oblastí s nedostatkom vody hlbšie korene. Poznatky o funkcii 

koreňa vie využiť pri presádzaní rastlín tak, aby rastlina po presadení prosperovala a ak 

neprosperuje, vie tento jav vysvetliť v súvislosti s narušením koreňovej sústavy. Žiak je 

oboznámený s tým, že koreň môže mať aj zásobnú funkciu, vie v tejto súvislosti uviesť príklady 

koreňovej zeleniny.  

 



 Žiak má osvojený poznatok o tom, že rastliny sa odlišujú stonkou. Okrem toho, že vie rozdeliť 

rastliny na byliny a dreviny a tie na kry a stromy, vie detailným pozorovaním zistiť, akými 

rôznymi vlastnosťami sa stonky odlišujú. Vie, že stromy majú rôznu výšku, hrúbku, odlišujú sa 

kôrou. Vie, že byliny môžu mať napríklad dutú alebo plnú stonku, môžu byť na priereze 

okrúhle, oválne, hranaté, môžu mať na stonke chĺpky, iné môžu byť bez chĺpkov a podobne. 

Žiak vie pozorovať, že niektoré stonky sa vetvia a iné nie, informácie primerane reprodukuje. 

Vie vysvetliť, že niektoré stonky vytvárajú úponky, ktorými sa prichytávajú o podklad a 

dostávajú sa tak vyššie, aby mali lepší prístup k svetlu.  

 Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba dajú rozlišovať napríklad tvarom listovej čepele, 

kresbou žilnatiny a rôznosťou zúbkovania na okraji listu, ako aj farbou. Pri poskytnutí 

viacerých rastlinných druhov vie vymenovať niektoré znaky, ktorými sa listovými čepeľami 

vzájomne tieto rastliny odlišujú a dané znaky primerane opísať. Žiak vie jednoducho vysvetliť, 

že funkciou listov je prijímať slnečné svetlo a preto sú listy ploché a široké – aby zachytili 

väčšie množstvo svetla. Poznatok vie využiť pri objasňovaní pozorovaných javov, napríklad vie 

vysvetliť na základe pozorovania, že ak rastline odstránime väčšie množstvo listov, tak uhynie, 

lebo nemá ako získavať slnečné svetlo. 

 Žiak vie, že rastliny sa vzájomne od seba odlišujú rôznym tvarom, farbou a zložením kvetov. 

Pri porovnávaní kvetov si okrem farby všíma tvar a počet lupeňov a farbu a počet tyčiniek. Vie, 

že na povrchu tyčiniek je peľ, ktorý môže mať rôznu farbu. Vie, že niektoré rastliny majú 

samostatné kvety a iné ich majú zoskupené do súkvetí. Vie pozorovať aj veľmi drobné kvety 

nevýrazných farieb, napríklad kvet liesky, orecha, skorocelu, žihľavy či rôznych druhov tráv. 

Jednoducho vie vysvetliť funkciu kvetu – z kvetu sa vyvíjajú plody, ktoré obsahujú semená.  

 Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých v 

ďalšom roku vyrastú nové rastliny. Žiak vie, že kvety môžu mať veľmi rôzne tvary, veľkosti, 

niekedy sú nenápadné, inokedy veľmi výrazné. Žiak si uvedomuje, že niektoré rastliny 

poznáme zvyčajne v kvete a iné poznáme skôr bez kvetov. Vie vysvetliť túto skutočnosť tým, 

že niektoré kvety kvitnú pomerne dlho a iné kvitnú veľmi krátko. Žiak vie, že v kvete sa 

nachádzajú tyčinky a na nich je peľ, ktorý opeľovače prenášajú na iné kvety a len vtedy sa 

môže zmeniť kvet na plod. 

 Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení. Jednoducho 

vie opísať proces opelenia pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, motýle). Uvedenú 

informáciu vie spojiť s vlastnou minulou skúsenosťou s pozorovaním opeľovačov na kvetoch a 

vie vysvetliť, ako sa dostane peľ z jedného kvetu na druhý. Vie, že plod obsahuje semeno. 

Jednoduchým pozorovaním vie zistiť, ktoré druhy ovocia a zeleniny sú plody, ktoré vznikli z 

kvetu a sú nositeľmi semien. Vie, že zo semena vyrastie nová rastlina. Vie vysvetliť, že rastliny 

sa vzájomne od seba odlišujú tvarom, farbou, veľkosťou a inými charakteristikami plodu. 

Detailným pozorovaním zisťuje rôzne vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené semená a 

zamýšľa sa nad funkciou plodu, diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou učiteľa 

vyhľadáva informácie v sekundárnych zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa rastlina 

rozmnožovala ďalej do prostredia a preto majú niektoré semená rôzne nástroje na to, aby sa 

zachytávali na srsti zvierat a prenášali sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť vzduchom 

alebo obsahujú veľa zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, tie ich prenášajú, uskladňujú, 

konzumujú a tak aj na veľké vzdialenosti prenášajú).  

 Žiak vie, že rastliny je možné rozmnožovať aj pomocou iných častí rastlín ako sú semená. Vie, 

že rastliny je možné rozmnožovať napríklad hľuzami (zemiak), poplazmi (jahoda) a odrezkami 

(maliny) . Žiak vie, že hľuzy, poplazy a odrezky neobsahujú semená. Žiak samostatne skúma, 

ktoré izbové rastliny je možné rozmnožovať odrezkami rôznych častí rastliny.  

 Žiak vie, že niektoré rastliny žijú dlho a iné krátko a že dĺžka života rastliny závisí aj od druhu 

rastliny. Vie, že existujú aj rastliny, ktoré žijú len jeden rok, prípadne časť roka: vyrastú zo 

semena, zakvitnú, prinesú plody, v ktorých sú semená a uhynú. V ďalšom roku zo semien 

vyrastú nové rastliny. Vie, že niektoré rastliny nekvitnú každý rok, napríklad v prvom roku 

vôbec nezakvitnú, zhromažďujú látky do zásoby a zakvitnú až v ďalšom roku – napríklad 

mrkva. 



ŽIVOČÍCHY 

 Žiak vie, že živočíchy aj človek sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú. Vie, 

že mláďatá rôznych druhov živočíchov sa nemusia vždy podobať na dospelé jedince a 

vysvetľuje tento proces na príklade motýľa a žaby (vie opísať všetky základné štádia vývinu 

týchto dvoch živočíchov). Vie, že niektoré živočíchy a tak aj človek, sa od narodenia podobajú 

na svojich rodičov a vie uviesť príklady (kôň a žriebä, pes a šteňa). Na uvedených príkladoch 

vie vysvetliť, čím sa na svojich rodičov podobajú a čím nie a toto vie vysvetliť aj na príklade 

človeka (čím sa bábätko podobá na dospelého človeka a čím sa odlišuje).  

 Žiak s pomocou učiteľa a vlastným pozorovaním zistí, ktoré živočíchy sa liahnu z vajec 

(oboznámi sa s rôznymi druhmi: mravce, včely, slimáky, korytnačky, tučniaky). Pochopí 

rozdiel medzi živočíšnymi druhmi, ktoré sa liahnu z vajec: vývin z vtáčieho vajca, vývin 

nedokonalou i dokonalou premenou u hmyzu. Samostatne bude vedieť vysvetliť rozmnožovací 

cyklus motýľa a bude vedieť vymenovať iné živočíchy, ktoré sa rozmnožujú podobným 

spôsobom. Vie pomenovať vybrané dva druhy najčastejšie sa vyskytujúcich motýľov rodovým 

menom (mlynárik, babôčka).  

 Žiak vie, akého veku sa môže dožiť človek, kedy je považovaný za bábätko, kedy za dieťa, 

kedy za dospelého. Žiak bude vedieť, že živočíchy sa dožívajú rôzneho veku, niektoré žijú 

dlhšie ako človek a niektoré žijú kratšie až oveľa kratšie, napríklad len niekoľko dní. Vie, že 

živočíchy dospievajú rýchlejšie, čo sa prejavuje osamostatňovaním sa od svojich rodičov. Žiak 

vie o danej téme diskutovať, uvedomuje si, že je to podobné ako s rastlinami – aj tie žijú rôzne 

dlho a za svoj život sa snažia rozmnožiť.  

 Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj spôsobom získavania potravy. Vie, že 

niektoré sa živia rastlinami, niektoré lovia iné živočíchy a poznáme aj také, ktoré sa živia 

odumretými rastlinami, či živočíchmi. Vie uviesť príklady zo života (napríklad: kôň, ktorý 

hryzie trávu; slimák, ktorý hryzie list; motýľ, ktorý pije nektár; pavúk, ktorý loví hmyz do siete; 

líška, ktorá loví zajaca; sokol, ktorý loví myš; muchy na hnilom ovocí). 

 Žiak vie uviesť niekoľko príkladov živočíchov, ktoré sa živia rastlinnou potravou a vysvetliť, 

ako sa získavaniu tohto druhu potravy prispôsobujú. Vie, čím sa živia nasledovné druhy a 

prispôsobenie získavaniu potravy na nich vysvetlí: dážďovka zemná, slimák záhradný, 

mlynárik kapustný, včela medonosná, kapor obyčajný, hus domáca, zajac poľný, myš poľná, 

veverica obyčajná, srna hôrna, kôň a krava. Vysvetľovanie žiaka je jednoduché, napríklad: 

veverica sa živí rôznymi rastlinnými plodmi ako sú žalude, semená v šiškách a podobne. Preto 

má silné zuby, aby mohla získať semená aj z tvrdých obalov. Veverica si vytvára zásoby na 

zimu, preto musí nosiť väčšie množstvo semien, na čo jej slúžia lícne vaky.  

 Žiak dáva do súvislosti vonkajšiu stavbu živočícha, spôsob pohybu v prostredí a to, čím sa živí. 

Vie vysvetliť, že tie živočíchy, ktoré lovia iné musia byť rýchle a silné, musia sa vedieť dobre 

orientovať i maskovať v prostredí. Uvedomuje si, že niektoré živočíchy si na lov iných druhov 

vytvárajú rôzne zariadenia, či pasce (pavúk, mravcolev). Žiak vie uviesť niekoľko príkladov 

živočíchov, ktoré sa živia živočíšnou potravou a vysvetliť, ako sa získavaniu tohto druhu 

potravy prispôsobujú. Informácie tohto typu získa o nasledujúcich druhoch: pavúk, kobylka, 

užovka, žaba, šťuka, sokol, vlk, líška, medveď, rys.  

 Žiak vie, že živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú aj tým, ako sa pohybujú. V súvislosti s 

predchádzajúcimi témami vie vysvetliť, že niektoré živočíchy sa musia pohybovať veľmi 

rýchlo, ak chcú uloviť korisť alebo sú častou korisťou, iné sa pohybujú pomaly a proti lovcom 

sa bránia iným spôsobom – výstražným zafarbením, obsahom jedovatých látok a podobne. Vie 

uviesť príklady. Žiak vie, že pohyb živočíchom zabezpečujú rôzne časti tela. Tento jav vie 

samostatne skúmať a živočíchy kategorizovať podľa toho, čím sa pohybujú – napríklad podľa 

časti tela, ktorou sa pohybujú (krídla, plutvy, končatiny a pod.), podľa počtu končatín 

(napríklad rak (8+2), pavúk (8), mravec (6), pes (4), sliepka (2)), ktorými sa pohybujú, podľa 

spôsobu pohybu (skákanie, bežanie, plazenie a pod.). Informácie dávajú do súvislosti s tým, kde 

živočíchy žijú.  

 Žiak vie, že živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú 

prispôsobené. Vie, že živočíchy môžeme nájsť takmer všade, podobne ako rastliny. Vie 



vymenovať príklady živočíchov, ktoré žijú v rôznych prostrediach, napríklad: na súši (zajac), v 

pôde (dážďovka), vo vzduchu (sokol), vo vode (kapor); vo veľmi chladných podmienkach 

(mrož), v tropických púšťach (škorpión).  

 Žiak vie, že na súši žije najväčšie množstvo živočíchov. Vie, že dýchajú vzduch a živia sa 

potravou, ktorá je dostupná na súši, niekedy vo vode. Na príklade mačky vie vysvetliť 

prispôsobenie životu na súši, opíše jej vonkajšie znaky. Vie, že niektoré suchozemské živočíchy 

lovia korisť vo vode a tak majú vyvinuté pohybové orgány, umožňujúce lepší pohyb po vode 

(vie uviesť príklad kačice a zo zástupcov hmyzu korčuliarku).  

 Žiak vie, že mnohé živočíchy žijú v pôde, vie uviesť príklad krta a dážďovky. Vie, že živočíchy 

žijúce v pôde tiež potrebujú dýchať vzduch, vytvárajú si pod zemou komôrky. Vie vysvetliť, že 

ak ich zaleje voda, utopili by sa. Spája vedomosť so skúsenosťou a objasňuje jav na dážďovke.  

 Žiak vie, že živočíchy, ktoré je možné vidieť vo vzduchu žijú na súši a pre svoj život potrebujú 

dýchať vzduch. Žiak vie, že vo vzduchu hľadajú potravu alebo sa ním rýchlo premiestňujú. Jav 

vie jednoducho vysvetliť na lastovičke. Vo vzduchu loví hmyz, ktorý kŕmi svoje mláďatá. V 

zime vo vzduchu hmyz nelieta a tak sa lastovičky sťahujú do teplých krajín, kde je hmyzu vo 

vzduchu dostatok.  

 Žiak vie, že okrem živočíchov, ktoré žijú na súši a dýchajú vzduch poznáme aj také, ktoré žijú 

vo vode. Vie na príklade (kapor obyčajný) vysvetliť, ako sa tieto živočíchy prispôsobili životu 

pod vodou, napríklad tvarom tela, spôsobom pohybu. Vníma rozdiel medzi vodnými a 

suchozemskými živočíchmi.  

 Žiak vie, že niektoré živočíchy sa prispôsobili životu na iných živočíchoch, kde získavajú aj 

potravu. Vie jav vysvetliť na vybranom živočíšnom druhu: voš detská. Vie objasniť význam 

hygieny pri prevencii rozmnožovania a šírenia vší.  

 Žiak si uvedomuje, že na lúke žijú rôznorodé živočíchy a vie túto rôznorodosť objektívne 

skúmať. Žiak vie druhovú rôznorodosť dokázať tým, že vie vymenovať (nazvať rodovými 

názvami) 5 typických zástupcov slovenských lúk (koník lúčny, lienka sedembodková, voška 

ružová, mlynárik kapustný, kvetárik dvojtvarý) a opísať rozdielne a zhodné znaky týchto 

živočíchov. O živočíchoch získava samostatne ďalšie informácie a vie rozprávať o spôsobe ich 

života. Žiak vie detailným pozorovaním a porovnávaním identifikovať rozdiely v živočíšnych 

druhoch, ktoré patria do tej istej skupiny živočíchov, ale sú odlišnými druhmi (rôzne druhy 

pavúkov, motýľov, koníkov, mravcov a pod.). 

 Žiak vie vymenovať (pomenovať rodovým menom) 5 zástupcov živočíchov, ktoré žijú na 

poliach (zajac poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný, škrečok poľný), vie ich 

opísať a vie povedať, čím sa živia. Informácie vie spájať a vytvárať tak jednoduchý potravinový 

reťazec. O živočíchoch vie nájsť informácie v encyklopédii.  

 Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy a rastliny vzájomne podobajú a čím sa vzájomne odlišujú. 

Medzi špecifikami živočíchov spomína aj získavanie potravy. Zároveň si žiak uvedomuje, že 

živočíchy sa vzájomne od seba odlišujú a to nielen tvarom, ale najmä spôsobom života. Žiak 

vie, že živočíchy, ktoré sa vzájomne na seba viac podobajú (tvarom tela, spôsobom života) 

patria do tej istej skupiny živočíchov – napríklad obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, cicavce. 

Pozorovaním skupiny živočíchov vie žiak samostatne vytvoriť opisnú charakteristiku danej 

skupiny – vie živočíchy porovnať a zistiť, v ktorých znakoch sa zhodujú (sú si podobné). 

Informácie si vie vyhľadať v rôznych informačných zdrojoch a overiť si tak spôsob vlastného 

uvažovania.  

 Žiak vie opísať skupinu plazov a vie vymenovať troch zástupcov (užovka, vretenica, jašterica), 

ktorí do danej skupiny patria. Živočíchy vie vizuálne rozpoznať. Chápe a vie jednoducho 

vysvetliť, čo to znamená, že plazy sú chladnokrvné (vysvetľuje, že plazy sú v chlade strnulé, 

lebo si nevedia vytvoriť vlastné teplo tak, ako to dokáže človek). Žiak dáva informácie do 

súvislosti s tým, kde je možné plazy najčastejšie nájsť (na skalách, múroch, chodníkoch, kde sa 

vyhrievajú).  

 Žiak vie opísať skupinu vtákov a vie vymenovať piatich zástupcov (napríklad: vrabec, drozd, 

lastovička, sokol, labuť). Vie opísať spôsob života daných živočíchov, uvedomuje si, že sa 

 



vzájomne odlišujú napríklad spôsobom získavania potravy (dravé a nedravé vtáky). Zároveň 

vie, že všetky vtáky kladú vajcia a vie opísať, ako sa vtáky o vajcia a neskôr o mláďatá starajú. 

Žiak vie, že rôzne druhy vtákov hniezdia na rôznych miestach a je ich možné rozpoznať aj 

podľa typu hniezda a podľa tvaru, veľkosti a sfarbenia vajec. Vie, že medzi vtáky patria aj 

nelietavé živočíchy, napríklad pštros a tučniak, ktoré majú perie a zobák tak, ako ostatné vtáky. 

Uvedené živočíchy vie vizuálne rozpoznať. 

VODA 

 Žiak vie, že voda je priestor pre život rôznych druhov živočíchov. Vie, že niektoré sú vodnými 

živočíchmi a iné, aj napriek tomu, že ich nájdeme len pri vode, sú suchozemské. Vie 

jednoducho vysvetliť rozdiel medzi vodnými a suchozemskými živočíchmi na základe 

poznatku o spôsobe dýchania živočíchov. Žiak vie zistiť z rôznych druhov sekundárnych 

zdrojov, ako dýchajú rôzne druhy živočíchov, ktoré môžeme nájsť pri vodných zdrojoch. Žiak 

vie, že v rôznych druhoch vodných zdrojov žijú rôzne druhy živočíchov.  

 Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi tečúcou a stojatou vodou. Vie vysvetliť putovanie vody od 

prameňa až po more. Žiak vie navrhnúť postup, ktorým by zistil, či je tečúca voda studenšia 

ako stojatá, resp. navrhovať realizáciu podobných výskumných aktivít. Cieleným pozorovaním 

zisťuje, aké rôzne vodné živočíchy je možné nájsť v potoku, pričom využíva poznatky o tom 

kde v potoku sa môžu živočíchy skrývať. Vie vymenovať niekoľko typických zástupcov 

vodných živočíchov typických pre slovenské potoky: pstruh, škľabka, rak, krivák, pijavica a 

opísať ich spôsob života v potoku. Uvedených zástupcov vie vizuálne rozpoznať a pomenovať 

rodovým menom.  

 Žiak vie vymenovať niekoľko špecifických zástupcov rýb žijúcich v stojatých vodách: kapor, 

šťuka, úhor, sumec. Žiak vie opísať ich spôsob života a vzájomne ich porovnať. Detailným 

pozorovaním rôznych druhov rýb vie zhodnotiť, ktoré znaky sú pre ryby spoločné a čím sa 

vzájomne odlišujú.  

 Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v sladkých vodách neprežili a naopak. Vie, že v moriach 

žije mnoho živočíchov, ktoré sú podobné tým, ktoré žijú v sladkých vodách, ale žijú tam aj 

druhy, ktoré v sladkých vodách nežijú; porovnáva najmä ryby. Vie vymenovať a vizuálne 

rozpoznať niekoľko typických zástupcov morských živočíchov (žralok, treska, losos, raja, 

morský koník, medúza, sépia, koraly) a vie stručne opísať ich spôsob života.  

 Žiak vie vysvetliť, že pri vodnom zdroji môžeme okrem vodných živočíchov stretnúť aj tie, 

ktoré vo vode alebo pri vode hľadajú obživu alebo sa vo vode rozmnožujú, ale nedokážu pod 

vodu žiť. Vie uviesť príklady živočíchov z jednej aj druhej skupiny (skokan, mlok, potočník, 

potápnik, komár, vážka, korčuliarka, užovka, kačica, hus, labuť). Napríklad vie, že kačice, ktoré 

plávajú po vodnom zdroji sú suchozemské živočíchy, ktoré vo vodnom zdroji hľadajú potravu, 

samotné by pod vodou neprežili. Vie opísať spôsob života dvoch vybraných živočíchov – 

užovka obyčajná (suchozemský živočích) a skokan zelený (obojživelník).  

 Žiak vie, že okrem vodných a suchozemských živočíchov poznáme aj obojživelníky a vie 

vysvetliť, že obojživelník je živočích, ktorý určitý čas svojho života žije pod vodou a v 

dospelosti žije na súši. Vie opísať životný cyklus aby a objasniť na ňom uvedený pojem 

„obojživelník“. Vizuálne rozpoznáva najznámejšie druhy obojživelníkov a pomenováva ich 

rodovými menami – skokan, ropucha, rosnička, mlok.  

 Žiak vie, že v blízkosti vodných zdrojov sa nachádzajú aj drobnejšie druhy živočíchov, ktoré 

potrebujú vodu pre rozmnožovanie Vie uviesť tri príklady: komára, vážku a potočníka. Pozná 

rozmnožovací cyklus uvedených druhov a uvedomuje si, že mláďatá (larvy) sa na svojich 

rodičov nepodobajú. Žiak si dáva získané informácie so súvislosti s vedomosťami a 

skúsenosťami, ktoré má (napríklad prítomnosť veľkého množstva komárov pri vodných 

zdrojoch rôzneho druhu).  

 Žiak vie, že pre niektoré druhy živočíchov je voda zdrojom potravy, pričom sa pri vode a vo 

vode môžu živiť živočíšnou alebo rastlinnou potravou. Vie uviesť príklady živočíchov 

((korčuliarka obyčajná, užovka obyčajná, kačica, hus, labuť), ktoré týmto spôsobom života žijú 

a vie opísať ako sa prispôsobujú životu pri vode.  

 



 Žiak vie, že voda obsahuje aj živočíchy, ktoré sú voľným okom neviditeľné a môžu spôsobovať 

ochorenia, ak človek vodu z takéhoto zdroja vypije. Žiak vie, že viac takýchto druhov 

živočíchov sa nachádza v stojatých vodách ako v tečúcich vodách a môžu sa nachádzať aj v 

studniach, či prameňoch. Žiak vie, že prítomnosť týchto organizmov sa dá zistiť a po overení, 

že je zdroj vody pitný je možné vodu piť priamo z prameňa. Žiak vie, že živočíchy tohto druhu 

môžu byť zložené aj len z jednej bunky; žiak má vytvorenú prvotnú predstavu o tom, že 

organizmy sú zložené z buniek. Jednoducho opisuje, čo je to bunka.  

 Žiak vie, že okrem drobných živočíchov môže voda obsahovať aj rovnako drobné rastliny 

(zložené napríklad len z jednej bunky). Vo vodnom zdroji vie pozorovať, kde sa riasy vytvárajú 

a spája túto informáciu s vlastnou skúsenosťou s riasami prítomnými v rôznych vodných 

zdrojoch (napríklad prírodných bazénoch). Pozorovaním vie zistiť, že riasy sa netvoria v 

potokoch (v rýchlo tečúcich vodách), naopak, môžu sa vytvoriť v nádobách, v ktorých bola 

naliata studničná voda a boli vystavené teplu (poznatok dokáže zistiť experimentom, ktorý si s 

pomocou učiteľa sám navrhne). Žiak zovšeobecňuje, že riasy sa rozmnožujú v stojatých, 

dostatočne teplých vodách a z rôznych sekundárnych informačných zdrojov zisťuje, že 

premnoženie rias môže spôsobiť úhyn vodných živočíchov žijúcich v danom vodnom zdroji. 

Na strane druhej, žiak vie, že riasy sú zdrojom potravy pre viaceré druhy živočíchov.  

ĽUDSKÉ TELO 

 Žiak vie, že na splodenie nového potomka je potrebný dospelý muž a dospelá žena. Vie, že na 

rozmnožovanie má človek v tele rozmnožovaciu sústavu, pričom mužská sa od ženskej líši. 

Žiak vie vysvetliť, že po oplodnení ženy mužom sa dieťa vyvíja v tele matky. Vie, že proces 

vývinu dieťaťa pred narodením trvá 9 mesiacov. Žiak vie opísať, ako sa dieťa v tele matky 

vyvíja, ako je vyživované a ako významná je zdravá životospráva ženy v tomto období. Žiak 

vie vysvetliť, že vyvinuté dieťa žena porodí v nemocnici za asistencie lekárov. Žiak vie 

vysvetliť rozdiely medzi dospelým človekom, dieťaťom a novorodencom. Vie, že novorodenci 

sú na matke závislí a postupne sa vyvíjajú, rastú, menia sa, na čo potrebujú vyváženú stravu a 

vyvážený pohyb. 

Začlenenie prierezových tém 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Evolúcia ľudského správania, komunikácia človeka s prírodou, seba regulácia konania ako základný 

ekologický princíp 

Enviromentálna výchova 

Zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti základných prírodných zákonitostí, dynamických 

súvislostí od najmenej zložitých ekosystémov až po biosféru ako celok, postavenie človeka v prírode 

a komplexné funkcie ekosystémov vo vzťahu k ľudskej spoločnosti /t.j. pre zachovanie základných 

podmienok života/, pre získanie obnoviteľných zdrojov surovín a energie a pre mimo produkčné 

hodnoty /inšpiráciu a odpočinok/ 

Kladie základy systémového prístupu zvýrazňujúceho väzby medzi prvkami systémov, ich 

hierarchické usporiadanie a vzťahy k okoliu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský   
 

 Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť  

Predmet: VLASTIVEDA   

Charakteristika predmetu 

     Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje. Je 

to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo regiónu, v ktorom žije. Vlastiveda 

na 1.stupni ZŠ je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a 

hodnotením javov a celkovo dojmov z rodnej krajiny (okolie školy a bydliska). S tým súvisí aj 

poznanie seba samého, svojej krajiny v časových premenách jednotlivých ročných období s 

dôrazom na starostlivosť o bezpečnosť a zdravie vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného 

vzťahu človeka a prírody. Človek aj príroda sa mení v čase a práve preto vnímanie svojej obce, 

regiónu ale aj celej republiky musí byť spojené s poznaním histórie. Odporúčame aj vychádzky s 

vlastivedným námetom, ktoré majú motivačný charakter pre vyučovanie vlastivedy ale tieto 

vychádzky alebo výlety sú náročné z hľadiska bezpečnosti. Ideálne je prepojenie vychádzok s 

prírodovedným, kultúrnym, historickým prepojením. 

     Na vyučovaní žiaci tvoria vlastné projekty, kde majú možnosť využiť svoju tvorivosť, 

kreativitu, originalitu... Množstvo materiálu si žiaci vyhľadávajú a zhromažďujú z rôznych 

zdrojov, čo veľmi podporuje ich samostatnosť. Snažíme sa deti čo najviac kladne motivovať 

a povzbudzovať. 

Ciele predmetu 

     Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom okolí je vo 

vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa. Dôležitým cieľom je spoznávať 

sociokultúrny  priestor života dieťaťa a genézu tohto priestoru. Cieľom vyučovania vlastivedy je 

viesť žiakov tak, aby získali základné vedomosti o svojom okolí, miestnej obci, krajine a osvojili si 

základné zručnosti a návyky potrebné k ďalšiemu poznávaniu prostredia domova. 

Obsah vzdelávania vlastivedy 

Kraj, kde žijem  
Škola a jej okolie. Moja trieda. Obec, v ktorej žijem. Spoznávanie, opis, charakteristika a 

rozprávanie o kraji, v ktorom žiaci žijú. Premeny prírody, kraja počas roka. Príroda, ľudia, kultúra, 

doprava, pamätihodnosti a zaujímavosti z blízkeho okolia. Hodnota práce a peňazí. Starostlivosť o 

svoje prostredie. Náčrt cesty do školy.  

Objavujeme Slovensko  
Objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska. Naše starobylé a 

svetoznáme pamiatky a ich krása. Krátka cesta do minulosti, spoznávanie sveta našich predkov.  

Cestujeme po Slovensku  
Oboznámenie sa s časťami Slovenska formou výletu, vlastivedné osobitosti každého územia. 

Spoznávanie našej vlasti prostredníctvom povestí, rozprávok a hier (aj s využitím mapy).  

Kraj, kde žijem  
Škola a jej okolie. Moja trieda. Prvá vlastivedná vychádzka. 



Objavujeme premeny okolo nás  
Čo vytvorila príroda a človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a školský rok.  

Cesta do školy a domov  
Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a bydliska 

(orientácia v okolí).  

Nakreslím si cestu do školy - povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia. (Čo rastie v našom 

okolí), rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia). Pozorujeme 

oblohu (Slnko, Mesiac a hviezdy na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie a životné prostredie.  

Čo a ako sa deje v našom okolí  
Kalendár – jeseň, zima, jar, leto.  

Moje mesto alebo moja dedina (miesto, kde žijem). Ľudia v mojom okolí (úcta k starším 

obyvateľom). Spomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné 

miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne, šport a kultúra. Kde zavolať pomoc a kto nám pomáha 

(tiesňové linky), starostlivosť o zdravie.  

Zvyky a tradície  
Vianočný čas (aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa na 

prázdniny.  

Čo sa mi v našom kraji najviac páči 

Stratégie vyučovania 

     Pri vyučovaní vlastivedy  sa budeme snažiť využiť nielen metódy a formy práce, ktoré sú 

klasické, ale aj metódy a formy práce, ktoré sú nové, moderné a samozrejme motivujúce. 

      Nové moderné metódy:  

 brainstorming 

 hobometóda (ide o brainstroming s prestávkou na samoštúdium) 

 vyučovanie hrou cez didaktické hry 

 dramatizácia 

 motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si 

vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany žiaka) 

 motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, 

hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov 

hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a inidividuálne hodnotenia) 

 metóda kauzálnych atribúcií (učiteľ sa pýta na možné príčiny neúspechu alebo úspechu žiaka) 

 metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu 

žiaka v určitých časových obdobiach) 

Formy vyučovania: 

 skupinové vyučovanie 

 problémové vyučovanie 

 projektové vyučovanie 

 programové učenie 

 blokové vyučovanie 

 integrované tematické vyučovanie 

 heuristické vyučovanie (DITOR) 

 tvorivé vyučovanie 

 objavujúce vyučovanie 

Učebné zdroje 

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

Vlastiveda pre 2. ročník ZŠ (M. Kožuchová, M. Šimunková) 



Vlastiveda pre 3. ročník ZŠ (M. Kožuchová, R. Matúšková, M. Šimunková) 

Vlastiveda pre 4. ročník ZŠ (M. Kožuchová, R. Matúšková, M. Šimunková) 

Odborné publikácie k daným témam vlastivedy, encyklopédie, webové stránky s témami 

vlastivedy , materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii, 

kronika obce, erb obce, plán obce, kalendáre, okolie školy, obecný úrad 

Medzipredmetové vzťahy 

     V predmete vlastiveda budeme  rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah medzi 

vlastivedou a ostatnými predmetmi: 

 Matematikou,  

 Slovenským jazykom, 

 Prírodovedou, 

 Informatickou výchovou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

Kritériá hodnotenia 

     Žiaci sú hodnotení v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na hodnotenie žiakov 

základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  s platnosťou od 1.5.2011. 

Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové kompetencie 

stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho iniciatíva 

a záujem o predmet. Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany 

pedagóga musí byť zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. V prípade potreby je schopný nachádzať súvislosti. 

Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, bez väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav je menej 

estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových  



kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

e z predmetu skúšaný  ústne, písomne  najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. 

Uprednostňovať sa budú ústne odpovede žiakov, hodnotiť sa bude aj vypracovanie projektov a ich 

prezentácia. Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 10 – 9 ...........1 

                                                                                                                8 – 7 .......... 2 

                                                                                                                6 – 5 .......... 3 

                                                                                                                4 – 3........... 4 

                                                                                                                2 -  0........... 5  

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu – 3b,forma spracovania -3b a prezentácia projektu– 4b.  

Pri hodnotení má pedagóg na pamäti aj jeho motivujúcu zložku smerom k žiakovi, podnecovanie 

k snahe k lepším výkonom a hlavne k snahe žiaka ďalej rozvíjať svoje kompetencie . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Vlastiveda 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah 

Učivo je rozdelené do tematických celkov: 

Kraj, kde žijem (6h) 

Škola a jej okolie. Moja trieda. Začíname s vlastivedou . Prvá vlastivedná vychádzka. 

Objavujeme premeny okolo nás (5h) 

Čo vytvorila príroda a čo človek. Čím je zaujímavý kalendárny rok a čím školský rok 

Cesta do školy a domov (8h) 

Poznávanie cesty do školy Môj tieň smeruje na sever (svetové strany). Okolie školy a 

bydliska (orientácia v okolí).  

Nakreslím si cestu do školy povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky okolia .(Čo rastie v našom 

okolí) . rieka, potok. Pozorujeme oblohu (pranostiky, počasie a predpoveď počasia). Pozorujeme 

oblohu (slnko, Mesiac a hviezdy sú na oblohe). Ako sa staráme o naše okolie a o životné 

prostredie. 

Čo a ako sa deje v našom okolí (8h) 

Kalendár – jeseň, zima, jar, leto  

Moje mesto alebo moja dedinka (miesto, kde žijem). Ľudia v mojom okolí (aj o úcte k starším 

obyvateľom) . Spomíname si našich predkov. Čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné 

miesta, sochy a i.) história, povesti, piesne, šport a kultúra). Kde volať o pomoc a kto nám pomáha 

(tiesňové linky), starostlivosť o zdravie. 

Zvyky a tradície (4h) 

Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, Silvestra, Nového roka a Troch kráľov). Tešíme sa 

na prázdniny. 

Čo sa mi v našom kraji najviac páči (2h) 

Vzdelávací  štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moja trieda, škola, okolie 

školy.  

Správanie sa v škole, 

bezpečnosť v škole, v triede. 

Trieda, škola. 

 

Opísať prostredie triedy, 

školy, okolia školy, obce.  

Zakresliť na plánik rozloženie 

tried na chodbe, v triede 

rozloženie stolov, tabule a 

pod.  

Vyhodnotiť miesta 

nebezpečné v triede a v škole a 

určiť pravidlá správania sa pre 

vlastnú bezpečnosť aj 

bezpečnosť spolužiakov. 

 

 

 



Cesta do školy a domov  

Môj tieň smeruje na sever 

(svetové strany). Poznávanie 

cesty do školy 

Svetové strany, poludňajší 

tieň, krajina, orientácia podľa 

svetových strán, trieda, škola,  

dopravné značky 

Určiť smer na sever podľa 

poludňajšieho tieňa.  

Určiť svetové strany v krajine 

a polohu významných 

objektov v miestnej krajine.  

Nakresliť schému cesty do 

školy, vyznačiť na nej objekty, 

zaujímavé miesta, vyhodnotiť 

nebezpečné miesta, zakresliť 

na ceste priechody, križovatky, 

dopravné značky, semafory. 

Okolie školy. Škola. Školský dvor, objekty v 

okolí školy, pred školou, za 

školou.  

Prostredie v okolí školy – 

stromy, budovy. 

Opísať prostredie školy, určiť 

čo sa nachádza pred školou, za 

školou – budovy, stromy... 

Okolie školy a bydliska 

(orientácia v okolí).  

Povrch, lesy, lúky, polia, 

záhrady a parky okolia.  

Čo rastie v našom okolí, rieka, 

potok.  

Ako sa mení okolie školy 

počas roka. 

Les, lúka, park, rieka, jazero, 

ročné obdobia, kalendárny rok, 

mesiace, sviatočné dni, ako 

prieskum, fotografie prírody, 

kresby prírody 

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 opísať 

rastliny.  

Urobiť si atlas z fotografií, 

kresieb alebo listov stromov. 

Tvoriť zbierku, analyzovať, 

triediť.  

 

Pozorujeme oblohu - slnko, 

Mesiac a hviezdy, oblaky. 

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.  

 

Ako sa staráme o naše okolie 

(a o životné prostredie). 

Krajina, životné prostredie, 

znečistené prostredie, zničené 

prostredie, ochrana životného 

prostredia 

Vyhodnotiť miesta v obci 

alebo v škole, ktoré sú 

znečistené a navrhnúť 

vylepšenie stavu v škole.  

Na základe vlastného 

prieskumu zistiť, v ktorých 

častiach obce sú zdevastované 

lavičky, cesty, zničené a 

pokreslené budovy, vyrúbané 

stromy.  

Pripraviť miniprojekt na 

zlepšenie. 

 

 



Príroda Prvky okolia, ktoré vytvorila 

príroda a prvky prostredia, 

ktoré vytvoril človek, opísať 

krajinu okolo školy 

Rozpoznať, ktoré časti krajiny 

tvorila príroda, ktoré človek. 

Orientácia v mape a pláne 

mesta 

Cesta, plán, nákres, mapa, 

symboly na mape, mapové 

znaky 

Zakresliť budovy v sídle do 

plánu obce.  

Orientovať sa na mape, ktoré 

domy sú na akej ulici, ktorá 

cesta a cez aké ulice, okolo 

ktorých budov vedie k 

vybranej lokalite. 

Naša obec, jej história a 

súčasnosť, čo sa deje v našom 

okolí obec (príbehy o 

rodákoch, pamätné miesta, 

sochy a i.) história, povesti, 

piesne, šport a kultúra) 

Príbeh, povesť, pamätné 

budovy, sochy, významné 

osobnosti histórie, vedy, 

kultúry, športu, umenia 

Urobiť zbierku informácií o 

významných ľuďoch obce 

vytvoriť portfólio významných 

miest alebo zaujímavých miest 

– nakreslených alebo 

odfotografovaných 

Obec.  

Ľudia v mojom okolí, 

základné pravidlá slušného 

správania, úcta k starším. 

Obec, ulice, domy, významné 

budovy – pošta, polícia, škola, 

miestny úrad. 

Ľudia v mojom okolí, 

spolužiaci, spolužiaci z iných 

krajín, prisťahovalci, 

multikultúra. 

Opísať spôsob života 

obyvateľov obce, vedieť 

povedať názov svojej obce a 

presnú adresu.  

Vysvetliť zásady slušného 

správania sa na ulici a k 

obyvateľom obce. 

Ochrana miesta pred 

nebezpečenstvom (požiar).  

Kam volať o pomoc a kto nám 

pomáha (tiesňové linky). 

Tiesňová linka, postup pri 

volaní hasičov. 

Poznať čísla pre záchranu 

(112). Vypracovať zoznam 

nebezpečenstiev a ako sa pred 

nimi chrániť – neznámi ľudia, 

prírodné nebezpečenstvá – 

blesk, búrka, silné slnečné 

žiarenie. 

Tradície a zvyky.  

Vianočný čas - (aké sú 

tajomstvá Vianoc, Silvestra, 

Nového roka a Troch kráľov, 

Veľkonočné sviatky. 

Sviatočné dni, tradície, 

kalendár. 

Vymenovať známe sviatočné 

dni. Opísať tradície (v obci, v 

rodine), ktoré sa k nim viažu. 

Čo sa mi v našom kraji 

 najviac páči 
 Napísať, nakresliť príbeh na 

tému: „čo sa mi v našej obci 

páči a čo nepáči“.  

Diskusia o napísaných 

príbehoch. 

Začlenenie prierezových tém 

Prierezové témy sú rozpracované podľa 6 tematických celkov a ich tém:  

Môj rodný kraj – kraj, kde žijem  
Moja trieda, škola. Správanie sa v škole, bezpečnosť v škole, v triede - ENV, OSR  

Okolie školy - PPZ, OSR  

Objavujeme premeny okolo nás  
Ako sa mení príroda na jeseň - ENV  

 



Ako prebieha deň školáka - OZO, MDV  

Kalendárny a školský rok - ENV, OSR  

Zima a jej premeny - ENV, TBZ  

Jarné premeny - ENV  

Aké bude počasie? - ENV, TBZ  

Prírodniny a ľudské výtvory - ENV  

Pozorujeme dĺžku a smer tieňa - ENV  

Cesta do školy a domov  

Cesta po chodníku a po vozovke - OSR, DOV, MUV, TBZ  

Prechádzanie križovatky - DOV, OZO, TBZ 

Bezpečná cesta do školy - DOV,TBZ  

Okolie školy a bydliska (orientácia v okolí) - ENV  

Orientácia v náčrte alebo pláne mesta (obce) - TBZ 

Čo a ako sa deje v našom okolí  

Rodina a príbuzní - OSR  

Domov - OSR  

Ľudia v mojom okolí - OSR, TBZ  

Starostlivosť o zdravie - OZO 

História obce, služby, kultúra a šport - OSR, MEV  

Naša bezpečnosť - OZO 

Ochrana proti požiarom - OZO, TBZ 

Životné prostredie - ENV, OZO 

Zvyky a tradície  

Spomíname na našich predkov - OSR, TBZ 

Predvianočný čas - OSR  

Vianoce - OSR  

Starý rok, nový rok - OSR  

Veľká noc - OSR  

Tešíme sa na prázdniny - OSR, TBZ 

Čo sa mi v našom kraji najviac páči  

Postavme si Vlastivedkovo – TBZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Vlastiveda 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 1  hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah 

Učivo je rozdelené do tematických celkov: 

Ako sa vyznať vo svojom okolí (2 h) 

Krajina, svetové strany, povrch, obraz krajiny.  

Plán( 2 h)  

Plán  

Mapa (3 h) 

Význam plánu, mapové znaky, orientácia podľa plánu  

Ako vzniká mapa, mapové znaky, grafická mierka mapy, vzdialenosť objektov na mape.  

Objavujeme Slovensko (7 h) 

Kde sa nachádza Slovensko. Glóbus. Krásy našich hôr, pohoria, chránené územia. Rieky - dar 

života. Voda, význam rieky, rekreácia, priehrada. Starostlivosť o vodu. Znečisťovanie vody.  

 Lesy – naše pľúca. 

Slovensko plné záhad. Jaskyne, kúpeľné mestá, minerálne pramene  

 Po turistických chodníčkoch. Turistická mapa, potreby na výlet.  

Poznávame dejiny Slovenska (10 h) 

Ako chápať časové súvislosti. Minulosť, prítomnosť, budúcnosť.  

Prečo sa ľudia usadili na našom území. Osídľovanie.  

Predmety ako svedkovia doby. Múzeum, Svätopluk a jeho sláva. Prečo chodíme do školy. Mária 

Terézia.  

Ako vznikol slovenský jazyk. Významní jazykovedci: Ľudovít Štúr a Anton Bernolák  

Ako vznikla slovenská hymna. Prečo M. R. Štefánik veľa cestoval. Slovensko v 

súčasnosti. 

Naše starobylé pamiatky a ich krása (9 h) 

Ako vznikli mestá. Slávne mestá. Život v minulosti a v súčasnosti  

Svetoznáme pamiatky UNESCO.  

Výkonový štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ako sa vyznať 

 vo svojom okolí 

Krajina, svetové strany, 

povrch, obraz krajiny.  

Opísať (porozprávať vlastnými 

slovami) obraz pozorovanej 

krajiny. Porovnať rôzne 

obrazy krajiny. Vedieť určiť 

svetové strany podľa 

poludňajšieho tieňa. Všímať si 

zaujímavosti krajiny a jej 

zmeny.  

 

Plán Plán Nakresliť rozmiestnenie 

nábytku v triede (vytvoriť plán 

triedy).  



Mapa Význam plánu, mapové znaky, 

orientácia podľa  

plánu. 

Čítať plán podľa mapových 

znakov, orientovať sa podľa 

plánu. Vytvoriť plán známeho 

prostredia.  

 
Ako vzniká mapa, mapové 

znaky, grafická mierka 

mapy, vzdialenosť 

objektov na mape. 

Orientovať sa na pláne. 

Vyhľadávať ďalšie znaky       

na pláne (podľa vysvetliviek) a 

opísať, čo na danej mape 

zobrazujú. Podľa mierky 

odmerať skutočnú vzdialenosť 

objektov zobrazených na 

pláne. 

Objavujeme  

Slovensko 

Kde sa nachádza Slovensko.  

Glóbus. 

Určiť Slovensko na glóbuse 

alebo mape sveta.  

 
Krásy našich hôr, 

pohoria,  

chránené územia. 

Určiť na mape pohoria, ktoré 

sa nachádzajú v okolí trás z 

Bratislavy do Košíc. Vyhľadať 

o nich ďalšie dostupné 

informácie, prezentovať ich. 

Pomenovať na mape chránené 

územia, národné parky. 

Zdôvodniť, prečo sú chránené. 

Naučiť sa pravidlá „správania 

sa“ v chránených oblastiach.  

 
Rieky - dar života.  

Voda, význam rieky,  

rekreácia, priehrada.  

Starostlivosť o vodu. 

Znečisťovanie vody. 

Ukázať na mape najznámejšie 

slovenské rieky. Vysvetliť, 

prečo si ľudia stavali príbytky 

pri riekach, prečo pri riekach 

existujú rekreačné zariadenia, 

prečo stavajú priehrady. 

Opísať ako vznikli jazerá a 

plesá. Porozprávať ako sa 

staráme o rieky a vodné 

plochy. Pomocou textu 

vytvoriť pojmovú mapu. 

 
Lesy - naše pľúca. Vysvetliť pojem les, zaradiť 

strom do príslušného druhu 

lesa a poznať niektoré 

živočíchy, žijúce v 

konkrétnych lesoch. Vedieť 

pravidlá slušného správania sa 

v lese. Zhodnotiť svoje 

správanie sa v prírode na 

príkladoch, čo je dobré, čo nie 

je dobré. 

 
Slovensko plné záhad.                      

Jaskyne, kúpeľné mestá,                         

minerálny pramene. 

Podľa mapových znakov na 

mape ukázať slovenské 

jaskyne, kúpeľné mestá a 

minerálne pramene. Vysvetliť 

ich význam. Opísať pravidlá 

slušného správania sa v  



 
 jaskyni a zdôvodniť ako 

nevhodné správanie sa v 

jaskyni môže prispieť k 

zničeniu výnimočného 

prírodného výtvoru. 

 
Po turistických                                          

chodníčkoch.                                        

Turistická mapa, potreby na         

výlet. 

Naplánovať si v skupine výlet, 

orientovať sa na turistickej 

mape podľa mapových znakov 

a pripraviť si všetky potrebné 

veci na výlet so zreteľom na 

špecifiká horského prostredia a 

počasia. Pripraviť si aj 

pravidlá správania sa na výlete 

a zdôvodniť. 

Poznávame                          

dejiny  Slovenska 

Ako chápať časové súvislosti. 

Minulosť, prítomnosť,  

budúcnosť. 

Rozlíšiť minulosť, prítomnosť, 

budúcnosť podľa udalostí. 

Zostaviť časovú priamku 

udalostí podľa rokov alebo 

storočí a podľa časovej 

priamky a povedať, čo sa stalo 

skôr a čo neskôr. 

 
Prečo sa ľudia usadili na 

našom    území. Osídľovanie. 

Vedieť povedať v 

chronologickom poradí, ako 

prebiehalo osídľovanie. 

Vedieť z textu určiť, aké boli 

príčiny jednotlivých etáp. 

 
Predmety, ako svedkovia 

doby.    Múzeum. 

Vyjadriť vzťah k historickým 

predmetom, prečo sú 

zaujímavé, k čomu sa viažu, o 

čom podávajú informácie. 

 
Svätopluk a jeho sláva Prerozprávať vlastnými 

slovami povesť o 

Svätoplukových prútoch. 

Porozprávať pomocou 

obrázkov o živote Slovanov, 

opísať symboly, ktoré sú v 

povestiach a zhodnotiť, či sa 

význam vtedajších symbolov 

prenáša aj do súčasnosti. 

 
Prečo chodíme do školy. 

Mária Terézia. 

Pozná meno významnej 

panovníčky Uhorska, čím bola 

významná, čím bola 

zaujímavá, v akej dobe a v 

akom prostredí žila. Ktoré 

miesta na Slovensku sú s ňou 

spojené. Ako je s ňou spojená 

školská dochádzka. 

 
Ako vznikol slovenský jazyk.                         

Významní jazykovedci:        

Ľudovít Štúr a Anton Bernolák 

Vedieť vysvetliť podstatu 

vzniku spisovného jazyka a 

poznať významné osobnosti  



  spojené s týmto procesom. 

 
Ako vznikla slovenská hymna. Poznať text hymny a porovnať 

text súčasnej hymny s 

pôvodným textom, nájsť 

rozdiely a vedieť vysvetliť 

význam jednotlivých slov. 

Poznať príležitosti, pri ktorých 

sa hrá hymna. 

 
Prečo M.R. Štefánik veľa 

cestoval. 

Opísať osobnosť M.R. 

Štefánika a zhodnotiť, čím bol 

významný, čím bol zaujímavý, 

ktoré miesta na Slovensku sú s 

ním späté a prečo má 

Významné miesto v dejinách 

Slovenska. 

 
Slovensko v súčasnosti. Na mape určiť, ktoré zo 

susedných štátov patria do 

Európskej únie. 

 

Naše starobylé pamiatky a 

ich krása 

Ako vznikali mestá. Opísať spôsob vzniku miest, 

kedy a prečo vznikali. 

Porovnať život v meste v 

minulosti a v súčasnosti. 

Vytvoriť v skupine model 

mesta. 

 
Slávne mestá. Život v 

minulosti a v súčasnosti. 

Porovnať život v meste v 

minulosti a v súčasnosti. 

vyhľadať na mape slávne 

miesta. Vyhľadať rôzne 

informácie o slávnych mestách 

z rôznych zdrojov, opísať 

zaujímavosti. 

 
Svetoznáme pamiatky. 

UNESCO. 

Porovnať podľa obrázkov 

kultúrne a prírodné pamiatky 

zapísané do zoznamu 

UNESCO, ich význam, 

zaujímavosti, prečo je 

potrebné chrániť ich. 

Začlenenie prierezových tém 

Osobnostný a sociálny rozvoj  
Vytrvalosť, rozvíjanie záujmu, spolupráca, rozvoj osobnosti pre zodpovedný život, orientácia v 

obci podľa plánu a poznania obce, jej významných objektov  

Témy:  :, Ako vznikla slovenská hymna, Povesti o hradoch, Povesti o mestách ...  

 

Dopravná výchova  
Bezpečne sa pohybovať po ceste a uliciach v obci. Spôsoby pozorovania miest na Zemi pomocou 

dopravných prostriedkov.  

Témy:  : Po turistických chodníčkoch, Význam plánu ...  



 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra  
Pestovať hrdosť k obci, národu a Slovensku ako k vlasti a rodisku.  

Výber z historických, kultúrnych pamätihodností Slovenska (hrady, zámky, architektúra)  

Flóra a fauna na Slovensku, chránené územia na Slovensku, geografické zvláštnosti Slovenska, 

geografické a prírodné monumenty, jaskyne a pod.  

Významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

Témy:  Ako vzniká mapa I, Ako vznikali mestá, Hrady a zámky, Svätopluk a jeho sláva ...  

 

Multikultúrna výchova  
Viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a sociálnych 

väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

Témy:  : Kde sa nachádza Slovensko, Predmety ako svedkovia doby, Slovensko v súčasnosti ...  

Mediálna výchova  
Vedieť pracovať a vyberať si vhodné CD, DVD pre svoje potreby, bezpečne pracovať s internetom 

a vedieť, ktoré informácie môžeme využiť na skvalitnenie svojho života.  

Podporuje osvojovanie základných pravidiel verejnej komunikácie, dialógu a argumentácie  

Témy: Krajina, Kde sa nachádza Slovensko, Slávne mestá II ...  

 

Enviromentálna výchova  
Vnímať vzťahy medzi človekom a životným prostredím vo svojom okolí, vo svojej vlasti, 

uvedomiť si dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenie na celom svete. 

Jednoduchými činnosťami chrániť prírodu.  

Témy: Ako sa orientovať podľa svetových strán, Rieky – dar života, Lesy – naše pľúca, Krajina ...  

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
Správne používať informácie a pracovať s nimi, poznať sám seba a svoje schopnosti, prezentovať 

svoju prácu, prácu v skupine písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných 

technológií.  

Témy: Krajina, Svetoznáme pamiatky II., Hrady a zámky ...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Vlastiveda 

Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33hodín 

     

Obsah a rozsah 

Učivo je rozdelené do tematických celkov: 

KRAJINA V KTOREJ ŽIJEME (5h) 

Čítanie mapy Slovenska  

Časová priamka  

Územné členenie, kraje  

Charakteristika kraja, v ktorom žijem  

 

MESTÁ A DEDINY (9h) 
Charakteristika mesta a dediny  

Krajské mestá.  

 

CESTUJEME Z BRATISLAVY DO KOŠÍC (6h) 
Vlakové, autobusové a letecké spojenie Cestujeme po Bratislave. Cestujeme po Košiciach  

Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do Košíc alebo Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, Gejzír v 

Herľanoch  

Moje obľúbené miesto na cestovanie, ako by sme cestovali v minulosti a dnes  

 

ZAUJÍMAVOSTI ZO SLOVENSKA, BANÍCTVO NA SLOVENSKU (2h) 
Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať - ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, travertínu  

Práca baníkov v minulosti a dnes /spomienky na baníctvo, čo nám z baníctva zostalo  

 

TRADÍCIE A ZVYKY. SKANZENY (5h) 

Historické regióny na Slovensku (Orava, Liptov, Šariš, Spiš...)  

 

Zvyky a tradície podľa historických regiónov  

Život v stredovekom meste  

Práce na vidieku v minulosti počas leta a zimy  

Skanzeny na Slovensku - čo všetko v nich nájdeme  

 

V SÚLADE S PRÍRODOU (7h) 
Ideme do hôr - prípravy, horská služba. Pravidlá bezpečného správania sa v horách.  

Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a dnes  

Kráľova hoľa, Kriváň – povesť, výber  

Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti v povodí riek. Jazerá, gejzír.  

Plavíme sa po Dunaji a Dunajci. Dunaj pod Devínom, Dunaj v Bratislave, Dunaj v Gabčíkove, 

Dunaj v Štúrove.  

Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou a vytvorené človekom. Výber.  

 

MINI PROJEKT O VLASTNOM KRAJI (1h) 
Súčasnosť a minulosť v našom kraji  

 

 

 



Vzdelávací štandard 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Krajina, v ktorej žijeme. Čítanie mapy  

Slovenska 

Opísať a rozlíšiť povrch 

krajiny podľa členitosti. 

Opísať polohu pohorí a nížin. 

Vymenovať a ukázať na mape 

naše najväčšie rieky.  

 
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.  

 
Územné členenie –  kraje.  

Charakteristika kraja,         

v ktorom žijem. 

Vymenovať podľa mapy kraje 

SR a ukázať krajské mestá. 

Vyhľadať regionálne 

osobitosti vlastného kraja.  

Mestá a dediny. Charakteristika mesta, dediny. Z fotografií, krátkych textov a 

svojich skúseností opísať 

charakteristiku mesta, resp. 

dediny a porovnať ich výhody 

a nevýhody.  

 
Krajské mestá. Vedieť správne priradiť 

krajské mestá ku krajom. 

Cestujeme z Bratislavy do 

Košíc.  

 

Vlakové, autobusové a letecké 

spojenie. 

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.  

 
Cestujeme po Bratislave.  

Cestujeme po Košiciach 

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. 

 
Hľadanie cesty z miesta               

nášho bydliska do Košíc alebo 

Bratislavy, Dóm sv. Alžbety, 

Gejzír v Herľanoch 

Pripraviť plán cesty zo svojej 

obce do Bratislavy a do Košíc. 

Využiť dostupné cestovné 

poriadky (IKT). 

 
Moje obľúbené miesto na         

cestovanie – ako by sme tam     

Sprostredkovať ostatným 

skúsenosti, zážitky a 

zaujímavosti z vlastných ciest.  



 
cestovali v minulosti a dnes. Vedieť ich prezentovať 

rôznymi spôsobmi. 

Zaujímavosti zo Slovenska,  

baníctvo na Slovensku  

 

Kedy a prečo sa začalo 

baníctvo rozvíjať – ťažba 

zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, 

travertínu 

Porozprávať ako sa rozvinulo 

baníctvo na Slovensku a akú 

úlohu zohralo v našich 

dejinách, čím bolo významné. 

Odraz minulosti v súčasnosti. 

 
Práca baníkov v minulosti a  

Dnes.         

Spomienky na baníctvo.  

Čo nám  z baníctva zostalo.  

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.  

Tradície a zvyky.  

Skanzeny. 

Historické regióny na 

Slovensku (Orava, Liptov, 

Šariš, Spiš...) 

Zvyky a tradície podľa 

historických regiónov 

Život v stredovekom meste 

Práce na vidieku v minulosti 

počas leta a počas zimy. 

Skanzeny na Slovensku – čo 

všetko v skanzene nájdeme 

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. 

V súlade s prírodou  

 

Ideme do hôr –  prípravy, 

horská  služba.  

Pravidlá  

bezpečného správania  sa v 

horách.  

Poznať základy ochrany 

prírody a ochrany zdravia. 

Zásady bezpečného pohybu v 

horskom prostredí. 

 
Ako sa oddychovalo  

v horách v minulosti a ako 

dnes 

 

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.  

 
Kráľova hoľa, Kriváň – 

povesť, výber 

 

Reprodukovať obsah povesti 

vlastnými slovami a na jej 

základe vytvoriť krátku 

dramatizáciu. 



 
Vznik riek, formovanie            

územia riekou, oblasti v 

povodí riek.  

Jazerá, gejzír,  

 

Opísať rôzne podoby, ktoré 

môže mať rieka. Posúdiť ako 

človek technológiami 

ovplyvňuje tok riek.  

Podľa mapy ukázať oblasti 

jazier.  

Opísať v čom je výnimočný 

gejzír 

 
Plavíme sa po Dunaji  

A Dunajci  

Dunaj pod Devínom, 

Dunaj v Bratislave, Dunaj 

v Gabčíkove, Dunaj v Štúrove 

Opísať vybrané úseky Dunaja, 

čím sú zaujímavé  

Opísať vybrané úseky 

Dunajca, porovnať ich s 

úsekmi Dunaja 

 
Prírodné zaujímavosti  

vytvorené prírodou.  

Výber 

Prírodné zaujímavosti  

vytvorené človekom  

Výber 

Vysvetliť rozdiel medzi 

prírodnou zaujímavosťou a 

zaujímavosťou vytvorenou 

človekom, uviesť príklady a 

vedieť povedať svoj názor na 

ňu, v čom sa páči, resp. 

nepáči.  

 

Mini projekt o vlastnom kraji Súčasnosť a minulosť v našom 

kraji 

Poznať významné udalosti a 

osobnosti späté s jeho krajom, 

uviesť zmeny, ktoré nastali v 

jeho kraji a systematicky to 

spracovať vo forme 

miniprojektu  

 

Začlenenie prierezových tém 

KRAJINA V KTOREJ ŽIJEME :  MDV, MUV, OSR, OZO, RLK 

 

MESTÁ A DEDINY: MDV, OSR, OZO, RLK,DOV, ENV 

 

CESTUJEME Z BRATISLAVY DO KOŠÍC: MDV, OSR, OZO, DOV, TBZ 

 

ZAUJÍMAVOSTI ZO SLOVENSKA, BANÍCTVO NA SLOVENSKU: RLK, OSR, OZO, 

ENV, 

 

TRADÍCIE A ZVYKY. SKANZENY: RLK, OSR, OZO, ENV, MDV 

 

V SÚLADE S PRÍRODOU: RLK, OSR, OZO, ENV, MDV, 

 

MINI PROJEKT O VLASTNOM KRAJI: TBZ, MUV, MDV 

 

 

 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský   
 

 
Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra  

Predmet: HUDOBNÁ VÝCHOVA   

Charakteristika predmetu 

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

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

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

(napr. ZUŠ).  

     Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených 

a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť 

celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.  

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové 

kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom 

tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.  

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

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

hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.  

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

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

literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné 

činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu 

so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na 

rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, 

ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.  

     V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-

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

hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, 

aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho 

sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného 

procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu 

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

stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších 

žiakov.  

     V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam 

a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.  

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, 

formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na 

hromadené vedomosti.  

     Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý 

je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby 

aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento učebný 

predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne 

vzdelávanie. 

 



Ciele predmetu 

    Cieľom je prostredníctvom:  

 poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej 

piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,  

 poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových 

piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy 

národnej identity a vlastenectva,  

 postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho 

života.  

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

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

 prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

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

využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu 

pojmov,  

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

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností, 

zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s 

pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,  

 poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na 

mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, 

veku primeraných umeleckých diel,  

 získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v 

sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.  

 

Socioafektívne ciele  
 uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,  

 empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať 

vlastné názory a postoje,  

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

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

prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,  

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

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

 

Psychomotorické ciele  
 na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

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

individuálnych alebo skupinových projektoch,  

 dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 

 

 

Kľúčové kompetencie 

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

 rozvíjal citový svet žiakov,  

 formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, 

ku všetkým prejavom života,  

 



 vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom 

ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, vhodne a nenásilne spájala hudba 

s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, 

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

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 

Využitím vhodných výchovno-vzdelávacích stratégií v predmete hudobnej výchovy získava žiak 

nasledovné kompetencie: 

kompetenciu vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície a zvyky miestneho 

regiónu 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov 

osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 uvedomovať si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním 

prospieva k dobrým medziľudským vzťahom 

sociálne komunikačné kompetencie 

 - dokázať určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, počúvať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor 

 

Učebné zdroje 

Učebnice: 

 Ľ. Kopinová, T. Ružičková, V. Damboráková, Učebnica HV pre 1. ročník ZŠ, Bratislava, 

SPN 2008, schválilo MŠ SR rozhodnutím zo dňa 23. 8. 2000 

 Langsteinová, Felix: Hudobná výchova pre 2.ročník základných škôl, schválilo Ministerstvo 

školstva SR v roku 1999 pod číslom 2405/99-41 

 Langsteinová, Felix: Hudobná výchova pre 3.ročník základných škôl, schválilo Ministerstvo 

školstva SR v roku 2001 pod číslom 1272/2001-41 

 Langsteinová, Felix: Hudobná výchova pre 4.ročník základných škôl, SPN 2002, schválilo 

Ministerstvo školstva SR pod číslom 965 /2002-41  

 Langsteinová, Felix: Hudobná výchova pre 5.ročník základných škôl, SPN 2002, schválilo 

Ministerstvo školstva SR 

Vo vyučovacom procese využívame hudobné CD: 

 Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova pre 1.ročník základnej školy – inštrumentácia 

piesní  

 Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova pre 2.ročník základnej školy – inštrumentácia 

piesní  

 Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova pre 3.ročník základnej školy – inštrumentácia 

piesní  

 Jano Pavelčák deťom – Hudobná výchova pre 4.ročník základnej školy – inštrumentácia 

piesní  

 Jano Pavelčák deťom- Počúvanie hudby pre 1.- 4. ročník základnej školy 

 Hudobná výchova pre 2.ročník základnej školy 

 

Kritériá hodnotenie 

  Pri hodnotení prospechu uplatňujeme: Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy. Podľa platných štátnych vzdelávacích programov hudobná výchova sa klasifikuje. Toto 

rozhodnutie vyplýva zo skutočnosti, že hodnotenie výkonu vo všetkých sférach súčasného života 

má dôležitú úlohu. 



Hodnotenie žiakov ako nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu má motivačnú, 

informatívnu, komparatívnu a korekčnú funkciu. Hodnotenie sa považuje za akt objektívnej 

spätnej väzby, motivačný a výchovný prostriedok, ako aj prostriedok pozitívneho podporovania 

zdravého sebaobrazu žiaka. 

V predmetoch vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra sa ťažko hodnotí výkon žiaka výlučne 

kvantitatívne. Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho 

formujúce sa názory na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v 

hudbe a zlepšovať svoje hudobné prejavy. Taktiež nie je možné kvantifikovať zážitky, ktoré v 

žiakoch vyvoláva hudba a vlastné hudobné aktivity, výsledky tvorivých činností, pravidelne merať 

úroveň hudobných schopností, a to najmä v daných podmienkach, keď učiteľ výchovu hudbou a 

výchovu k hudbe realizuje na jednej hodine týždenne. Hodnotenie sťažuje aj skutočnosť, že kvalita 

hudobných činností je vo veľkej miere viazaná na vrodené a dedičné potencie. Pri hodnotení, 

priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná náročnosť a pedagogický takt voči 

žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie žiaka a v plnej 

miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Napriek tomu citlivé rozlíšenie, pomenovanie a uznanie 

úrovne hudobných činností a vedomostí je pre žiaka a jeho osobnostný vývoj veľmi dôležité. 

Nehodnotenie predmetu, resp. uvedenie vo vysvedčení slovom absolvoval, znamená vzdať sa 

dôležitého výchovného aspektu vzdelávania. 

Hodnotenie hudobnej výchovy je špecifické, pretože musí zohľadniť špecifický prínos hudobnej 

výchovy k vzdelanostnému rastu a formovaniu osobnosti žiaka. Napriek dominantnosti zážitkov a 

formatívneho pôsobenia na žiaka nesmieme zanedbať ani získavanie vedomostí o slovenskej a 

svetovej hudobnej kultúre, veď toto by malo byť súčasťou všeobecného vzdelania. 

Dôležitá je motivačná funkcia hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakov. Preto učiteľ 

musí brať ohľad na predpoklady, ambície, vkus a predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do 

úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o 

hudbu a hudobnú výchovu, až potom úroveň hudobných činností a vedomostí. Teda aktuálny 

výkon žiaka hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie HV vyžaduje osobný, 

diferencovaný prístup učiteľa k žiakovi. 

Forma hodnotenia: 

 ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomosti žiaka na základe 

pozorovania,  

 hodnotenie známkou - nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. 

Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude hodnotiť, aby poskytol žiakovi i prostrediu 

dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji.  

Hudobná výchova v 1. ročníku je priebežne a výsledne hodnotená takým istým spôsobom ako iné 

predmety.  

Od 1. po 4. ročník ZŠ žiakov hodnotíme od 1 do 5: 

1 – výborný 

2 – chválitebný 

3 – dobrý 

4 – dostatočný 

5 – nedostatočný 

Podklady na hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ 

najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: 

 sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, 

 sústavným pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní – 

neodporúča sa vyžadovať sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností 

sledujeme v skupinách, 

 analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych 

kompetencií pri činnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu 

slovom, pohybom, prípadne výtvarným prejavom, 

 ústnym preverovaním úrovne vedomostí o hudbe (odporúča sa od 5. ročníka ZŠ) hlavne pri 

hudobných činnostiach,     



 konzultáciami s ostatnými pedagógmi školy,  

 v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými  

zástupcami žiaka. 

Kritériá hodnotenia: 

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ pri 

hodnotení mal tieto kompetencie (uvedené v učebných osnovách predmetu) a ich postupné 

dosahovanie na zreteli. 

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov: 

 záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

 schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

 schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

 žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim 

výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

 orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

 hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných 

nástrojoch a hrou na telo, 

 orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich 

funkcií, 

 pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, 

 integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií 

hudobnodramatických činností, 

 aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

 vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s preberanými 

edukačnými úlohami, 

 poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, 

slovenské zvykoslovie, 

 poznanie mien najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov a ich 

najznámejšie diela, vedieť ich zaradiť do štýlových období. 

 
Stupeň 

hodnotenia 
Opis kritérií 

Výborný žiak spĺňa kritériá (a – c) na vynikajúcej úrovni: 

– je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne, 

tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

– úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 
– dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

– má aktívny záujem o hudobné umenie,  
individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v 

ostatných hudobných činnostiach, 
Chválitebný žiak spĺňa kritériá: 

– je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

– menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

potrebuje sústavnú pomoc učiteľa, 
Dobrý žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

– chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 
je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa, 

Dostatočný žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez 
vlastného vkladu, 

Nedostatočný žiak nespĺňa kritériá.  
Neodporúča sa používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka. 

 



Medzipredmetové vzťahy 

V predmete hudobná výchova budeme  rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah medzi 
hudobnou výchovou a ostatnými predmetmi: 
 Matematikou,  
 Slovenským jazykom, 
 Prírodovedou, 
 Informatickou výchovou, 
 Výtvarnou výchovou, 
 Vlastivedou, 
 Telesnou výchovou, 
 Anglickým jazykom, 
 Náboženstva. 

 

Začlenenie prierezových tém 

Dopravná výchova DOV 

Hudobno-pohybové hry s využitím pravidelnosti rytmu 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

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

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

 spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a 

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

Počúvanie hudby, hra na rytmických nástrojoch – motivačne napr. Vlak, Vlak sa rozbieha, 

(1.ročník) Zebra (3.ročník), ... 

 schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

 pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke 

a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

Hudobno-pohybové hry – hry v spoločenstve 

 naučiť sa uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. 

 rozvíjať schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok).  

 získavať a udržiavať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

 rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu 

 uplatňovať aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. 

 

Environmentálna výchova ENV 

Ľudové piesne v živote človeka 

Hudobno-pohybové hry s tematikou prírody 

Hudobná percepcia s tematikou prírody 

 prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a 

hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí,  

 chápať potrebu ochrany životného prostredia na celom svete, 

 získať vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a 

pod.. 

 



 

Mediálna výchova MDV 

Hudobná percepcia – hudobné ukážky ponúkané prostredníctvom médií 

 lepšie porozumieť pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientovať 

 dokázať posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, 

 dokázať si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať, 

Vokálne a inštrumentálne činnosti – hudobné vyjadrovanie  

 vedieť tvoriť mediálne produkty 

 

Multikultúrna výchova MUV 

Ľudové piesne v živote človeka, piesne iných národov, kultúr 

Hudobno-pohybové hry s tematikou rôznych kultúr 

Spoznávanie piesní a hudobných skladieb rôznych autorov, rôznych národov a kultúr 

 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.  

 spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,  

 rešpektovať kultúry ako rovnocenné a dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať 

a spolupracovať 

 viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a 

sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

 podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s 

druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

 poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta, podnecovať zvedavosť a 

záujem o okolie.  

 viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

 podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne 

zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

 rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k 

uvedomeniu si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

 rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom horizonte 

prísť do styku.  

 rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a 

spolupracovať s nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

 

Ochrana života a zdravia OZO 

Ľudové piesne v živote človeka 

Hudobno-pohybové hry s tematikou životného prostredia, v ktorom žijeme 

Národné povedomie a hrdosť, patriotizmus v piesňach (hymna, hymnické piesne...) 

 pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

 formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných 

ľudí 

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti 

 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života.  

 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.  

Pohybové činnosti – tanec, tanečné prvky 

 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti 

organizmu na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

 

 



 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti TBZ 

Hudobno-dramatické projekty v každom ročníku, ktoré zahŕňajú syntézu jednotlivých hudobných 

činnosti 

 vedieť argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám 

seba a svoje schopnosti 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký 

produkt.  

 naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológií. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúry RLK 

Ľudová kultúra a ľudové piesne v živote človeka – pôvod, vývoj, význam, používanie... 

Hudobná percepcia ľudovej kultúry (počúvanie ľudových piesní 

Inštrumentálne a vokálne činnosti v ľudovej kultúre (nácvik ľudových piesní) 

Pohybové hry – detské ľudové hry 

Kultúrne tradície našej krajiny (piesne, tance, hry, ...) 

 tematický celok: Môj rodný kraj (moja rodina, škola, okolie školy, obec, mesto, v ktorom 

žijem (poloha, história a súčasnosť), rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, 

mesta, tradičné regionálne zvyky, obyčaje, kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta, 

regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny, významné osobnosti regiónu, 

prírodné krásy regiónu, náučné chodníky v regióne, chránené rastliny a živočíchy na území 

regiónu, minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu, tradičné produkty a zamestnania v 

regióne, umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu, miestne a regionálne 

jazyky 

 tematický celok: Objavujeme Slovensko (spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších 

prejavov kultúr iných regiónov Slovenska v oblasti ľudových tradícií, spoznávanie 

základných znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku, ľudové piesne a tance, 

dramatické a výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá z regiónov Slovenska, 

významné osobnosti rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

 tematický celok: Tradičná ľudová kultúra (ľudové staviteľstvo, domácke a tradičné remeselné 

výrobky, tradičné remeslá (ich história), produkcia potravín a strava, odev (kroje na dedine), 

výtvarné umenie a i., ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia), 

interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry), spoločenské praktiky, zvyky, rituály 

a slávnostné udalosti, tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné 

a i.), zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, folklórne tradície (prejavy tradičnej 

ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33hodín 

     

Obsah, rozsah a výkonový štandard 

I. Vokálne činnosti ( 16 hodín) 

Základné spevácke zručnosti a návyky. Hry so spevom. Jednoduché piesne. 

II. Inštrumentálne činnosti ( 5 hodín ) 

Poznávanie jednoduchých rytmických nástrojov. Technika hrania na rytmických nástrojoch 

Tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam. 

III. Hudobno-pohybové činnosti ( 4 hodiny ) 

Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu podľa charakteru 

piesne - krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, tlieskanie, podupy, do 

rytmu. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady. 

Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo. 

IV. Percepčné činnosti ( 6 hodín ) 

Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov okolitého sveta - zvuk, 

tón, reč, spev. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých. 

Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb. 

V. Hudobno-dramatické činnosti ( 2 hodiny ) 

Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. Hudobné nástroje ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobno-dramatické vystúpenia. 

 

Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov 

I. Vokálno-intonačné činnosti 

Obsahový štandard: Základné spevácke zručnosti a návyky -dýchanie, držanie tela, nasadenie 

tónu, artikulácia, hlasová hygiena. Hry so spevom, jednohlas, základné spevácke návyky. 

Jednoduché ľudové slovenské piesne, detské piesne c – a.  

Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard : Získať základné spevácke zručnosti a návyky. Poznať hry so spevom, 

jednohlas. Zaspievať detské a ľudové piesne . 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak získal základné spevácke zručnosti a návyky. Zaspieval 

detské ľudové piesne čisto a rytmicky presne. Zaspieval minimálne 12 detských a ľudových piesní 

a hier so spevom. Formatívne, slovné, pochvalou, neformálne - slovné 

 

II. Inštrumentálne činnosti 

Obsahový štandard : Poznávanie jednoduchých rytmických nástrojov a ich využívanie počas 

hudobnej reprodukcie. Hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických 

zvukov a javov z prírody, sveta rozprávok. Tvorivá rytmizácia k jednotlivým piesňam. 

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Mediálna výchova 

Výkonový štandard : Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. 

Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne 

Kritériá a metódy hodnotenia: Poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku hrania na 

nich. Pomocou detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, individuálne 

hodnotenie praktických činností, slovné hodnotenie 

 



III. Hudobno-pohybové činnosti 

Obsahový štandard: Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie 

rytmu podľa charakteru piesne - krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, 

tlieskanie, podupy do rytmu. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady. Pohybové 

vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Pohybom správne reagovať na hudbu. Vyjadriť rytmus podľa charakteru 

piesne a reagovať na zmeny tempa. Dodržiavať rytmus piesne hrou na telo. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Pohybom správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu 

tempa a dodržiaval rytmus piesne. Hodnotenie pohybových zručností celej skupiny - slovné 

hodnotenie, ústne pochvala, povzbudenia, neformálne 

IV. Percepčné činnosti 

Obsahový štandard: Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov 

okolitého sveta - zvuk, tón, reč, spev. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých. 

Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Aktívne počúvať, vnímať a prežívať hudbu, rozoznávať zvuky vo všetkých 

jej podobách. Rozlišovať piesne ľudové a umelé. Poznať veku primerané hudobné skladby a 

rozlišovať známe piesne. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Pri počúvaní žiak dokázal hudbu prežívať a reagovať na ňu. 

Rozoznával zvuky a vedel ich pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. Poznal 10 

veku primeraných skladieb. Individuálne slovné hodnotenie, neformálne 

V. Hudobno-dramatické činnosti 

Obsahový štandard: Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. Hudobné 

nástroje ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobno-dramatické 

vystúpenia.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe, mať radosť z elementárneho kolektívneho 

tvorenia, muzicírovania. Spoznať hudobné nástroje, pomocou ktorých môže vykresľovať 

prostredie, postavy a nálady piesní. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. 

Poznaním hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil 

dramatické vystúpenie z príležitosti školských osláv. Skupinové slovné hodnotenie, pochvala, 

povzbudenie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah  

       V 2. ročníku učivo nie je rozdelené do tematických celkov ale do jednotlivých činností. Detské 

piesne sú inšpirované životom v škole, v rodine a prírodou. Pri speve sa zdokonaľujú spevácke 

návyky a rozširuje sa hlasový rozsah. 

I. Vokálne činnosti ( 17 hodín ) 

Kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu. Upevňovanie speváckych zručností a návykov. 

Rozširovanie hlasového rozsahu s presným dodržiavaním rytmu, artikulácie. Jednoduché 

jednohlasné piesne 2/4 a 4/4 takte. 

II. Inštrumentálne činnosti ( 2 hodiny ) 

Hra na detských hudobných nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie. Štylizácia 

charakteristických zvukov z prírody, z okolitého sveta, zo sveta rozprávok. 

III. Hudobno-pohybové činnosti ( 5 hodín ) 

Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie rytmu podľa charakteru 

piesne - krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, tlieskanie, podupy, do 

rytmu. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady. Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, 

nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo. 

IV. Percepčné činnosti ( 7 hodín ) 

Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov okolitého sveta - zvuk, 

tón, reč, spev. Rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, rytmu a tempa. Rozlišovanie známych piesní, 

ľudových a umelých. Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb. 

V. Hudobno-dramatické činnosti ( 2 hodiny ) 

Funkčné a fantastické hry realizované v súlade s hudobno-dramatickým pozadím. Hudobné 

divadlo na báze rozprávok a fantastického sveta. 

Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov 

I. Vokálno-intonačné činnosti 

Obsahový štandard: Kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu, upevňovanie speváckych 

návykov a rozširovanie hlasového rozsahu s presným dodržiavaním rytmu. Hry so spevom, 

jednohlas. Jednoduché ľudové slovenské piesne, detské piesne inšpirované školou, rodinou, 

prírodou.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard : Upevniť základné spevácke zručnosti a návyky a presným dodržiavaním 

rytmu a artikulácie. Poznať hry so spevom, jednohlas. Zaspievať detské a ľudové piesne . 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak si upevnil správne spevácke zručnosti a návyky. Zaspieval 

detské ľudové piesne čisto a rytmicky presne. Správne zaspieval detské a ľudové piesne a hry so 

spevom. Hodnotenie speváckeho výkonu jednotlivcov aj celého kolektívu slovné hodnotenie. 

II. Inštrumentálne činnosti 

Obsahový štandard : Hra na jednoduchých rytmických nástrojoch a ich využívanie počas 

hudobnej reprodukcie. Štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody, sveta rozprávok. 

Tvorivá rytmizácia k jednotlivým piesňam. 

 



Výkonový štandard : Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. 

Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku hrania na 

nich. Pomocou detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, rytmus. Hodnotenie 

práce vo dvojiciach pri speve a rytmizovaní. Neformálne, skupinové, slovné hodnotenie. 

III. Hudobno-pohybové činnosti 

Obsahový štandard: Stvárňovanie hudby pomocou pohybu, tanca, gesta. Pohybové vyjadrenie 

rytmu podľa charakteru piesne - krok, chôdza, dopredu dozadu, poklus. Hra na telo - plieskanie, 

tlieskanie, podupy do rytmu. Pohybové stvárnenie hudobného výrazu a nálady, tanečné kroky k 

ľudovej piesni. Pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie, pomaly, rýchlo. 

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Pohybom správne reagovať na hudbu. Vyjadriť rytmus podľa charakteru 

piesne a reagovať na zmeny tempa. Dodržiavať rytmus piesne hrou na telo. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Pohybom správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu 

tempa a dodržiaval rytmus piesne. Hodnotenie pohybových zručností celej skupiny. 

IV. Percepčné činnosti 

Obsahový štandard: Počúvanie, aktívne vnímanie a prežívanie hudby. Rozoznávanie zvukov 

okolitého sveta - zvuk, tón, reč, spev. Rozlišovanie známych piesní, ľudových a umelých. 

Poznávanie krátkych veku primeraných skladieb. Rozlíšiť piesne podľa rytmu – pomalé, rýchle, 

veselé, smutné.  

Výkonový štandard: Aktívne počúvať, vnímať a prežívať hudbu, rozoznávať zvuky vo všetkých 

jej podobách. Rozlišovať piesne ľudové a umelé. Poznať veku primerané hudobné skladby a 

rozlišovať známe piesne. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Pri počúvaní žiak dokázal hudbu prežívať a reagovať na ňu. 

Rozoznával zvuky a vedel ich správne pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. 

Poznal 20 veku primeraných skladieb. Hodnotenie celého kolektívu pri hudobnej hre. 

V. Hudobno-dramatické činnosti 

Obsahový štandard: Vytváranie vlastnej hudobnej krajiny v danom tónovom priestore. Hudobné 

nástroje ako prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a nálad. Hudobno-dramatické 

vystúpenia.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe, mať radosť z elementárneho kolektívneho 

tvorenia, muzicírovania. Spoznať hudobné nástroje, pomocou ktorých môže vykresľovať 

prostredie, postavy a nálady piesní. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. 

Poznaním hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil 

dramatické vystúpenie. Hodnotenie skupinovej práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah a rozsah 

      V 3. ročníku učivo nie je rozdelené do tematických celkov ale do jednotlivých činností. Detské 

piesne sú inšpirované životom v škole, v rodine a prírodou. Pri speve sa zdokonaľujú spevácke 

návyky a rozširuje sa hlasový rozsah. 

I. Vokálno intonačné činnosti ( 16 hodín ) 

Slovenské ľudové piesne( najmä detské, tanečné, žartovné), piesne susedných národov, detské 

tanečné piesne súčasných autorov v rozsahu c1-d2. Krátke hlasové, intonačno-rytmické a sluchové 

cvičenia, hudobné hry( hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické a melodické 

doplňovačky). 

II. Inštrumentálne činnosti ( 3 hodiny ) 

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a cvičenia, jednoduché sprievody k piesňam 

s detskými hudobnými nástrojmi. 

III. Hudobno-pohybové činnosti ( 5 hodín ) 

Jednoduché tance, dvojštvrťový a trojštvrťový takt, základné tanečné kroky, hudobno-pohybové 

hry so spevom. 

IV. Percepčné činnosti ( 7 hodín ) 

Skladby skladateľov 20. a 21. storočia, sluchové rozlišovanie niektorých hudobných nástrojov, 

dominujúce výrazové prostriedky hudby 

V. Hudobno-dramatické činnosti ( 2 hodiny ) 

Hudobno-dramatické etudy, hry, improvizácie, hudobno-dramatický celok 

Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov   

 

I. Vokálno-intonačné činnosti 

Obsahový štandard: Zdokonaľovať spevácke návyky, artikuláciu, dýchanie, rozvíjať spevácke 

zručnosti, kultivovaný spev v rozsahu c1 – d2. Reagovať pri speve na taktovacie gestá učiteľa – 

nástup, zmena taktu, tempa, dynamiky, poznať tónový systém, pomenovanie nôt c1 – c2. Chápať 

používať pojmy : takt, prízvuk, rytmus, husľový kľúč, hodnoty nôt, opakovacie znamienko, 

spievať čisto a rytmicky presne.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, ktoré 

sú základom ovládania hudobného materinského jazyka. Intonovať podľa taktovacích gest, poznať 

tónový systém, aktívne používať základné pojmy v hudbe. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 

piesní, Intonoval podľa taktovacích gest, poznal tónový systém – c1, d1,e1, f1, g1, a1, h1, c2, 

aktívne používal základné pojmy v hudbe - takt, prízvuk, rytmus, husľový kľúč, hodnoty nôt, 

opakovacie znamienko. 

 



II. Inštrumentálne činnosti 

Obsahový štandard : Hrať sprievody k piesňam na detských hudobných nástrojoch, štylizovať 

zvuky na detských hudobných nástrojoch, tvorivo rytmizovať a tvoriť jednoduché sprievody na 

detských hudobných nástrojoch v 2/4, 3/4, 4/4 takte s vyžitím polových, štvrťových, osminových 

nôt a príslušných pomlčiek, poskytnúť radosť z kolektívneho hrania na hudobných nástrojoch. 

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard : Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať techniku hrania na nich. 

Pomocou detských hudobných nástrojov podporiť náladu piesne. Vedieť zahrať jednoduché 

sprievody k piesňam, zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe, hrať jednoduché 

rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt nôt. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku 

hrania na nich vedel vytvoriť jednoduchý sprievod , dokázal zistiť hudobnú myšlienku počúvanej 

skladby. Pomocou detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, rytmus. 

Hodnotenie práce vo dvojiciach pri speve a rytmizovaní, praktické, formálne 

III. Hudobno-pohybové činnosti 

Obsahový štandard: Jednoduché tance - vyjadriť rytmom pohyb, výraz, náladu, vedieť 

zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný polkový krok, zostaviť s krokov 

jednoduchý tanec rešpektujúc formu piesne, aktívne využívať hudobno-pohybovú tvorivosť. 

Prierezové témy: Regionálna výchova, Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Pohybovo vyjadriť stúpanie a klesanie melódie, vyjadriť pohybovým, 

tanečných, dramatickým gestom rôzne hudobné podnety v dvoj a trojdobom takte, vyjadriť 

rytmom pohyb, výraz, náladu, vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, mazúrku, základný 

polkový krok, zostaviť s krokov jednoduchý tanec rešpektujúc formu piesne, aktívne využívať 

hudobno-pohybovú tvorivosť. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku, polkový 

krok. Pohybom správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu tempa a dodržiaval rytmus 

piesne. Hodnotenie pohybových zručností celej skupiny, praktické, slovné hodnotenie. 

IV. Percepčné činnosti 

Obsahový štandard: Skladby skladateľov 20. – 21. – storočia – rozlíšiť hudbu podľa žánru, 

spoločenskej funkcie a vyjadriť rozdiely medzi nimi, sluchovo rozlíšiť niektoré hudobné nástroje, 

vedieť prežívať počúvané skladby a vyjadriť k nim svoj názor, odhaliť dominujúce prostriedky 

hudby.  

Prierezové témy: Regionálna výchova, Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Sluchovo rozlíšiť hudbu podľa žánru – hudba na zábavu, slávnostná hudba, 

vyjadriť rozdiely, vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť výrazové prostriedky – rytmus, dynamika, 

tempo, melódia, ukončenosť a neukončenosť melódie, sluchovo rozlíšiť niektoré hudobné nástroje. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak sluchovo rozlišoval základné hudobné nástroje - klavír, 

husle, trúbka, akordeón, triangel, bubny, flauta. Pri počúvaní dokázal hudbu prežívať a reagovať na 

ňu. Rozoznával zvuky a vedel ich správne pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. 

Poznal 6 veku primeraných skladieb, dokázal vystihnúť ich náladu a odhalil dominujúce výrazové 

prostriedky. Hodnotenie celého kolektívu pri hudobnej hre. Neformálne, skupinové. 

V. Hudobno-dramatické činnosti 

Obsahový štandard: Hudobno-dramatické etudy, hry, hudobno-dramatické celky, vytváranie 

jednoduchých príbehov s využitím hry na stratenú melódiu, integrovať dramatický text do hudby. 

Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe, mať radosť z elementárneho kolektívneho 

tvorenia, muzicírovania. Spoznať hudobné nástroje, pomocou ktorých môže vykresľovať 

prostredie, postavy a nálady piesní. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie. 

 

 

 



Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. 

Poznaním hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil 

dramatické vystúpenie. Hodnotenie skupinovej práce. 

Hodnotenie: Priebežné, individuálne- spev, kolektívne- skupinová práca, slovné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Hudobná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33hodín 

     

Obsah a rozsah 

I. Vokálno- intonačné činnosti ( 11 hod.) 

Slovenské ľudové piesne a ich dnešná podoba v rozsahu h-d2.Krátke hlasové, intonačné a rytmické 

a sluchové cvičenia, rytmické a melodické doplňovačky 

II. Inštrumentálne činnosti (5 hod.) 

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry a jedno a viac-hlasné rytmické cvičenia  

III. Hudobno- pohybové činnosti (3 hod.) 

jednoduché ľudové tance, hudobno- pohybové tanečné hry 

IV. Percepčné činnosti (9 hod.) 

Umelecké spracovanie slovenských ľudových piesní od 19. storočia podnes. 

V. Hudobno-dramatické činnosti (5 hod.) 

Hudobno – dramatické etudy, hry, jeden hudobno- dramatický celok 

Prehľad tematických celkov 

V 4. ročníku sú odporúčané dva tematické okruhy: 

Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti -Slovenské ľudové piesne troch základných 

folklórnych oblastiach Slovenska + regionálne piesne. (Výber z učebnice pre 4. ročník ZŠ). 

Ľudové hudobné nástroje, vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje. Folklórny kalendár. 

Poslanie hudby v našom živote -Slovenské ľudové piesne (uspávanky, tanečné, regrútske, 

svadobné, koledy...). Rôzne podoby slovenských ľudových piesní v úprave skladateľov od 19. 

storočia podnes. 

Vzdelávacie štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov   

I. Vokálno-intonačné činnosti 

Obsahový štandard: základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 

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

Práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania a 

upevňovania správnych speváckych návykov, Jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, Intonácia 

diatonických postupov v durových a molových tóninách, melodická ozvena, melodická otázka, 

melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry. Hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 

¾ , 4/4 takte. Používanie taktovacích gest. Orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – 

čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, dynamiky. Čítanie nôt od h po d 2.  

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova , Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 piesní, 

intonovaťv durovej diatonike 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel čisto a so správnym výrazom zaspievať minimálne 15 

piesní, Intonoval podľa taktovacích gest, poznal tónový systém – c1, d1,e1, f1, g1, a1, h1, c2, 

aktívne používal základné pojmy v hudbe - takt, prízvuk, rytmus, husľový kľúč, hodnoty nôt, 

opakovacie znamienko. 

 

 



II. Inštrumentálne činnosti 

Obsahový štandard : Vedieť tvoriť ostinátne sprievody podľa charakteru piesne. Vedieť zahrať 

jednoduché sprievody k piesňam .Tvorba vlastných hudobných nástrojov, hra na nich.  

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Výkonový štandard : Vedieť zahrať jednoduché sprievody k piesňam správne zvoleným detským 

hudobným nástrojom, zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky v počúvanej skladbe 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak poznal jednoduché rytmické nástroje a ovládal techniku 

hrania na nich vedel vytvoriť jednoduchý sprievod , dokázal zistiť hudobnú myšlienku počúvanej 

skladby. Pomocou 28 detských hudobných nástrojov vedel podporiť náladu piesne, rytmus. 

Hodnotenie práce vo dvojiciach pri speve a rytmizovaní. 

III. Hudobno-pohybové činnosti 

Obsahový štandard: Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš, mazúrku, valčík, polku, zostaviť 

z krokov jednoduchý tanec, dokázať vyjadriť obsah skladieb pohybom, taktovať na 2 a 3 dobý 

takt.  

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Vedieť zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý valčík, pohybom správne 

reagovať na hudbu. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak vedel zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku, polkový 

krok. Pohybom správne reagoval na hudbu. Vedel vyjadriť zmenu tempa a dodržiaval rytmus 

piesne. Hodnotenie pohybových zručností celej skupiny. 

IV. Percepčné činnosti 

Obsahový štandard: -aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo 

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

Podľa sluchu poznať sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vedieť sa orientovať v rôznych 

typoch nástrojového obsadenia. Pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie 

známych piesní ľudových, umelých, jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu. 

Sluchové rozoznávanie predohry, medzihry, dohry, tém, motívov, hudobných fráz, hudobné 

myšlienky. Sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny. Využitie 

vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; 

vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke. 

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Podľa sluchu poznať minimálne 6 hudobných skladieb, dokázať vystihnúť 

zámer skladateľa a odhaliť výrazové prostriedky, ktorými ich realizoval 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak sluchovo rozlišoval základné hudobné nástroje - klavír, 

husle, trúbka, akordeón, triangel, bubny, flauta. Pri počúvaní dokázal hudbu prežívať a reagovať na 

ňu. Rozoznával zvuky a vedel ich správne pomenovať. Rozlišoval piesne známe, ľudové a umelé. 

Poznal 6 veku primeraných skladieb, dokázal vystihnúť ich náladu a odhalil dominujúce výrazové 

prostriedky. Hodnotenie celého kolektívu pri hudobnej hre. 

V. Hudobno-dramatické činnosti 

Obsahový štandard: Hudobno-dramatické etudy, hry, hudobno-dramatické celky.  

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Environmentálna výchova, Multikultúrna 

výchova 

Výkonový štandard: Vytvárať si vzťah k hudbe. Uskutočniť hudobno-dramatické vystúpenie. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak dokázal pohybom vykresliť vlastnú hudobnú krajinu. 

Poznaním hudobných nástrojov vystihol náladu piesne, postavy a prostredie. Uskutočnil 

dramatické vystúpenie. Hodnotenie skupinovej práce. 

Hodnotenie: priebežné, individuálne- spev, kolektívne- skupinová práca, slovné 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský   

 

Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra  

Predmet: VÝTVARNÁ  VÝCHOVA   

Charakteristika predmetu 

      Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní 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 napĺňa VV 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 zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení ako: 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 VYV, 

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 (štýl) a vlastné postoje a 

hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, 

výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. 

Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. 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. 

Metodické východiská predmetu sú:  

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 

umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. žiak spracováva symboly, 

ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú 

stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný 

spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch 

prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne 

ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova 

má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo vizuálnom  

 



vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení 

(hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, 

fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže VV vytvárať 

veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať 

medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre 

uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu 

nášho vzdelávania. 

 

b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:  

osobnosti a veku žiaka,  

edukačných cieľov,  

kultúrno-spoločenskej reality.  

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 

možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:  

– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),  

– kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),  

– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),  

– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných 

ľudí),  

– kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).  

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, 

náboženská a etická výchova), VYV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale 

vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.  

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka a 

vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a 

používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom 

vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, 

reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej 

tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet 

 

Ciele predmetu 

    Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:  

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 (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.  

Osnovy VYV okrem toho 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. 

Učebné zdroje 

Čarný, L. a kol. : Učebnica výtvarnej výchovy pre 1. ročník ZŠ 

Čarný, L. a kol. : Učebnica výtvarnej výchovy pre 2. ročník ZŠ 

Čarný, L. a kol. : Učebnica výtvarnej výchovy pre 3. ročník ZŠ 

 

Na hodinách výtvarnej výchovy sa vo veľkej miere využíva aj obrazový materiál pochádzajúci 

z rôznych zdrojov – knihy o umení, konkrétne obrazy či umelecké diela, obrázky výtvarných diel 

z internetu. 

Hodnotenie predmetu 

      Proces hodnotenia je podstatnou súčasťou výchovy aj vzdelávania. Špecifikom výchovy 

prostredníctvom výtvarných činností a výtvarného vyjadrovania je, že sa v rámci jej procesu 

očakáva vlastný prístup žiaka k aplikácii techník, nástrojových a koordinačných zručností, ale 

najmä v oblasti vytvárania svojich osobných symbolických reprezentácií skutočnosti (obrazov, 

objektov, priestorových riešení, akčných a procesuálnych vyjadrení svojej fantázie, predstáv a 

reality vonkajšieho sveta).  

Výtvarná výchova na ZŠ je predmet, ktorý sa nenapĺňa realizáciou požadovaného programu 

(edukačnej úlohy), ale v ktorých je tento program len východiskom k samostatnému (tvorivému) 

výtvarnému vyjadrovaniu sa žiaka. Ináč by nespĺňali svoje ťažiskové poslanie: formovať mentálne 

štruktúry žiaka v smere aktívnej otvorenosti voči interpretáciám a vyjadrovaniu sveta a seba, 

orientovať žiaka k tvorivému prístupu – či v rámci sebavyjadrovania, alebo riešenia zadaných 

úloh.  

 



Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný 

vývoj. Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení žiaka 

má prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi a s nastavenými 

kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade je teda hodnotenie 

porovnaním v rámci skupiny žiakov (triedy). Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. 

Pri zohľadnení osobitosti každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, 

výkonu, poznania, schopnosti zaujať stanovisko a výsledku činnosti v porovnaní medzi 

jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme teda len (alebo v prvom rade) výsledok činnosti (vytvorený 

artefakt), ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu. 

Forma hodnotenia  

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne 

citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti 

(viď kritériá hodnotenia). Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo 

zdôvodniť svoj prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením 

žiaka. Nevyhnutnou formou hodnotenia je aj škálovanie formou známok, porovnateľné so 

známkovaním, aké sa používa v iných predmetoch vyučovaných na škole. Školy najmä v prvom 

ročníku primárneho vzdelávania používajú rôzne formy hodnotenia. Od 1. ročníka ZŠ žiakov 

hodnotíme škálou od 1 do 5: 

 1 – výborný 

 2 – chválitebný 

 3 – dobrý 

 4 – dostatočný 

 5 – nedostatočný 

Nie je nutné známkovať každú prácu a každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré úlohy bude 

hodnotiť, aby poskytli žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. 

Odporúčame však, aby žiak bol hodnotený z úloh v rámci rozličných metodických radov, aby bola 

vyváženosť výkonu žiaka, nakoľko môžu byť rozdiely vzhľadom na rôznorodosť záujmov a 

schopností žiakov.  

Kritériá hodnotenia  

Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí s fantáziou, sebaprojekciou, záujmami a 

intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho riešení výtvarných úloh 

iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých 

kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné,  

učiteľovi poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v 

rámci výtvarnej výchovy. Výsledok výtvarných činností (artefakt) nie je jediným predmetom 

hodnotenia, ale učiteľ zvažuje všetky nižšie vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je 

síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, 

čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu a udržiava jeho záujem o sebavyjadrovanie. Je 

teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj 

uprednostniť, proces výtvarných činností, pretože práve v rámci tohto procesu dochádza k formácii 

osobnosti žiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu cieľov výtvarnej výchovy.  

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby 

učiteľ pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli. Učiteľ u žiaka 

hodnotí, primerane veku:  



a) priebeh vytvárania postojov:  

– prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a 

vlastného zamerania pri realizácii edukačnej úlohy, - otvorenosť voči experimentovaniu, 

skúšanie iných, svojských riešení, - cieľavedomosť riešení, - záujem o činnosti v rámci 

edukačných úloh a prípravy pomôcok, - schopnosť spolupracovať, - schopnosť zaujímať 

stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov;  

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí:  

– technické zručnosti (ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s 

nimi), - formálne zručnosti (vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka), - mentálne 

spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania, - mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja 

predstavivosti a fantázie, - mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia (vlastné témy, koncepcie, 

návrhy; schopnosť analyzovať a syntetizovať, pomenovať procesy, interpretovať zážitky);  

c) priebeh získavania vedomostí:  

– znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými edukačnými 

úlohami, - pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho, - znalosť materiálov, 

techník, médií a procesov ich používania;  

d) schopnosť realizácie výsledného artefaktu.  

Orientačný opis naplnenia kritérií vo vzťahu ku škále hodnotenia výtvarnej výchovy v 1. – 4. roč. 

ZŠ  

stupeň 

hodnotenia  

opis kritérií  poznámka  

výborný  žiak spĺňa kritériá (a – d) na vynikajúcej úrovni:  

● žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom 

vyjadrovaní, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený 

voči novým podnetom a experimentovaniu,  

● žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje 

(vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti 

vizuálnej kultúry,  

● žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, 

materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencií na vynikajúcej úrovni,  

● žiak preukazuje veku primerané mentálne 

spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných 

koncepcií,  

● žiak dokáže veku primerane pomenúvať a 

interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich 

výsledky,  

● žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej 

kultúry primerané edukačným úlohám (v nižších 

ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch 

nástrojoch, základných technikách a druhoch 

vizuálnych umení; v sekundárnom vzdelávaní o 

štýloch, ťažiskových obdobiach, nosných 

umelcoch a médiách),  

● žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý 

proporcie medzi 

jednotlivými 

kritériami zvažuje 

učiteľ podľa 

individuálnych 

daností žiaka  



výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných,  

● žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku 

a schopnostiam. 

chválitebný  žiak v podstate spĺňa kritériá 1. stupňa hodnotenia 

ale je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý.  

 

dobrý  žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba 

mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, nerozširuje 

svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové 

vyjadrovacie prostriedky, podlieha predsudkom a 

stereotypom.  

 

dostatočný  žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, 

bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje 

získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach.  

 

nedostatočný  žiak nespĺňa kritériá, nemá záujem o výtvarné 

aktivity, neguje vyučovací proces.  

neodporúčame 

používať stupeň 

nedostatočný v 

celkovom hodnotení 

žiaka; v čiastkovom 

hodnotení len vo 

výnimočných 

prípadoch (napr. 

zámerné negovanie 

vyučovacieho 

procesu)  

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

     V predmete výtvarná výchova budeme  rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah medzi 

výtvarnou výchovou a ostatnými predmetmi: 

 Matematikou,  

 Slovenským jazykom, 

 Prírodovedou, 

 Informatickou výchovou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Vlastivedou, 

 Telesnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

  Náboženstvom.  

Zaradenie prierezových tém 

V predmete výtvarná výchova sa prelínajú všetky prierezové témy a je možné splniť všetky ciele 

prierezových tém v rámci motivácie výtvarnej práce, oboznamovaní sa s existujúcimi výtvarnými 

dielami (obrazy, architektúra, sochy...) v súvislosti s námetom výtvarnej práce a jeho prezentáciou: 



Dopravná výchova DV 

 Témy: dopravné prostriedky, dopravné ihrisko, premávka v obci, bezpečnosť cestnej premávky, 

architektúra obce – cesty a komunikácie, dopravné prostriedky, dopravné značky.... 

– pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, 

– sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri 

chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

– uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, cestujúci (spolujazdec) a pod., 

– spôsobilosť pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať 

návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

– schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

– schopnosť zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, 

– pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a 

prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

– uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky. 

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR 

 tematické práce s témou práce, hry, spoločenstva... 

– naučiť sa uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných. 

– rozvíjať schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok).  

– získavať a udržiavať si osobnostnú integritu, pestovať kvalitné medziľudské vzťahy, 

– rozvíjať sociálne spôsobilosti potrebné pre osobný a sociálny život a spoluprácu 

– uplatňovať aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj k rodinnej výchove. 

Environmentálna výchova EV 

 ochrana prírody, život v prírode, príroda a človek, živočíchy, rastliny, človek... 

– prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať,  

– analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí,  

– chápať potrebu ochrany životného prostredia na celom svete.  

– získať vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné - chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k 

domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode, starať sa o svoje okolie a pod.. 

Mediálna výchova MV 

 výtvarné umenie v médiách – oboznámenie sa s výtvarnými dielami prostredníctvom médií... 

– lepšie porozumieť pravidlám fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom 

orientovať 

– dokázať posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, 

– dokázať si uvedomiť si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich 

zodpovedným prístupom eliminovať, 

– vedieť tvoriť mediálne produkty 

Multikultúrna výchova MKV 

 výtvarné tradície v rôznych kultúrach, rôzne výtvarné techniky – ich pôvod,... 

– 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.  

– spoznávať svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície ich predstaviteľov,  

– rešpektovať kultúry ako rovnocenné a dokázať s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať 

a spolupracovať 

 



– viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a 

sociálnych väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia.  

– podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s 

druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými.  

– poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta, podnecovať zvedavosť a záujem 

o okolie.  

– viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti.  

– podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne 

zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre.  

– rozvíjať sebareflexiu, ktoré vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k uvedomeniu 

si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity.  

– rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú, alebo môžu v krátkodobom horizonte 

prísť do styku.  

– rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s 

nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí.  

Ochrana života a zdravia OŽaZ 

 život človeka v spoločnosti, životné prostredie okolo nás, ochrana životného prostredie, 

ochrana kultúrneho dedičstva a život v kultúrnej spoločnosti... 

– pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. 

– formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí 

– poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti a praktické zručnosti 

– osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 

zdravia a života.  

– rozvinúť morálne vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia.  

– formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu 

na fyzickú a psychickú záťaž v náročných životných situáciách. 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti TPPZ 

 prehliadka prezentácie výtvarných prác umelcov, prezentácia vlastných výtvarných prác 

v spoločenstve (trieda, škola, obec...), výtvarné súťaže... 

– vedieť argumentovať, používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba 

a svoje schopnosti 

– spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine, vytvoriť nejaký 

produkt.  

– naučiť sa prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a 

komunikačných technológií. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúry RVTĽK 

 ľudové výtvarné umenie, ľudové remeslá, kultúra našich predkov – spoznávanie, tvorba, 

hodnotenie...  

– tematický celok: Môj rodný kraj (moja rodina, škola, okolie školy, obec, mesto, v ktorom žijem 

(poloha, história a súčasnosť), rozprávky, príbehy, legendy spojené s históriou obce, mesta, 

tradičné regionálne zvyky, obyčaje, kultúrne pamätihodnosti, monumenty obce, mesta, 

regionálne múzea, prírodovedné múzeá, galérie, skanzeny, významné osobnosti regiónu, 

prírodné krásy regiónu, náučné chodníky v regióne, chránené rastliny a živočíchy na území 

regiónu, minerály, skameneliny, jaskyne na území regiónu, tradičné produkty a zamestnania v 

regióne, umelecké produkty, tradičné ľudovoumelecké remeslá regiónu, miestne a regionálne 

jazyky 

– tematický celok: Objavujeme Slovensko (spoznávanie regionálnej kultúry a najtypickejších 

prejavov kultúr iných regiónov Slovenska v oblasti ľudových tradícií, spoznávanie základných 

znakov ľudovej kultúry národností žijúcich na Slovensku, ľudové piesne a tance, dramatické a 

výtvarné umenie, tradičné ľudovoumelecké remeslá z regiónov Slovenska, významné osobnosti 

rôznych oblastí kultúry a histórie Slovenska.  

 



– tematický celok: Tradičná ľudová kultúra (ľudové staviteľstvo, domácke a tradičné remeselné 

výrobky, tradičné remeslá (ich história), produkcia potravín a strava, odev (kroje na dedine), 

výtvarné umenie a i., ústne tradície a prejavy vrátane jazyka (ľudová slovesnosť, nárečia), 

interpretačné umenie (ľudové hudba, piesne, tance, hry), spoločenské praktiky, zvyky, rituály a 

slávnostné udalosti, tradície spojené s náboženskými sviatkami (napr. vianočné, veľkonočné a 

i.), zvyky a obyčaje súvisiace s prírodou a vesmírom, folklórne tradície (prejavy tradičnej 

ľudovej kultúry: ústne, herné, dramatické, spevné, tanečné a hudobné).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Výtvarná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah, rozsah a výkonový štandard 

I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia:( 3 hodiny) Škvrna a tvar. Obrys. 

Farba- lokálny tón. 

II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície: ( 4 hodiny) Plocha a tvar. 

Vytváranie kompozície z tvarov písmen. Uvedomenie si formátu. Mierka zmenšovania a 

zväčšovania. Dotvorenie nájdeného objektu. Ilustrácia. 

III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia: (3 hodiny) Inšpirácia 

pravekým umením, témami - postava, zviera. Technika spájania, lepenia. Modelovanie, 

kolorovanie 

IV. Podnety fotografie: (3 hodiny )Kreslenie a vyfarbovanie čiernobielej fotografie. Fotografia z 

časopisu. 

V. Podnety filmu a videa: ( 2 hodiny) Pohyblivý obraz. Rozprávková postava. 

VI. Podnety architektúry: ( 3 hodiny) Príbehová, rozprávková a fantastická architektúra. 

Stavebnica. 

VII. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia: (3 hodiny) Poznávanie a porovnávanie 

rôznych médií. Vzorkovníček. 

VIII. Podnety hudby:(4 hodiny) Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby. Farebné 

kompozície, zapúšťanie, lepenie farebných kontrastov, krčenie, strihanie. 

IX. Podnety tradičných remesiel :( 4 hodiny) Farbenie. Vykrývanie. Otláčanie. 

X. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta: (3 hodiny) Oživené písmená a čísla .Základné 

operácie s počítačom. 

XI. Škola a galéria/ galéria v škole: (1 hodina) Obraz. Portrét. 

Výkonové štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov 

I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania) 

Obsahový štandard: Škvrna a tvar -vyhľadávanie a dopĺňanie. Obrys -pozorovanie a výtvarné 

vyjadrenie obrysov a tvarov. Farba, lokálny tón- zoznámenie sa s farbami. 

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvárať škvrny, realizovať rôzne typy stôp, odtlačkov na ploche i 

v modelovacej hmote. Vyjadriť plošný tvar a obrys podľa skutočnosti a predstavy. Zoznámiť sa 

s farbami a vyjadriť farebný tón zobrazovaného tvaru, používať farebné kontrasty. 

II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície 

Obsahový štandard: Plocha a tvar: vyhľadávanie zvoleného tvaru v neartikulovanej textúre 

Kompozície tvarov písmen -obkresľovanie, striekanie, fúkanie fixiek. Uvedomovanie si formátu- 

umiestnenie tvarov v priestore a na ploche. Mierka zmenšovania a zväčšovania - predmetov a 

tvarov. Dotvorenie nájdeného objektu – otláčanie do plastelíny. Ilustrácia - prečítanej rozprávky. 

Prierezová téma: Regionálna výchova 

 

 



Výkonový štandard : Vyjadriť plošný a priestorový tvar podľa fantázie, predstavy, podľa videnej 

skutočnosti. Operovať s tvarmi, dopĺňať neúplne tvary, kopírovať podľa šablóny, manipulovať 

s rozmnoženinami. Priraďovať príbuzné tvary a skladať tvar z rozmanitých prvkov. Zvládnuť 

operácie s mierkou. Výtvarne stvárniť dej alebo postavu z rozprávky. 

III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia 

Obsahový štandard: Inšpirácia pravekým umením - postava, zviera. Technika spájania –figúra. 

Technika lepenia- hra s predmetmi ich fantazijné dotváranie. Modelovanie predmetov- veci okolo 

nás. 

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvárať na základe fantázie postavu, zviera pomocou techniky spájania. 

Dotvárať predmety lepením a kolorovaním. Vymodelovať požadované predmety . 

IV. Podnety fotografie 

Obsahový štandard : Kreslenie a vyfarbovanie čiernobielej fotografie – fixkami. Dotváranie 

fotky z časopisu akvarelom, temperou.  

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Výkonový štandard : Dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok. Vedome umiestňovať nové 

časti do celku kompozície. Meniť význam zobrazenia. 

V. Podnety filmu a videa 

Obsahový štandard: Pohyblivý obraz - výtvarné stvárnenie deja videnej kreslenej rozprávky. 

Rozprávková postava- kolorovanie a dokresľovanie. 

Prierezová téma: Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard : Zachytiť prostredníctvom výtvarných činností pohyblivý obraz z filmu, 

vytvárať farebné postupnosti pri kolorovaní a dokresľovaní postáv z rozprávok a rozprávkového 

prostredia. 

 

VI. Podnety architektúry 

Obsahový štandard: Príbehová, rozprávková a fantastická architektúra – stavby z rozprávok, 

oboznamovanie sa s príbytkami. Stavebnica – konštrukcia stavby. 

Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Na základe motivácie vytvoriť netradičný príbytok, vymýšľať novotvary. Zo 

stavebnice postaviť vlastnú rozprávkovú architektúru. 

 

VII. Plánovacie, súhrnné kombinačné cvičenia 

Obsahový štandard: Poznávanie a porovnávanie rôznych médií – jednoduchý figuratívny a vecný 

motív, technika kresba. Vzorkovníček, zbierka z prírodnín, ukladanie do fliaš, do modelovacej 

hmoty. 

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Stvárňovať rovnaký motív v kresbe a porovnávať ho s motívom na obrázku. 

Vytvárať jednoduchý spôsob prezentácie zozbieraného prírodného materiálu, predmety 

umiestňovať v interiéri a vytvárať z nich muzeálnu zbierku, výstavku. 

VIII. Podnety hudby 

Obsahový štandard: Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej skladby – farebné kompozície 

studenej a teplej farby temperou. Farebné kompozície, zapúšťanie, lepenie farebných kontrastov, 

krčenie na plochu do priestoru, strihanie farebného papiera na plochu.  

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Žiak dokáže výtvarne stvárniť náladu a rytmus počúvanej skladby. Uplatniť 

kontrasty teplých a studených farieb. Technikami lepenia, krčenia vyjadriť náladu piesne. 

 

 



IX. Podnety tradičných remesiel 

Obsahový štandard: Farbenie – ľudového vzoru na látku. Vykrývanie – zdobenie kraslice. 

Otláčanie – vzor na látku, modrotlač.  

Prierezová téma: Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Nanášať farbu na predkreslený vzor na látke. Zdobiť akvarelom, fixkou 

kraslicu. Otláčať štetcom, zemiakovými pečiatkami a temperovými farbami ľudový vzor – 

modrotlač. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Výtvarnými technikami sa žiak oboznámil s ľudovými remeslami 

a získal vedomosti o tradíciách regiónu. Hodnotenie: individuálne, pochvala, povzbudenie 

X. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

Obsahový štandard: Oživené písmená a čísla- živý text prostredníctvom tiel žiakov, následná 

kresba situácie. Základné operácie s počítačom- experimenty s písmom, znakmi, vyfarbovanie 

obrázkov na počítači.  

Prierezové témy :Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Vytvoriť vlastným telom písmená a čísla a následne danú situáciu nakresliť. 

Na počítači získať základné zručnosti. Vybrať vhodné farby pri vyfarbovaní obrázkov. 

XI. Škola v galérii, galéria v škole 

Obsahový štandard : Portrét- výraz tváre, nálada človeka, portrét niekoho blízkeho, kresba alebo 

fotokoláž. 

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Namaľovať portrét niekoho blízkeho, priateľa. Dokresliť detaily a chýbajúce 

prvky pri fotokoláži. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Výtvarná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah, rozsah a výkonový štandard  

I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia (3 hodiny) - Línia a tvar. Plocha. 

Farba – výraz. 

II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície ( 3 hodiny) - Kompozícia – 

umiestňovanie novotvaru. Tvar a priestor- plastické tvary. Rytmus a pohyb – arytmia. Symetria 

tvarov. 

III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia ( 2 hodiny) - 

Surrealizmus – fantastický portrét. Inšpirácie s archaickými písmenami – hieroglyfy, piktogramy, 

tajná abeceda. 

IV. Podnety fotografie (3 hodiny) - Koláž – montáž z fotografie. 

V. Podnety filmu a videa (1 hodina) - Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo 

VI. Podnety architektúry (2 hodiny) -Architektúra ako skladačka – stavebnica, konštrukčná hra. 

VII. Podnety dizajnu ( 2 hodiny) -Pohyblivá hračka. Telový dizajn – tvár, dokomponovanie častí 

tela 

VIII. Podnety hudby(1 hodina) - Kresbový prepis rôznych rytmov. Výtvarné stvárnenie nálady 

a rytmu hudobnej skladby. Farebné kompozície, zapúšťanie, lepenie farebných kontrastov, krčenie, 

strihanie. 

IX. Podnety tradičných remesiel ( 3 hodiny) - Klobučníctvo, krajčírstvo. 

X. Elektronické médiá (1hodina) - Hry s písmom na počítači, grafické programy 

XI. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia (3 hodiny)- Triedenie – zobrazovanie 

predmetov, porovnávanie. Miešanie tvarov, ľudí, zvierat. 

XII. Synestetické podnety (3 hodiny) - Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite. 

XIII. Podnety poznávania sveta (1 hodina) - Podnety prírodovedy – časti tela. 

XIV. Tradícia a identita / kultúrna krajina / (2 hodiny) - Výtvarná reakcia na prírodniny z 

okolia. 

XV. Škola v galérii / galéria v škole (3 hodiny) - Socha v galérii / živá socha 

Výkonové štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov 

I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania) 

Obsahový štandard: Línia a tvar – dodržať požadovaný tvar. Hravé pokusy s rôznymi typmi 

liniek. Plocha – kresba tvarov s rôznymi nástrojmi, vypĺňanie plochy. Farba – výraz farby, farebné 

kontrasty. 

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvárať línie rôznymi typmi liniek hravými pokusmi. Prostredníctvom 

línie vyjadriť plošný tvar rôznymi nástrojmi. Pomocou farby vyjadriť výraz a farebný tón 

zobrazovaného tvaru, používať rôzne farebné kontrasty. 

 

 



II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície 

Obsahový štandard: Kompozícia – umiestňovanie predmetov do formátu. Tvar a priestor – 

vytvárať plastické tvary. Rytmus a pohyb – arytmia a nehybnosť. Symetria a asymetria tvarov. 

Surrealizmus – fantastický portrét.  

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Umiestniť predmety do požadovaného predmetu. Vytvárať plastické 

a priestorové tvary. Na základe vlastnej predstavy vyjadriť pohyb – rytmus a nehybnosť. Vytvoriť 

fantastický portrét, pričom treba využívať fotografiu, výstrižky z časopisov a dotvárať vlastnou 

kresbou. 

III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia 

Obsahový štandard: Inšpirácia archaickým písmom – hieroglyfy, piktogramy, znaky, tajná 

abeceda. 

Výkonový štandard: Vytvárať pomocou rôznych materiálov ( tuš, vosk) rôzne druhy písma a 

nechať sa inšpirovať výtvarným umením a využívať vlastnú tvorivosť. Vytvárať ozdobný druh 

písma abecedy. 

IV. Podnety fotografie 

Obsahový štandard: Koláž – montáž z fotografii. Lepenie a vrstvenie fotografií a výstrižkov z 

časopisu. 

Výkonový štandard: Dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok. Umiestňovať nové časti do 

celku kompozície. Meniť význam zobrazenia.  

Prierezová téma: Mediálna výchova 

V. Podnety filmu a videa 

Obsahový štandard: Filmová postava, filmový kostým, filmové herectvo. 

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Výkonový štandard: Nakresliť filmovú postavu, vytvoriť filmový kostým z najobľúbenejšieho 

filmu. Prerozprávať dej a zahrať filmovú postavu. 

VI. Podnety architektúry 

Obsahový štandard: Architektúra ako skladačka – stavebnica, konštrukcia, hra. 

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Vytvoriť na základne vlastnej fantázie zo stavebnice budovu, loď, stavbu. 

VII. Podnety dizajnu 

Obsahový štandard: Pohyblivá hračka, telový dizajn – dizajn tváre, dokomponovanie častí tela. 

Výkonový štandard: Vytvoriť pohyblivú hračku k danej téme, z rozprávky. Na základe vlastnej 

fantázie a architektúry vytvoril rozprávkový dom, auto, ihrisko. Dotvoriť na základe vlastnej fotky 

dizajn tváre. 

VIII. Podnety hudby 

Obsahový štandard: Kresbový prepis rôznych rytmov.  

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Pomocou tvarov znázorniť náladu, rytmus hudby pomalej, rýchlej. 

IX. Podnety tradičných remesiel 

Obsahový štandard: Ručné práce – vyšívanie. 

Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Vyšívať základný steh na panamu farebnou priadzou. 

X. Elektronické médiá 

Obsahový štandard: Hry s písmom. Základné operácie s počítačom - experimenty s písmom, 

znakmi, vyfarbovanie obrázkov na počítači.  



Prierezová téma: Mediálna výchova 

Výkonový štandard: Zvládnuť na počítači základné operácie s písmom. 

XI. Porovnávacie, súhrnné kombinačné cvičenia 

Obsahový štandard: Triedenie – zobrazovania predmetov, porovnávanie. Miešanie tvarov a 

znakov. 

Výkonový štandard: Triediť predmety podľa určitých spoločných znakov. Porovnávať veľkosť 

predmetov. 

Miešať jednotlivé predmety s rozdielnymi znakmi. 

XII. Synestetické podnety 

Obsahový štandard: Hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite. 

Výkonový štandard: vytvárať priestorové a plastické práce z rôznej hmoty, využiť priestor. 

Kritériá a metódy hodnotenia: Žiak na základe vlastnej predstavy vytvoril priestorovú prácu, 

pričom 

využíval viacero materiálov. Hodnotenie samostatnej práce. 

XIII. Podnety poznávania sveta 

Obsahový štandard: Poznávanie častí tela –podnety z prvouky 

Výkonový štandard: Výtvarne stvárniť časti tela na základe poznanej skutočnosti. 

XIV. Tradícia a identita 

Obsahový štandard: Výtvarná reakcia na prírodniny z okolia.  

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvoriť z prírodného materiálu estetické práce. Všímať si krásu prírodného 

materiálu. skupinovej práce, pochvala, formálne 

XV. Škola v galérii 

Obsahový štandard: Socha – živá socha. Figúra v pohybe. 

Výkonový štandard: Vytvoriť živú sochu. Hra na sochy. Výtvarne stvárniť figúru v pohybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Výtvarná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah, rozsah a výkonový štandard  

I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia (3 hodiny) 

Plošné geometrické tvary- figúra. Priestorové geometrické tvary. Farba- zosvetľovanie. Kontrast 

svetlej a tmavej farby. Tematické práce. 

II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície (3 hodiny) 

Tvar – komponovanie novotvaru. Výtvarné vnímanie prírodných javov. Mierka – zoskupovanie 

predmetov v rôznych variáciách s využitím rôznych farieb alebo veľkostí. 

III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia ( 3 hodiny) 

Materiálový reliéf. Odtláčanie do plastelíny. Odlievanie sadry. Ilustrácie knihy. 

IV. Podnety fotografie (2 hodiny) 

Dopĺňanie častí fotografie kresbou, maľbou, reliéfom a kolážou. 

V. Podnety filmu a videa (3 hodina) 

Priestor filmu, rozprávky, filmová scénografia. 

VI. Podnety architektúry (4 hodiny) 

Výraz architektúry – stavba konštrukcia, historické a pamiatkové prostredie. Modelovanie 

detského ihriska. 

VII. Podnety dizajnu (3 hodiny) 

Grafický dizajn – dekoratívna výzdoba predmetu. 

VIII. Podnety tradičných remesiel (5 hodín) 

Bábkarstvo – tvorba bábok. Textilná koláž, dekor na textile. 

IX. Elektronické médiá (1 hodina) 

Kreslenie prostredníctvom počítača. 

X. Podnety poznávania sveta (3 hodiny) 

Podnety prírodovedy. 

XI. Hravá výtvarná tvorba (3 hodiny) 

Výtvarná reakcia na prírodniny z okolia. 

Výkonové štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov 

I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania) 

Obsahový štandard: Plošné geometrické tvary – vystrihovanie geometrických tvarov, 

usporiadanie a vyjadrenie farebných kontrastov. Tematické práce- rozvíjanie tvorivosti a 

sebavyjadrenia na tému zo života detí. Práca do mokrej plochy- vystrihovanie plodov jesene a 

dozrievajúce ovocie farby. 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Vystrihovať tvary z farebného papiera a vytvárať obrazy, postavy. Rozvíjať 

tvorivosť a postupne spresňovať detský prejav. Pomocou farby vyjadriť výraz a farebný tón 

zobrazovaného tvaru, používať rôzne farebné kontrasty. 

 

 



II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície 

Obsahový štandard: Výtvarné vnímanie novotvarov z prírodného prostredia - olejová škvrna , 

rastlina, konár. Mierka - zoskupovanie predmetov, frotáž veľkých a malých listov. Zátišie 

viacerých predmetov - hrnček, váza, šálka.  

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna 

výchova 

Výkonový štandard: Vytvoriť rozfúkaním tušu alebo vosku novotvar z prírody na základe 

predstavivosti žiaka. Frotážou vytvoriť zoskupenie predmetov na základe porovnávania veľkosti. 

Pokúsiť sa o skutočné vyjadrenie tvarov a farby videných predmetov. 

III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia 

Obsahový štandard: Materiálový reliéf – krčenie a vrstvenie papiera / fotorámik, stena /. 

Odtláčanie rôznych predmetov do plastelíny – vypĺňanie sadrou. Modelovanie ovocia z plastelíny 

alebo rýchlo tvrdnúcej hmoty. Ilustrácia knihy slovenského autora.  

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Vyrobiť lepením, krčením, nalepovaním reliéf na fotorámik, ozdobná stena. 

Domaľovať, dokresliť obrázok. Servítkovou technikou vytvoriť obraz zimnej krajiny / obrázka do 

detskej izby /. Nakresliť ilustráciu prečítaného príbehu, rozprávky. 

IV. Podnety fotografie 

Obsahový štandard: Dokresľovanie obrázka, fotografie Prierezová téma: Mediálna výchova 

Výkonový štandard : Dopĺňať a prekresľovať fotografický obrázok. Umiestňovať nové časti do 

celku kompozície. Meniť význam zobrazenia. 

V. Podnety filmu a videa 

Obsahový štandard: Priestor filmu, rozprávky, scénografia. Prierezová téma: Multikultúrna 

výchova, Mediálna výchova 

Výkonový štandard: Nakresliť prostredie, v ktorom sa rozprávka, film odohráva. Spoločnou 

prácou vytvoriť leporelo podľa prečítanej rozprávky. 

VI. Podnety architektúry 

Obsahový štandard: Konštrukcia stavby zo stavebnice Lego. Obkladačka, maľba na kartón, 

modelovanie skutočných predmetov. Práca z odpadového materiálu. Prierezová téma: 

Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Vytvoriť na základne vlastnej fantázie zo stavebnice budovu, stavbu. 

navrhnúť zaujímavú obkladačku. Vymodelovať videné predmety. Skupinovou prácou vytvoriť 

detské ihrisko z odpadového materiálu. 

VII. Podnety dizajnu 

Obsahový štandard: Tematické práce – zobrazenie prírody / akvarel, vlna a vata /. Dekoratívna 

výzdoba okien, vianočné ozdoby / strihanie, lepenie /. Vianočná pohľadnica – vyšívanie, lepenie. 

Návrh dizajnu – šálka, tanier.  

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Vytvoriť spoločný obraz zimy. Zhotoviť vianočné ozdoby, vyrobiť vianočnú 

pohľadnicu vyšívaním, lepením. Farbami na sklo vyzdobiť tanier, šálku. 

VIII. Podnety tradičných remesiel 

Obsahový štandard: Bábkarstvo – šitie bábky. Ľudové remeslá, veľkonočná kraslica. 

Aranžovanie a výzdoba triedy. Textilná koláž – obliekanie bábky. Mozaika – obrúsok.  

Prierezová téma: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: ušiť podľa predlohy bábiku z textilu. Namaľovať, oblepiť kraslicu. 

Vyzdobiť triedu veľkonočným aranžovaním. Vystrihnúť šaty na predkreslenú bábku. Vytrhávať, 

vystrihovať obrúsok a domaľovať ľudovými motívmi. 



IX. Elektronické médiá 

Obsahový štandard: Kresba na počítači a omaľovanie predkreslených obrázkov. 

Výkonový štandard: Získať zručnosti pri práci na počítači. 

X. Podnety poznávania sveta 

Obsahový štandard: Podnety prírodovedy. Hmyz – perokresba. Domáce zvieratá a ich zvieratá. 

Prírodný materiál / kôra / rozkvitnutý strom. Portrét svojich blízkych.  

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Na základe poznanej skutočnosti stvárniť telo hmyzu, zvierat. Nakresliť 

portrét svojich blízkych. 

XI. Hravá výtvarná tvorba 

Obsahový štandard: Aranžovanie tráv a kvetov do váz. Kresba na asfalt s kriedami. Život detí na 

ihrisku. Zhotovenie plagátu ku dňu detí. Skupinová práca – strom priateľstva.  

Prierezové témy: Dopravná výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Využiť prírodný materiál na skrášlenie prostredia. Kresbou na asfalt 

vyjadriť život detí. Spoločnou prácou vytvoriť strom priateľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Výtvarná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina ročne 33 hodín 

     

Obsah, rozsah a výkonový štandard  

I. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrenia ( 4 hodín) 

Bod - hravé činnosti s bodmi. Šrafúra, tieň- budovanie tvaru a priestoru linkou, šrafovaním a 

tieňovaním, textúrami- predmetná kresba. Farba- farebné kontrasty/svetlá- tmavá, teplá- studená/, 

doplnkové farby. 

II. Výtvarný jazyk- kompozičné princípy a možnosti kompozície (2 hodiny) 

Výstavba proporcií a tvarov v plošnom vyjadrení / základy proporčnosti v kresbe/.Výstavba 

proporcií a .tvarov v priestorovom vyjadrení- základy v modelovaní. 

III. Podnety výtvarného umenia - činnosti inšpirované dejinami umenia (2 hodiny) 

Impresionizmus, krajinomaľba,- krajina v rôznych atmosférach.. 

Inšpirácie ďalekého východu /Čína, Japonsko /, papierový objekt, kaligrafia. 

IV. Podnety hudby (2 hodiny) 

Hudba ako obraz tónov, farebné tony a stupnice 

V. Podnety filmu a videa (4 hodiny) 

Filmový trik, kulisa 

VI. Podnety architektúry (2 hodiny) 

Antropo- zoo fyto morfná architektúra 

VII. Podnety dizajnu (2 hodiny) 

Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a telesnými funkciami. Dizajn inšpirovaný slovom, 

názvom 

VIII. Podnety tradičných remesiel ( 4 hodiny) 

Drotárstvo- vytváranie z drôtu. Hrnčiarstvo -modelovanie. 

IX. Elektronické médiá (2 hodiny) 

Maľovanie prostredníctvom počítača. 

X. Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia (2 hodiny) 

Syntéza rôznych typov obrazu, zámena prvkov a kompozície /krajiny, zátišia, portrétu/. Možnosti 

zobrazovania motívu / odklon od schém/ 

XI. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta ( 3 hodiny) 

Podnety vlastivedy, mapa ako výtvarný prejav 

XII. Tradícia a identita -kultúrna krajina ( 2 hodiny) 

Výtvarná reakcia na pamiatku obce 

XIII. Hravá výtvarná tvorba ( 2 hodiny) 

Kresba s kriedami zo života detí. 

Výkonové štandardy a hodnotenie vzdelávacích výstupov   

I. Výtvarný jazyk (základné prvky výtvarného vyjadrovania) 

Obsahový štandard: Spájanie bodov . čísel, písmen do tvarov, obrázkov Tieňovanie, šrafovanie 

daného predmetu s ceruzkou, perom. Vytváranie farebných kontrastov a využívanie doplnkových 

farieb.  



Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Spájať body do tvarov a rozvíjať tvorivosť. Vytieňovať a vyšrafovať tvar 

predmetu podľa skutočnosti. Pomocou farby vyjadriť výraz a farebný tón zobrazovaného tvaru, 

používať rôzne farebné kontrasty a doplnkové farby. 

II. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície 

Obsahový štandard: Zobrazenie tvarov a proporcií v plošnom vyjadrení jednotlivých predmetov 

a javov. V priestorovom vyjadrení vytvorenie tvarov a proporcií , modelovanie, lepenie, skladanie. 

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Zobraziť plošne tvary a proporcie na základe predstavivosti žiaka a 

skutočnosti . V priestorovom vyjadrení vymodelovať proporcie daných predmetov, javov. 

III. Podnety výtvarného umenia – činnosti inšpirované dejinami umenia 

Obsahový štandard: Impresionizmus- krajinomaľba / prímorská, rôznych atmosférach, okamžité 

zobrazenie. Inšpirácia ďalekého východu- Čína, Japonsko: kaligrafia ozdobné písmo- znaky, 

papierový objekt.  

Prierezové témy: Environmentálna výchova, Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Namaľovať okamžitú atmosféru krajiny z rôznych uhlov pohľadu s využitím 

viacerých techník maľby, kresby. Inšpirovať sa krajinami ďalekého východu- kaligrafia /ozdobné 

písmo, znaky/ a vytvoriť papierový objekt /drak, vejár/. 

IV. Podnety hudby 

Obsahový štandard: Hudba ako obraz tón, farebné stupnice- stvárnenie hudobného nástroja 

s vychádzajúcimi farebnými tónmi. Vytváranie obrazu z farebných tónov. 

Prierezové témy :Multikultúrna výchovy, Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Stvárniť hudobný nástroj s farebnými tónmi a vytvoriť z tónov obraz. 

V. Podnety filmu a videa 

Obsahový štandard: Filmový trik – stvárnenie pohybu postavy, spájanie obrazov. Kulisa – 

zhotovenie kulisy k divadelnému predstaveniu. 

Prierezové témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, Mediálna výchova Regionálna výchova 

Výkonový štandard: stvárniť filmový trik, postavu v pohybe. Zhotoviť kulisu k divadelnému 

predstaveniu na vystúpenie. 

VI. Podnety architektúry 

Obsahový štandard: Antropo-zoo-fytomorfná architektúra – znázornenie zvierat, človeka, 

rastliny v súvislosti s reliéfom rôznych objektov, napr. vstupná brána do Zoo. Plastické zobrazenie 

rastliny ako reliéfu na úžitkovom predmete. 

Prierezové témy: Environmentálna výchovy, Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Znázorniť človeka, zviera, rastlinu ako reliéf. Vytvoriť reliéf na úžitkovom 

predmete. 

VII. Podnety dizajnu 

Obsahový štandard: Dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a funkciami – striedanie listov, 

kvetov, plodov. Dizajn inšpirovaný slovom a názvom-, obrus, návrh na detský vankúšik. 

Prierezové témy: Mediálna výchovy, Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Nakresliť a navrhnúť dizajn inšpirovaný organickými tvarmi. Stvárniť 

motívy spojené so spánkom, jedlom. 

VIII. Podnety tradičných remesiel 

Obsahový štandard: Drotárstvo - vytváranie predmetov z drôtu, oboznámenie sa s technikou 

drotárstva. Hrnčiarstvo – oboznámenie sa s technikou hrnčiarstva, modelovanie.  

Prierezové témy: Multikultúrna výchova, Regionálna výchova 

 



Výkonový štandard: Oboznámiť sa s jednoduchými ľudovými remeslami a využiť poznatky pri 

výrobe vlastného predmetu. 

IX. Elektronické médiá 

Obsahový štandard: Maľovanie prostredníctvom počítača, práca so skicárom v počítači. 

Prierezová téma: Mediálna výchova 

Výkonový štandard: Využiť všetky znalosti pri práci na počítači s využitím farieb. 

X. Porovnávacie a kombinačné cvičenia 

Obsahový štandard: Syntéza rôznych typov obrazu, zámena prvkov a kompozície. Pojem krajina, 

zátišie, portrét – zámena a kombinácie. Spájanie do rôznych typov obrazu, dotváranie maľbou, 

kresbou – obrázková koláž.  

Prierezová téma: Environmentálna výchova 

Výkonový štandard: Skomponovať do jednoduchého obrazu krajinu, zátišie, portrét. Utvoriť 

ucelený obraz krajiny a portrétu podľa vlastnej predstavy. 

XI. Podnety poznávania sveta 

Obsahový štandard: Pojem mapa- nákres mapy, namaľovať mapu ZOO podľa vlastnej predstavy, 

obce. 

Prierezové témy: Dopravná výchova , Environmentálna výchova, Regionálna výchova 

Výkonový štandard: Nakresliť mapu obce, ulice, namaľovať mapu zoo podľa vlastnej predstavy. 

XII. Tradícia a identita, podnety vlastivedy 

Výtvarná reakcia na monument, pamiatku obce. 

Obsahový štandard: Výtvarné stvárnenie, kultúrnej alebo historickej pamiatky obce.  

Prierezová téma: Multikultúrna výchova 

Výkonový štandard: Nakresliť kultúrnu alebo historickú pamiatku obce. 

XIII. Hravá výtvarná tvorba 

Obsahový štandard: Kresba na asfalt s kriedami. Život detí na ihrisku. Zhotovenie plagátu ku dňu 

detí. Skupinová práca – strom priateľstva. 

Prierezová téma: Osobnostný a sociálny rozvoj 

Výkonový štandard: Kresbou na asfalt vyjadriť život detí. Spoločnou prácou vytvoriť strom 

priateľstva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský     

Forma štúdia denná  

  
Dĺžka štúdia 4 roky  

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a poyb 

Predmet: TELESNÁ  VÝCHOVA   

Charakteristika predmetu 

      Zameranie telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní (1. stupeň ZŠ) je dominantne na telesné, 

funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne 

orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické 

a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a 

morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj 

významnú kompenzačnú funkciu v procese vzdelávania. 

Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania 

žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým 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. 

Do obsahu telesnej výchovy patria aj piesne, riekanky, vyčítanky a pod., ktoré zvyšujú príťažlivosť 

vyučovacích hodín. 

Ciele predmetu 

    Ciele telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie 

cieľov primárneho vzdelávania prispieva k naplneniu všeobecných cieľov. 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú: 

 stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

 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, športu, 

 kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

 vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 

 podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

 uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Ďalšie ciele sú:  

 Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj - mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu 

o vlastných pohybových možnostiach a pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu 

stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, 

morálnej. 

 Cieľ zameraný na motoriku - mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené 

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. 

 



 Cieľ zameraný na zdravie - vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť 

pri formovaní vlastného zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. 

Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie. 

  Cieľ zameraný na postoje - prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny 

vzťah k ich pravidelnej realizácii, aplikovať ich v každodennom živote. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní je pozitívna stimulácia vývinu 

kultúrne gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú 

zdatnosť a radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

Kľúčové a predmetové kompetencie 

      Obsah telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní vedie k postupnému osvojovaniu a rozvíjaniu 

týchto kľúčových kompetencií: 

Pohybové kompetencie: 

 Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb. 

 Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia. 

 Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach 

telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie: 

 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 

zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia. 

 Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblasti poznatkov. 

 Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

 Žiak dodržiava pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. 

 Žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. 

 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja 

podľa daných noriem. 

 Žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. 

 Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti. 

 Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

 Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

Komunikačné kompetencie: 

 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. 

 Žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas aktivít vo voľnom 

čase. 

Učebné kompetencie: 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenie pre športový výkon i ako 

prevenciu pred zranením. 

Interpersonálne kompetencie: 

 Žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným. 

 Žiak efektívne pracuje v kolektíve. 

 Žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe. 

 Žiak sa vie správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových 

činností. 

Postojové kompetencie: 

 Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. 

 Žiak dokáže vysvetliť ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera. 



 Žiak dodržiava princípy fair-play. 

 Žiak sa zapája do mimoškolskej telesnej a športovej aktivity. 

 Žiak využíva poznatky a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov         

so zameraním na zdravý spôsob života a ochrany prírody. 

Stratégie vyučovania 

      V primárnom vzdelávaní je úlohou školy zabezpečiť žiakom komplexný pohybový režim. Pre 

splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto metódy a formy práce: 

Metódy: 

 vysvetľovanie 

 slovné vyjadrenie 

 názorná ukážka 

Formy: 

 frontálna výučba 

 skupinová a individuálna práca 

 telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, 

keď učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

 vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma), 

 pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti), 

 školské športové súťaže  

Učebné zdroje 

     Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú všetky učebné prostriedky 

(učebné osnovy z telesnej výchovy, videoprojekcie, multimédiá, časopisy, encyklopédie a odborné 

metodiky z jednotlivých športov), športové náradie a náčinie, ktoré je v škole k dispozícii. 

Vyučovací proces bude prebiehať podľa možností školy. Pri priaznivom počasí vonku v areáli 

školy, na školskom ihrisku. Pri nepriaznivom počasí v triede upravenej na cvičenie. 

Začlenenie prierezových tém 

Do predmetu sú začlenené nasledovné prierezové témy: 

Multikultúrna výchova MUV  

Mediálna výchova MDV  

Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

Environmentálna výchova ENV  

Dopravná výchova DOV  

Ochrana života a zdravia OZO  

V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

  k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

 kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast 

 efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálno- patologických 

javov  

 učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 



V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

 poznávať a ochraňovať životné prostredie 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 chápať význam čistoty vodných zdrojov 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu 

  V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista  

 uvedomiť si význam a výhody turizmu  

V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci : 

 osvojujú  zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

 formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

  osvojujú správne držanie tela 

     Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

Medzipredmetové vzťahy 

       V predmete telesná výchova budeme  rôznymi stratégiami vyučovania rozvíjať vzťah medzi 

telesnou výchovou a ostatnými predmetmi: 

 Matematikou,  

 Slovenským jazykom, 

 Prírodovedou, 

 Informatickou výchovou, 

 Výtvarnou výchovou, 

 Vlastivedou, 

 Hudobnou výchovou, 

 Anglickým jazykom, 

 Náboženstvom. 

Kritériá hodnotenia 

      Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  

s platnosťou od 1.5.2011. 

      Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové 

kompetencie stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho 

iniciatíva a záujem o predmet.  

      Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

     Pri hodnotení má pedagóg na pamäti aj jeho motivujúcu zložku smerom k žiakovi, 

podnecovanie k snahe k lepším výkonom a hlavne k snahe žiaka ďalej rozvíjať svoje  

kompetencie. Prospech bude klasifikovaný známkou. Pri hodnotení výsledkov žiakov sa v súlade s 

požiadavkami učebných osnov a vzdelávacích štandardov hodnotí: 

 aktívny vzťah k predmetu 

 využívanie osobných predpokladov 

 autentickosť, kreativita a originalita pri riešení úloh 

 nachádzanie a používanie medzipredmetových vzťahov a súvislostí 

 záujem a snaha o zlepšovanie telesnej a duševnej zdatnosti 

 schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastný názor. 



Obsah a rozsah 

       Predmet sa žiaci v každom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 2 hodiny týždenne,  

 66 hodín ročne.  

 

Vzdelávací obsah telesnej výchovy je rozdelený do 5 tematických celkov: 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti (30%) 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry (30%) 

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti (15%) 

4. Psychomotorické cvičenia a hry (15%) 

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (10%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Telesná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb    

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Obsah predmetu 

Obsah telesnej výchovy je rozdelený na 5 tematických celkov: 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Základné povely poradovej prípravy, rad, zástup, družstvo, čiara, priestor. 

Poradové cvičenia: 

- zásady bezpečného a účelového pohybu v telovýchovných objektoch 

Techniky behu, hodu loptičkou, skoku do diaľky z miesta. 

Základné lokomócie: 

- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou 

- bežecká abeceda; beh - rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou 

Základy správnej techniky gymnastických cvičení, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle 

vpred, vzad. 

Gymnastické zručnosti: 

- elementárne zručnosti z akrobacie 

- základy správnej techniky gymnastických cvičení 

- obraty, poskoky, skoky 

Pohybové a manipulačné hry 

Prípravné športové hry na vybíjanú, futbal. 

Tradičné a netradičné hry – pravidlá: 

- vybíjaná – prehadzovanie lopty, streľba na protihráča, vyhýbanie sa lopte 

- futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie, streľba 

Zásady kultúrneho správania sa na kultúrnych podujatiach. 

Hry s lavičkami a švihadlom: 

Hry manipulačné – technicky správna manipulácia s náčiním. 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky so zameraním na správne držanie tela ako 

celku a jeho častí v rôznych polohách. 

Pohybové prvky z tvorivej rytmiky. 

Pohybové aktivity s hudbou. 

Rytmizované pohyby s využitím hudby .Tanečná improvizácia - tanec a rytmika 

Psychomotorické cvičenia a hry 

Hry zamerané na správne držanie tela s prenášaním drobných predmetov na hlave a chôdza po 

čiare. 

Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach. 

Relaxačné hry. 

Aktivity na rozvoj dýchania (strečingové cvičenia). 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Zimné športy – sánkovanie.  

Základné zručnosti  sánkovania. 

Letné športy – turistika. 

Základné zručnosti turistiky. 

 



Výkonový štandard  

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti: 

 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. 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry: 

 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 (telocvičňa, príroda, voda) a aplikovať 

ich aj v bežnom živote (vo voľnom čase). 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti: 

 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. 

Psychomotorické cvičenia a hry: 

 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. 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti: 

 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 pohybových činností v hrách, súťažiach ap. v škole i vo voľnom 

čase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Telesná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb    

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Obsah predmetu 

Obsah telesnej výchovy je rozdelený na 5 tematických celkov: 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Základné povely poradovej prípravy, rad, zástup, družstvo, čiara, priestor. 

Poradové cvičenia: 

- zásady bezpečného a účelového pohybu v telovýchovných objektoch 

Techniky behu, hodu loptičkou, skoku do diaľky z miesta. 

Základné lokomócie: 

- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou 

- bežecká abeceda; beh - rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou 

Základy správnej techniky gymnastických cvičení, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle 

vpred, vzad. 

Gymnastické zručnosti: 

- elementárne zručnosti z akrobacie 

- základy správnej techniky gymnastických cvičení 

- obraty, poskoky, skoky 

Pohybové a manipulačné hry 

Prípravné športové hry na vybíjanú, futbal. 

Tradičné a netradičné hry – pravidlá: 

- vybíjaná – prehadzovanie lopty, streľba na protihráča, vyhýbanie sa lopte 

- futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie, streľba 

Zásady kultúrneho správania sa na kultúrnych podujatiach. 

Hry s lavičkami a švihadlom: 

Hry manipulačné – technicky správna manipulácia s náčiním. 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky so zameraním na správne držanie tela ako 

celku a jeho častí v rôznych polohách. 

Pohybové prvky z tvorivej rytmiky. 

Pohybové aktivity s hudbou. 

Rytmizované pohyby s využitím hudby .Tanečná improvizácia - tanec a rytmika 

Psychomotorické cvičenia a hry 

Hry zamerané na správne držanie tela s prenášaním drobných predmetov na hlave a chôdza po 

čiare. 

Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach. 

Relaxačné hry. 

Aktivity na rozvoj dýchania (strečingové cvičenia). 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Zimné športy – sánkovanie.  

Základné zručnosti  sánkovania. 

Letné športy – turistika. 

Základné zručnosti turistiky. 

 



Výkonový štandard 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 Žiak správne vníma význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, 

 pozná základné poradové cvičenia a vie ich pomenovať, 

 pozná a vie pomenovať základné lokomócie, 

 osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu na podnet vykoná základné polohy a pohyby 

tela a jeho častí, 

 vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, plazenie) 

 pozitívne vníma základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú 

súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia, 

 pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

 prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie. 

Pohybové a manipulačné hry 

 Žiak rozvíja svoje bežecké schopnosti, 

 zvládne základné manipulačné činnosti s loptou (kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie 

lopty od podlahy) zamerané na správne držanie tela, 

 pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia, organizovať a riadiť 2 hry. 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 Žiak pozná a vie vymenovať jednotlivé druhy cvičenia, pohybových výrazových prostriedkov 

tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

 pozná správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

 pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so 

slovným alebo hudobným podnetom (vnímanie a rozlišovanie zmeny tempa a rytmu signálov 

pohybom) 

 rozvíja tvorivú improvizáciu, 

 pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu, 

 pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a upevňuje sociálne vzťahy v skupine. 

Psychomotorické cvičenia a hry 

 Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej 

činnosti, 

 dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie 

ich pomenovať, 

 dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie, 

 využíva fyziologicky správne dýchanie, 

 má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na koncentráciu i celkovú relaxáciu a 

pozornosť, 

 ovláda pohybové aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu, 

 formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 Žiak ovláda základné zručnosti z turistiky,, sánkovania, 

 rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie, vnímanie, odhad času priestoru, 

 rozvíja kultúrno-umelecké schopnosti, kultúru pohybového prejavu, precítenie pohybu, 

interpretáciu, kreativitu, 

 rozvíja intelektové schopnosti, 

 realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom prostredí, v rôznych obmenách, 

 pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

 má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje prírodu. 

 

 



          

Predmet: Telesná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb    

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Obsah predmetu 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Základné povely poradovej prípravy, rad, zástup, družstvo, čiara, priestor. 

Organizácia nástupu žiakov, podanie hlásenia. 

Poradové cvičenia – zásady bezpečného a účelového pohybu v telovýchovných objektoch. 

Techniky behu, hodu loptičkou, skoku do diaľky z miesta. Skok do diaľky s rozbehom. 

Hod loptičkou z miesta. Hod loptičkou po 2-3 krokoch chôdze. 

Rozvoj bežeckej vytrvalosti. 

Základné lokomócie – základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou; bežecká abeceda; 

beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou; príprava na skok do diaľky v rámci 

zdokonaľovania rýchleho behu; 

zdokonaľovanie techniky; neprerušovaný beh 3 až 6 minút. 

Základy správnej techniky gymnastických cvičení, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle 

vpred, vzad. 

Skoky s odrazom znožmo,  roznožka, príprava na stoj na rukách. 

Gymnastické zručnosti – elementárne zručnosti z akrobacie; základy správnej techniky 

gymnastických cvičení, obraty, poskoky,  skoky na pružnom mostíku, výskoky, roznožka 

z gymnastického náradia. 

Pohybové a manipulačné hry 

Prípravné športové hry : vybíjaná, futbal, prehadzovaná, basketbal ,hádzaná, volejbal, tenis 

Tradičné a netradičné hry – pravidlá. 

Vybíjaná – prehadzovanie lopty, streľba na protihráča, vyhýbanie sa lopte. 

Futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie, streľba. 

Basketbal – všetky druhy prihrávok, chytanie lopty, dribling, streľba, jednoručne a obojručne 

z miesta. 

Hry s lavičkami a švihadlom. 

Hry manipulačné – technicky správna manipulácia s náčiním. 

Úlohy na lavičkách a preskoky na jednej nohe, znožmo, podbehnutie krútiaceho sa švihadla. 

Zásady kultúrneho správania sa na kultúrnych podujatiach. 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky so zameraním na správne držanie tela ako 

celku a jeho častí v rôznych polohách. 

Pohybové hry z tvorivej rytmiky. 

Cvičenia napätia a uvoľnenia svalov. 

Zmeny tempa a rytmu signálov. štylizovaná chôdza a beh, poskoky a obraty na mieste a v pohybe, 

cvalový skok a poskočený krok. 

Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov. 

Pohybové aktivity s hudbou. 

Prísuvný premenný (polkový), valčíkový krok. 

Tanečná improvizácia. 

Pohybová improvizácia. Tanec a rytmika.  

Psychomotorické cvičenia a hry 

Hry zamerané na správne držanie tela s prenášaním drobných predmetov na hlave a chôdza po 

čiare. 



 

Všestranne rozvíjajúce cvičenia. Kondičné – zameraním na atletickú gymnastiku. Relaxačné. 

Aktivity na rozvoj dýchania . 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

Zimné športy – sánkovanie, lyžovanie, korčuľovanie 

Základné zručnosti  sánkovania, lyžovania, korčuľovania. 

Letné športy – turistika, plávanie, bicyklovanie, 

Základné zručnosti turistiky – presun chôdzou, dvíhanie, prenášanie, cvičenie rovnováhy, hry a 

súťaže, orientácia podľa značiek, ochrana prírody. 

Výkonový štandard 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 Žiak správne vníma význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, 

 pozná základné poradové cvičenia a vie ich pomenovať, 

 pozná a vie pomenovať základné lokomócie, 

 osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu na podnet vykoná základné polohy a pohyby 

tela a jeho častí, 

 vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, plazenie) 

 pozitívne vníma základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú 

súčasť 

 pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia, 

 pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

 prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie. 

Pohybové a manipulačné hry 

 Žiak rozvíja svoje bežecké schopnosti, 

 zvládne základné manipulačné činnosti s loptou (kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie 

lopty od podlahy)zamerané na správne držanie tela, 

 pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia, organizovať a riadiť  hry. 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 Žiak pozná a vie vymenovať jednotlivé druhy cvičenia, pohybových výrazových prostriedkov 

tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

 pozná správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

 pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí  

 rozvíja tvorivú improvizáciu, 

 pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu, 

 pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a upevňuje sociálne vzťahy v skupine. 

Psychomotorické cvičenia a hry 

 Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej 

činnosti, 

 dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie 

ich pomenovať, 

 dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie, 

 využíva fyziologicky správne dýchanie, 

 má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na koncentráciu i celkovú relaxáciu a 

pozornosť, 

 ovláda pohybové aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu, 

 formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 

 



Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 Žiak ovláda základné zručnosti z turistiky,  sánkovania, korčuľovania, lyžovania, plávania, 

bicyklovania. 

 rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie, vnímanie, odhad času priestoru, 

 rozvíja kultúrno-umelecké schopnosti, kultúru pohybového prejavu, precítenie pohybu, 

interpretáciu, 

 kreativitu, 

 rozvíja intelektové schopnosti, 

 realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom prostredí, v rôznych obmenách, 

 pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

 má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje prírodu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Telesná výchova 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb    

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Obsah predmetu 

Obsah telesnej výchovy je rozdelený na 5 tematických celkov:  

 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti  
Základné povely poradovej prípravy, rad, zástup, družstvo, čiara, priestor.  

Poradové cvičenia:  

- zásady bezpečného a účelového pohybu v telovýchovných objektoch  

Techniky behu, hodu loptičkou, skoku do diaľky z miesta.  

Základné lokomócie:  

- základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou  

- bežecká abeceda; beh - rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou  

Základy správnej techniky gymnastických cvičení, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, kotúle 

vpred, vzad.  

Gymnastické zručnosti:  

- elementárne zručnosti z akrobacie  

- základy správnej techniky gymnastických cvičení  

- obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku, trampolíne, výskoky, zoskoky z gymnastického 

náradia.  

Pohybové a manipulačné hry  
Prípravné športové hry na vybíjanú, futbal, basketbal.  

Tradičné a netradičné hry – pravidlá:  

- vybíjaná – prehadzovanie lopty, streľba na protihráča, vyhýbanie sa lopte  

- futbal – vedenie lopty, prihrávky, spracovanie, streľba  

- basketbal – prihrávky, chytanie lopty, dribling, streľba na kôš  

Zásady kultúrneho správania sa na kultúrnych podujatiach.  

Hry s lavičkami a švihadlom:  

Hry manipulačné – technicky správna manipulácia s náčiním.  

Kreatívne a estetické pohybové činnosti  
Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky so zameraním na správne držanie tela ako 

celku a jeho častí v rôznych polohách.  

Pohybové prvky z tvorivej rytmiky.  

Pohybové aktivity s hudbou.  

Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo jednoduchých hudobných nástrojov.  

Tanečná improvizácia  

- tanec a rytmika  

Psychomotorické cvičenia a hry  
Hry zamerané na správne držanie tela s prenášaním drobných predmetov na hlave a chôdza po 

čiare.  

Hry zamerané na správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach.  

Relaxačné hry.  

Aktivity na rozvoj dýchania (strečingové cvičenia).  

  



Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti  
Zimné športy – korčuľovanie, sánkovanie.  

Základné zručnosti korčuľovania, sánkovania.  

Letné športy – turistika.  

Základné zručnosti turistiky. 

Výkonový štandard 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 Žiak správne vníma význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, 

 pozná základné poradové cvičenia a vie ich pomenovať, 

 pozná a vie pomenovať základné lokomócie, 

 osvojí si základy techniky behov, skokov, hodu na podnet vykoná základné polohy a pohyby 

tela a jeho častí, 

 vykoná pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, plazenie) 

 pozitívne vníma základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú 

súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia, 

 pozná terminológiu gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

 prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie. 

Pohybové a manipulačné hry 

 Žiak rozvíja svoje bežecké schopnosti, 

 zvládne základné manipulačné činnosti s loptou (kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie 

lopty od podlahy)zamerané na správne držanie tela, 

 pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy cvičenia, organizovať a riadiť  hry. 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 Žiak pozná a vie vymenovať jednotlivé druhy cvičenia, pohybových výrazových prostriedkov 

tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

 pozná správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových 

motívov tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

 pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí  

 rozvíja tvorivú improvizáciu, 

 pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu, 

 pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a upevňuje sociálne vzťahy v skupine. 

Psychomotorické cvičenia a hry 

 Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej 

činnosti, 

 dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie 

ich pomenovať, 

 dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a psychohygieny pre zdravie, 

 využíva fyziologicky správne dýchanie, 

 má osvojené pohybové cvičenia so zameraním na koncentráciu i celkovú relaxáciu a 

pozornosť, 

 ovláda pohybové aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu, 

 formuje pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 Žiak ovláda základné zručnosti z turistiky,  sánkovania, korčuľovania, plávania, lyžovania 

 rozvíja senzorické schopnosti – pociťovanie, vnímanie, odhad času priestoru, 

 rozvíja kultúrno-umelecké schopnosti, kultúru pohybového prejavu, precítenie pohybu, 

interpretáciu, kreativitu, 

 rozvíja intelektové schopnosti, 

 realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom prostredí, v rôznych obmenách, 

 pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

 má vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochraňuje prírodu. 

 



 

Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 - primárne 

Názov ŠkVP Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský   

 
Forma štúdia denná   

Dĺžka štúdia 4 roky   

Vzdelávacia oblasť: Človek a práca  

Predmet: PRACOVNÉ VYUČOVANIE   

Charakteristika predmetu 

      Predmet pracovné vyučovanie 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. Vychádza z konkrétnych 

životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a 

technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

      Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné 

vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. 

Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhu 

k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je  založený na tvorivej spolupráci žiakov. 

Cieľ predmetu 

      Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej 

gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme 

charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach: 

1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),  

2. výchova o technike (vedomosti),  

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).  

V rovine hodnôt a postojov smerujeme  k:  

 poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,  

 uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, 

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 smerujeme 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 smerujeme k:  

 získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,  

 spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,  

 získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,  

 spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,  

 osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,  

 pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,  

 získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,  

 využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,  

 naučeniu sa pracovať v tíme. 

Štruktúra kompetencií rozvíjaných vyučovaním pracovného vyučovania 

     

Poznávacia 
(kognitívna) 

 Komunikačná Interpersonálna Intrapersonálna 

Rozvíjať 

podnikateľské 

myslenie. 
 

Osvojovať 

základné 

pracovné 

zručnosti 

a návyky 

z rôznych 

pracovných 

oblastí 

Tvoriť, prijať 

a spracovať 

informácie. 

Zodpovednosť za 

kvalitu svojich 

a spoločných 

výsledkov práce. 

Pochopiť prácu 

a pracovnú činnosť 

ako príležitosť 

k sebarealizácii a 

k sebavzdelávaniu. 

Chápať potrebu 

recyklácie 

materiálov 

a produktov 

Organizovať 

a plánovať prácu 

s použitím 

vhodných 

nástrojov, náradí 

a pomôcok pri 

práci i v bežnom 

živote. 

Vyhľadávať 

informácie. 
Kooperovať 

v skupine. 
Viesť k vytrvalosti 

a zodpovednosti 

pri plnení 

zadaných úloh. 

Uplatňovať 

autentické 

a objektívne 

poznanie. 

okolitého sveta 

Vytvárať nové 

postoje vo 

vzťahu k práci 

človek, technike 

a životnému 

prostrediu. 

Formulovať svoj 

názor 

a argumentovať. 

Tolerovať 

odlišnosti 

jednotlivcov 

a iných. 

Realizovať vlastné 

nápady pri 

pracovných 

činnostiach. 

Chápať potrebu 

rešpektovať 

enviromentálne 

normy. 

Osvojiť potrebné 

poznatky a 

zručností 

významné pre 

voľbu vlastného 

profesijného 

zamerania a pre 

ďalšiu životnú a 

profesijnú 

orientáciu, 

 Diskutovať 

a viesť diskusiu 

o postupe práce. 

Vynakladať úsilie 

na dosiahnutie 

kvalitného 

výsledku. 

Orientovať sa v 

rôznych oboroch 

ľudskej činnosti, 

formách fyzickej 

a duševnej práce  

   Vytvárať 

primeranú 

sebadôveru. 

 

 



Obsah,  rozsah a výkonový štandard 

Predmet sa žiaci vo štvrtom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 1 hodinu týždenne, 33 

hodín ročne. 

4. ročník pracovného vyučovania je tematicky zameraný na: 

TÉMA OBSAH Výkonový štandard 
1.Tvorivé využitie technických materiálov – 8 
Poznávanie vlastnosti 

materiálov 
Papiera a kartón Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením 

problémovej úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie  

Vedieť ako sa strihá, trhá, skladá, lepí papier. 

Vytvárať priestorové a kruhové vystrihovačky, 

baliť darčeky a knihy 

Textil Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením 

problémovej úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie  

Skúmať vlastnosti textílií podľa krčivosti, väzby, 

stehy na výšivkách, udržateľnosti tepla. 

Vytvárať výrobky s prvými stehmi, námetmi 

vyšívania s detskými motívmi, ľudovej kultúry. 

Drevo Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet riešením 

problémovej úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie –- zvieratká, postavy, 

príbytky. 

Skúmať vlastnosti drevín, drevených predmetov 

v triede, poškodenie drevín a akým spôsobom. 

 

2. Základy konštruovania – 8 
Konštrukcie okolo nás Konštrukcie okolo nás 

– mosty, budovy, 

zariadenia 

Poznať základné symboly pri technickom náčrte 

(čo znamená plná a prerušovaná čiara,...).  

Vedieť urobiť technický náčrt. 

Poznať základné druhy a hlavné znaky ľudských 

obydlí. 

Poznať význam mostov a vedieť konštruovať 

mosty podľa určitých požiadaviek.  

Zhotovenie objektov zo 

stavebníc alebo 

z rôznych technických 

materiálov 

Vedieť vybrať vhodný materiál na konštrukciu 

určeného modelu.  

Vedieť navrhovať optimálne modely z hľadiska 

konštrukčného, technologického, ekonomického a 

estetického.  

Elektrický obvod, zdroje 

elektrickej energie 
Elektrický obvod Poznať pojmy: elektrický prúd, elektrický obvod, 

zdroj, spotrebič.  

Vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické 

obvody podľa návodu.  

Zdroje elektrickej 

energie a ich vplyv na 

životné prostredie. 

Rozlišovať vodivé a nevodivé materiály.  

Poznať spôsob ochrany pred zásahom silného 

elektrického prúdu.  

Technické komunikačné 

prostriedky 
Historické a moderné 

komunikačné 

prostriedky. 

Oboznamovať ako sa komunikačné prostriedky 

využívajú. 

Učiť sa využívať komunikačné prostriedky. 

Technika v doprave Doprava, dopravné 

prostriedky 
Poznať zásady bezpečnej mobility, bezpečnej 

jazdy na bicykli. 

Konštrukcia bicykla Vedieť zistiť technický stav vlastného bicykla. 

Vedieť urobiť jednoduchú údržbu bicykla. 

 

 



3.Starostlivosť o životné prostredie – 11 
Črepníkové 

rastliny 

a životné 

prostredie. 

Poznanie a odborné pomenovanie 

črepníkových rastlín. 
Založiť kútik živej prírody a využívať ho na 

pestovateľské činnosti, výstavky, pokusy. 
Pomenovať a poznať 10 druhov črepníkových 

rastlín. 

 Ošetrovanie, pestovanie, rozmnožovanie 

črepníkových rastlín 
Hydroponické pestovanie rastlín (postup 

celoročného ošetrovania rastlín).  

 

Poznať ich nároky na základné 6ivotné 

podmienky a pestované druhy správne 

ošetrovať.  

Vedieť založiť jednoduchú množiarničku, 

poznať jej význam a využitie.  

Vedieť regulovať podmienky pre zakorenenie 

odrezkov.  

Poznať spôsoby vegetatívneho rozmnožovania 

rastlín pestovaných v KŽP.  

Vedieť odoberať a upravovať stonkové 

odrezky a listové odrezky.  

Vedieť zasadiť do črepníkov  rozmnožené  

rastliny.  

Poznanie 

úžitkových 

rastlín 

Úžitkové rastliny a ich význam pre 

zdravie a výživu. 
Poznať 10 druhov úžitkových rastlín, 

rozlišovať ich konzumné časti a plody. 
Poznať význam úžitkových rastlín pre zdravie 

a výživu. 
Úžitkové rastliny a ich zatriedenie do 

pestovateľských skupín. 
Spracovať vzorkovnicu semien . 
Poznať  semená na základe vonkajších znakov. 

Pokusy 

a pozorovania 
Podmienky klíčenia semien.  Vedieť založiť jednoduché pokusy na overenie 

základných životných podmienok rastlín.  

V pravidelných intervaloch sledovať pokusné a 

kontrolné rastlín, zaznamenávať objektívne 

výsledky pozorovania. Výsledky pozorovaní 

a pokusov vyhodnotiť. 

Význam vody, tepla a svetla pre 

pestovanie rastlín. 
Rýchlenie rastu rastlín teplotou. 
Význam pestovateľských podmienok na 

zakorenenie stonkových a koreňových 

odrezkov ( teplo, vlhkosť substrátu a 

vzduchu v množiarničke) 

Vplyv ošetrovania rezaných kvetov na 

dobu ich kvitnutia (úprava stonky, 

výmena vody).  

Pestovanie 

vonkajších 

okrasných 

rastlín 

Poznávanie vonkajších okrasných rastlín 

(letničky, dvojročné okrasné rastliny, 

trvalky).  

Poznať 5 druhov nových vonkajších okrasných 

rastlín.  Vedieť ich zatriediť do 

pestovateľských skupín (letničky, dvojročné 

okrasné rastliny, trvalky).  

Pestovanie letničiek z predpestovaných 

priesad (napr. aksamietnica), ich 

vysadzovanie do črepníkov, na záhony, 

ošetrovanie 

Dopestovanie okrasných rastlín. Vedieť 

pomenovať a využívať náradie a pomôcky, 

osvojovať si postupy bezpečnej práce. 

Rez a úprava 

kvetín do váz 
Poznávanie okrasných rastlín vhodných 

na aranžovanie (pestované druhy, lúčne 

druhy). Výstavky okrasných rastlín.  

Poznať vybrané druhy rastlín vhodných na 

aranžovanie.  

Zásady zberu, rezu, prenášania, úpravy, 

sušenia a uskladnenia rastlinného 

materiálu. Základné pravidlá výberu a 

aranžovania okrasných rastlín.  

Poznať zásady rezu, prenášania a úpravy 

rastlinného materiálu  

Aranžovanie kvetov a doplnkovej zelene 

do váz a plochých misiek. Viazanie 

kytíc, vencov.  

Zásady ošetrovania rezaných kvetov. 

Výstavky výsledkov aranžovania.  

Osvojiť základné pravidlá aranžovania a 

použitia pomocného materiálu.  

Aranžovanie kvetín a okrasných rastlín pri 

významných príležitostiach (vianočné, 

veľkonočné, rodinné a spoločenské udalosti).  

 

 



4. Stravovanie a príprava jedál – 3 
Technika v kuchyni – význam 

Základné bezpečnostné 

pravidlá v kuchyni pre deti 

Technika v kuchyni 
Bezpečnostné pravidlá v kuchyni 

pre deti. 

Vedieť pomenovať technické 

prostriedky v kuchyni. 
Vedieť ich význam pri príprave jedla. 

Vie udržovať poriadok a čistotu 

pracovných plôch, dodržiava základy 

hygieny a bezpečnosti práce. 

Vie poskytnúť pomoc pri úrazoch v 

kuchyni. 
Výber, nákup a skladovanie 

potravín 
Potraviny rastlinného 

a živočíšneho pôvodu. 
Typické potraviny v iných 

krajinách. 

Vedieť roztriediť potraviny podľa 

pôvodu. 

Vedieť rozlišovať potraviny s ohľadom 

na zdravú výživu. 

Poznať niektoré typické potraviny 

niektorých krajín.  

Potraviny v supermarketoch, 

obalové materiály a identifikačné 

údaje pre spotrebiteľa. 

Vedieť sa orientovať v informáciách na 

obale potravín. 

Príprava jednoduchého jedla Vie samostatne pripraviť jednoduchý 

pokrm  

Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché 

stolovanie 

5. Ľudové tradície a remeslá  3 
Skúmanie vlastnej kultúry 
Spoznávanie ľudových 

remesiel 

Ľudové tradície  
Ľudové remeslá vlastného 

regiónu 

Žiak pozná zvyky a tradície svojej 

rodiny, okolia a krajiny, v ktorej žije. 
Žiak pozná význam hlavných sviatkov 

vlastnej kultúry. 
Žiak spoznáva iné kultúry v oblasti 

ľudových tradícií. 
Poznať minimálne jedno remeslo 

v regióne. 
Skúmať históriu remesiel regiónu. 

Tradície spojené s vianočnými 

a veľkonočnými sviatkami 
Vianočné tradície Žiak pozná význam Vianoc. 

Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto 

tradíciu. 
Veľkonočné sviatky Žiak pozná význam Veľkej noci. 

Vie zhotoviť produkt symbolizujúci túto 

tradíciu. 

 

 

Stratégie vyučovania 

sociálne komunikačné kompetencie 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor, 

kompetencia  učiť sa učiť sa 

 získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

 na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne 

si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

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

činnostiach, 

spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií 

  prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií, 

 



spôsobilosť učiť sa 

  dokáže pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami 

  prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

spôsobilosť riešiť problémy 

 dokáže popísať problém  

 v odôvodnených prípadoch dokáže privolať potrebnú pomoc, 

osobné sociálne a občianske spôsobilosti 

 pozná svoje povinnosti, dokáže rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb 

 ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 

diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci. 

      Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem vyučovania, 

ktoré podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú 

žiaci osvojovať z praktických činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi. 

venujúcim sa tradičným remeslám a prostredníctvom vlastnej skúseností z bežného života. Pri 

vyučovaní sa bude akceptovať tvorivý a originálny prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.  

Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce. 

Začlenenie prierezových tém 

Do predmetu sú začlenené nasledovné prierezové témy: 

1.Multikultúrna výchova MUV  

2.Mediálna výchova MDV  

3.Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4.Environmentálna výchova ENV  

5.Dopravná výchova DOV  

6.Ochrana života a zdravia OZO  

7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK  

V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

-  k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

-  kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast 

- efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

- veku primerane pracovať s internetom, vyhľadávať informácie 

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

- rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

- pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálno-  

- patologických javov 

- učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 

V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

- poznávať a ochraňovať životné prostredie 

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

- chápať význam čistoty vodných zdrojov 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

-  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu 

 



V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

- osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne      záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista  

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky 

-  uvedomiť si význam a výhody turizmu  

V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia si žiaci : 

- osvojujú  zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

- formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

V rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

-  komunikovať, argumentovať 

- používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

- spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine   

- prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných      

technológií  

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

- skúmať vlastné tradície 

- poznávať ľudové remeslá v regióne 

- pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu, k svojej vlasti 

- poznávať hmotné i nehmotné kultúrne dedičstvo Slovenska 

- poznávať prírodné krásy a zaujímavosti svojho regiónu i Slovenska 

      Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  sa nachádza v tematickom  výchovno-vzdelávacom pláne. 

Medzipredmetové vzťahy 

Slovenský jazyk a literatúra 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

Základy prvej pomoci 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

Matematika 

Kritériá hodnotenia 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  

s platnosťou od 1.5.2011. 

Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové kompetencie 

stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho iniciatíva 

a záujem o predmet.  Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany 

pedagóga musí byť zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. Prospech bude klasifikovaný 

známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. V prípade potreby je schopný nachádzať súvislosti. 

Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné.  



Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, 

presnosti a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú 

kvalitné, bez väčších nedostatkov.  

 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií.  

 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly.   

 

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností je na nízkej úrovni.  

 

 

Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, prakticky  najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom 

období. Uprednostňovať sa budú ústne odpovede žiakov, hodnotiť sa bude aj vypracovanie 

projektov a ich prezentácia. 

 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 

                                                                10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

 

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu – 3b, forma spracovania -3b a prezentácia projektu 

 – 4b.  

 

Pri hodnotení má pedagóg na pamäti aj jeho motivujúcu zložku smerom k žiakovi, podnecovanie 

k snahe k lepším výkonom a hlavne k snahe žiaka ďalej rozvíjať svoje kompetencie . 

 

 

 

 

 

 



Učebné zdroje 

 Na podporu vyučovania a učenia žiakov sa využijú tieto učebné zdroje. 

Názov 

tematického 

celku 

Odborná 

literatúra 
Didaktická 

technika 
Materiálne výučbové 

prostriedky 
Ďalšie 

zdroje 
 

Tvorivé využitie 

technických 

materiálov 

Pracovné 

vyučovanie pre 3. 

ročník základných 

škôl 
 

Pracovné 

vyučovanie pre 4 . 

ročník základných 

škôl 

PC obrázkový materiál, 

prezentácie 
Internet,  

 
Základy 

konštruovania 

PC obrázkový materiál, 

prezentácie 
Internet,  

Starostlivosť 

o životné 

prostredie 

PC obrázkový materiál, 

prezentácie 
Internet,  

Stravovanie 

a príprava jedál 
PC obrázkový materiál, 

prezentácie 
Internet,  

Ľudové tradície a 

remeslá 
PC obrázkový materiál, 

prezentácie 
Internet,  

 

Na podporu a aktivizáciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú aj odborné publikácie k daným 

témam, encyklopédie, odborné časopisy,  atlasy, webové stránky s témami pracovného 

vyučovania, materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má škola k dispozícii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Náboženstvo/Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty   

Ročník: prvý     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Ročníková téma: CESTA LÁSKY 

      Dieťa charakterizuje túžba po prijatí, ktorá je umocnená vstupom do nového prostredia školy. 

Základná potreba byť prijímaný a milovaný ho stimuluje k spoznávaniu okolitého sveta, nad 

ktorým dieťa dokáže žasnúť. Dieťa v úžase objavuje krásu a jedinečnosť seba a sveta. Úžas vedie 

dieťa k vnútornej radosti. Vychovávať k úžasu, k schopnosti čudovať sa nad vecami, prebúdza v 

dieťati schopnosť transcendentovať viditeľný svet do duchovnej sféry.  

Ročníková téma zameraná na cestu lásky umožňuje dieťaťu spoznávať starostlivého Boha, ktorý 

miluje ľudí. Pre jeho správnu predstavu Boha ako aj  vzťah k nemu sú dôležité všetky ľudské 

vzťahy. Práve cez ne sa dieťa učí prijímať Božiu lásku a odpovedať na ňu.  

Ročníkový cieľ 

Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, 

ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky. 

1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY 

Dotácia hodín: 4 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou / 8 hod. pre školy s dvojhodinovou 

dotáciou  

Kľúčové pojmy: jedinečnosť, schopnosti, rodina, svet, dobro, zlo 

Obsahový štandard 

Meno a jedinečnosť 

Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, sluch, ...)  

Patrím do rodiny  

Svet v ktorom žijem   

Ciele témy: 
Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe 

pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie svojich 

schopností na konanie dobra alebo zla. 

 Afektívny cieľ: Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť si 

prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve.  

Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. Identifikovať 

sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania dobra a zla 

v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.  

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 uvedomovať si vlastnú jedinečnosť  

 vyjadriť radosť zo života 

 rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania  

 sa správne prežehnať 

 slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom) 

 formulovať spontánnu modlitbu poďakovania 

 z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro 



 na príklade rozlíšiť dobro od zla 

 odpovedať na otázku z príbehu 

 vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami, nohami, 

ústami, očami, ušami (opozitá) 

 formulovať odprosenie 

 citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval 

človeku 

 sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.). 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné: 

Žiak 

 nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor  

 prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému 

 chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

existenciálne: 

Žiak 

 intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky 

 objavuje hranice dobra a zla 

 objavuje svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia 
 občianske: 

Žiak 

 poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie 

kultúrne: 

Žiak 

 prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje  

 objavuje hodnotu rodiny 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností 

 uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na jedinečnosť 

iných žiakov v skupine 

 prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny 

 

2. téma: RODINA – OHNISKO LÁSKY 

Dotácia hodín: 2 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou / 4 hod. pre školy s dvojhodinovou 

dotáciou 

Kľúčové pojmy: rodina, komunikácia, modlitba, Otče náš 

Obsahový štandard 

Komunikácia v rodine  

Modlitba v rodine – rozhovor rodiny s Bohom (modlitba Otče náš) 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Otče náš.  

Afektívny cieľ : Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi 

navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine. 

Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri 

stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne 

sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu). 

 



Výkonový štandard 

Žiak vie 

 jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie 

 vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny 

 s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš 

 definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom 

 písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu prosby 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné: 

Žiak 

 volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu 

 používa “ja” odkaz  

 dokáže kultivovane poprosiť 

existenciálne: 

Žiak 
 vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim 

životom 
kultúrne: 

Žiak 

 vníma dôležitosť a hodnotu rodiny 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 pozná úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny 

3. téma: DAR LÁSKY 

Dotácia hodín: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 6 hod. pre školy s dvojhodinovou 

dotáciou 

Kľúčové pojmy: srdce, dar, zvestovanie, narodenie Ježiša 

Obsahový štandard 

Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš) 

Zvestovanie. Návšteva Alžbety.  

Zmysel a hodnota daru. Narodenie Ježiša Krista.  

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh zvestovania 

a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu 

Zdravas Mária.  

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj 

prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie. 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 opísať dobrotu sv. Mikuláša 

 intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej skutočnosti človeka 

 s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Ježiša 

 podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania 

 reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária 

 opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku 

 nakresliť aspoň dva symboly Vianoc  

 



 vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona) 

 pripraviť darček pre obdarovanie 

 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné: 

Žiak 

 aktívne a so záujmom počúva  

 slovne prejaví  radosť a vďačnosť z obdarovania 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

 je tolerantný a ústretový 

kultúrne: 

Žiak 

 intuitívne vníma obrazy, symboly 

 intuitívne vníma posolstvo  legendy a biblického textu 

 orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu náplň a 

úlohu 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 berie do úvahy  potreby iných 

existenciálne: 

Žiak 

 vníma potrebu dávania a prijímania 

 objavuje svoj duchovný rozmer 

 prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí 

4. téma: MOC ŽIVOTA A LÁSKY 

Dotácia hodín: 4 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou / 8 hod. pre školy s dvojhodinovou 

dotáciou 

Kľúčové pojmy: život, smrť, spánok, prebudenie, vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, nedeľa 

Obsahový štandard 

Šípková Ruženka (uvádzanie do metaforického spôsobu vyjadrovania: metafora spánku 

a prebudenia v rozprávke) 

Vzkriesenie Jairovej dcéry  

Veľká noc – smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. 

Nedeľa – deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania 

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Počúvať  text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k dôvere. 

Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou. 

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny v prírode v jarnom 

období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, ktorý 

premohol smrť.  

Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním prejaviť 

úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim. 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruženke a pokúsiť sa ju prepojiť s vlastným 

životom 

 opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry 

  



 vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov 

 jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania slávia 

Ježišovo víťazstvo života nad smrťou 

 s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť  veľkonočné symboly 

 nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou  

 jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania 

Rozvoj kompetencií: 

komunikačné: 

Žiak 

 je otvorený pre metaforické vyjadrovanie 

 intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania 

 svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej 

smrti a zmŕtvychvstaní 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

kultúrne: 

Žiak 

 orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, starým 

ľuďom a tým ktorí potrebujú  prebudenie k životu 

existenciálne: 

Žiak 

 objavuje hranice života a smrti v ľudskom živote 

 je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu 

 posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom živote 

 objavuje kresťanský zmysel slávenia  sviatkov 

5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY 

Dotácia hodín: 3 hod. pre školy s jednohodinovou dotáciou / 6 hod. pre školy s dvojhodinovou 

dotáciou 

Kľúčové pojmy: pomoc, dobro, zlo, odvaha, Duch Svätý, Cirkev 

Obsahový štandard 

Zoslanie  Ducha Svätého. Cirkev.  

Legenda o sv. Jurajovi. 

Ciele témy:          

Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi.   

Afektívny cieľ:  Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. 

Pozorovať  prejavy života vo farnosti.  Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči 

legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a 

negatívnych skutočností. 

Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby Sláva 

Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného správania sa 

v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na 

negatívne ponuky). 

 



Výkonový štandard 

Žiak vie 

 na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti  zoslania Ducha Svätého 

 vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny 

 reprodukovať modlitbu Sláva Otcu 

 opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom 

 osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. 

Rozvoj kompetencií: 

kultúrne: 

Žiak 

 intuitívne vníma symbolickú reč legendy 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

 rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností  (dobro – zlo, napr. branie si  

 vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu 

a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…) 

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

správne/nesprávne, čo je dobré/zlé  

 v rozsahu svojej detskej skúsenosti je  pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre 

dobro 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu 

kamarátov...) a realizuje ich 

existenciálne: 

Žiak 

 je otvorený pre diferencované vnímanie sveta 

 je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať  a rozvíjať v spoločenstve cirkvi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Náboženstvo/Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty   

Ročník: druhý     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Ročníková téma: CESTA DÔVERY 

      Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. Istota 

v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.  

Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa dôverovať 

je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa zakladá na osobnej 

skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú príbehy, 

pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, ktorému  

možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.  

Ročníkový cieľ 

      Spoznávať základné pravidlá  komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, 

vyplývajúce z Božieho zákona.  Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej 

dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s 

Bohom. 

1. téma: BOH MI DÔVERUJE 

Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 6 hod. pre školy 

s dvojhodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: krása, príroda, svet, Božie dielo, záhrada, úcta k životu, zodpovednosť človeka 

za prírodu 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť jeho jedinečnosť  

a zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní 

dobra. 

Afektívny cieľ: Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a starostlivosti. Rozvíjať schopnosť 

rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym 

rozhodnutím. 

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela. S pomocou učiteľa 

navrhnúť a realizovať triedny enviroprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.) 

Obsahový štandard: 

Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody 

Svet – prejav dôvery Boha voči človeku  

Obraz rajskej záhrady 

Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie  

 
Výkonový štandard 

Žiak vie 

 porovnať človeka s ďalšími Božími dielami 

 uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov  

 zdôrazniť jedinečnosť človeka  a jeho zodpovednosť za svet  

 



 vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti 

 prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť a realizovať 

triedny enviroprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie školského dvora, 

vytvoriť v triede živý kútik a pod.) 

 reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o rajskej 

záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra 

 na príkladoch rozlíšiť dobro od zla 

 na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

 je otvorený pre tvorivé myslenie 

kompetencie k riešeniu problémov: 

Žiak 

 plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými 

 primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém 

existenciálne: 

Žiak 

 má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka 

Prierezová téma environmentálna výchova 

Žiak 

 má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným prostredím vo 

svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete 

 oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode 

 vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a zmysel v 

Bohu 

Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Žiak 

 je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu 

 dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

 rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky 

 je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

2. téma: DÔVERUJEM BOHU (1., 2. a 3. BP) 

Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 8 hod. pre školy 

s dvojhodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: ticho, rozhovor, Abrahám, viera,  modlitba, meno, oslava, sviatočný deň 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery. 

Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim 

životom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby. 

Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty a používania Božieho mena 

ako vyjadrenie Božej blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka. 

 



Afektívny cieľ: Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Objavovať načúvanie ticha. Vnímať 

Boha, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať. Pozorovať životný rytmus striedania práce 

a odpočinku. 

Psychomotorický cieľ: Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým spôsobom 

formulovať modlitbu vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Božiemu menu a k predmetom 

pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.).  Formovať a rozvíjať návyk slávenia. 

Obsahový štandard: 

Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na Božiu výzvu) 

Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako posväcovanie života 

Boh a jeho meno  

Oslavujem Boha  

Sviatočný deň s TV a bez TV  

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery 

 reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim 

životom  

 vnímať potrebu človeka niekomu veriť 

 vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás 

 na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby 

 stíšiť sa a načúvať 

 vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať 

 jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami 

 vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe 

 vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty 

 s úctou volať spolužiakov po mene 

 vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti 

 prejaviť úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy 

svätých a pod.). 

 pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku 

 jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka 

 objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia  

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci 

v skupinách, zapája sa do diskusie 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 buduje vzťahy dôvery 

 formuje zdravé sebavedomie 

 prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka 

kultúrne: 

Žiak 

 sa orientuje v striedaní všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu 

existenciálne: 

Žiak 

 rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou 

 je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj  podieľať 

 spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave 

 



Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

 rozvíja sebareflexiu 

 rešpektuje potreby a práva ostatných 

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu 

Prierezová téma mediálna výchova 

Žiak 

 začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje 

 rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou 

 

3. téma: DÔVERA V RODINE (4., 5. BP) 

Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 10 hod. pre školy 

s dvojhodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: ľudská rodina, Božia rodina, pozvanie do spoločenstva, krst, dôvera 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať rodinu ako miesto istoty, lásky 

a dôvery. Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho). Opísať význam krstných 

symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho so 

svojim životom. 

Afektívny cieľ: Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý človek. Vnímať svoje 

jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine. Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia 

dôvery. 

Psychomotorický cieľ: Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou (návyk prejavov 

úcty a dôvery k rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť pre zachovanie vzájomnej dôvery. 

Obsahový štandard: 

Božie pozvanie do ľudskej  rodiny - Legenda o Lucii  

Pozvanie do Božej rodiny (krst) 

Človek ako  neopakovateľné Božie dielo  

Rodina ako spoločenstvo, 

Úlohy a role v rodine 

Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou a dôverou) 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery 

 jednoducho nakresliť symboly krstu 

 s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly 

 naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom 

 reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi 

 pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou 

v medziľudských vzťahoch 

 používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom  

 formulovať modlitbu za rodičov  

 konkrétnymi skutkami slúžiť  rodine  

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí 

 svojimi slovami vyjadruje svoje pocity 

 



existenciálne: 

Žiak 

 objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť 

 objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery  

kultúrne: 

Žiak 

 intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

 intuitívne vníma symbolickú reč 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 uvedomuje si  svoju úlohu a rolu v rodine  

 má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)  

 pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov  

 prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom  

4. téma: DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM (6., 7., 8., 9. a 1O BP) 

Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 8 hod. pre školy 

s dvojhodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: vyslovené slovo, čisté srdce, majetok, osobný majetok, bohatstvo,  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Vyjadriť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov. Na modelovej 

situácii opísať potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný majetok od spoločného. Na konkrétnom 

príklade navrhnúť spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým spôsobom prepojiť biblický príbeh 

o boháčovi a Lazárovi so svojim životom a správnym vzťahom k majetku. 

Afektívny cieľ: Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo buduje 

a čo ničí vzájomné vzťahy. Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať 

svoj vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania a dávania. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy pozornosti voči ľuďom (slovom 

a skutkom). Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a úcty k jedinečnosti každého človeka. 

Formovať návyk čestného postoja k osobnému majetku a k majetku iných. S pomocou učiteľa 

navrhnúť a realizovať triedny projekt (pomoci ľuďom v núdzi, šetrenia osobného aj spoločného 

majetku pod.) 

Obsahový štandard: 

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu) 

Čisté srdce  

Osobný majetok  

Boháč a Lazár 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov 

 posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim životom 

 na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca 

 uviesť príklady osobného a spoločného majetku 

 navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku  

 v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným  

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií  

 v komunikácií používa vhodné slová a výrazy 

 



existenciálne: 

Žiak 

 objavuje  hodnotu čistého srdca 

 objavuje hodnotu pravdy 

 vníma svoj vnútorný svet 

občianske: 

Žiak 

 vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného  

 váži si majetok 

 dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)  

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti 

 je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom 

 rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania 

5. téma: DESATORO – POZVANIE K SOBODE A DÔVERE 

Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 8 hod. pre školy 

s dvojhodinovou dotáciou. 

Kľúčové pojmy: zmluva, uzatvorenie zmluvy, hora Sinaj, pravidlá, desatoro, cesta k šťastiu a 

dôvere 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. Spoznávať obsah pojmu zmluva. 

Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať obsah 

jednotlivých prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané poznatky učiva ročníka 

a jednoduchým spôsobom ho aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými spôsobom 

hodnotiť svoje konanie v súlade so svojim svedomím. 

Afektívny cieľ: Objaviť pravdu Desatora na modelových príbehoch v ročníku. Stotožniť sa 

s etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne životné situácie. Vníma  

a načúva vnútornému hlasu svedomia. 

Psychomotorický cieľ: Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona. 

Obsahový štandard: 

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji 

Desatoro ako pravidlá 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 reprodukovať príbeh o Mojžišovi 

 chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu 

 určiť kľúčový moment a pointu príbehu 

 opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe porozumenia biblického textu  

 reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa  

 sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka  a jednotlivé prikázania na 

konkrétnych modelových situáciách 

 vnímať a načúvať hlasu svedomia 

 hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať 

 svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom  

 intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii  



 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

 je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel podľa 

desatora 

existenciálne: 

Žiak 

 je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov 

 rozvíja vnímanie svojho vnútorného -  duchovného sveta  

 rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia 

 je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje 

 objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím 

 objavuje pravdu desatora 

 vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej dôvere 

 objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona 

občianske: 

Žiak 

 vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka  

 vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti 

kultúrne: 

Žiak 

 intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

 intuitívne vníma symbolickú reč 

 intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu 

kompetencie k riešeniu problémov: 
 rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo) 

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

správne/nesprávne, čo je dobré/zlé 

 v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený pre 

dobro 

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 má pozitívny vzťah k druhým ľuďom  

 aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí triedy 

 učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov 

 vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

 rozvíja sebareflexiu 

 rešpektuje potreby a práva ostatných 

 je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

rešpektujúcich práva druhého človeka 

6. téma: POZVANIE NA HOSINU – OBNOVENIE DÔVERY 

Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou / 6 hod. pre školy 

s dvojhodinovou dotáciou. 

 

Kľúčové pojmy: milosrdný otec, márnotratný syn, zlo, povedať nie, zmierenie, hostina lásky, 

sviatosť zmierenia 

 

 



Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na správaní márnotratného 

syna opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad 

vykonaným zlom. 

Afektívny cieľ: Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha. V evanjeliovom príbehu 

objaviť možnosť návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. 

Vnímať sviatosť zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať návyk 

ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti. 

Obsahový štandard: 

Milosrdný otec/márnotratný syn 

Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom 

Hostina lásky -  sviatosť zmierenia 

Výkonový štandard 

Žiak vie 

 intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči 

 otvoriť sa pre dobrého Boha 

 reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna 

 jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna a vlastným 

rozhodovaním sa 

 aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život 

 reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu 

 objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov 

 vyjadriť radosť z odpustenia 

 vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby 

 formulovať následky konania zla na život človeka 

 formulovať vlastnými slovami ľútosť 

 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 je otvorený pre obrazné vyjadrovanie 

 dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie 

 aktívne a so záujmom počúva 

kompetencie k učeniu sa: 

Žiak 

 je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach 

existenciálne: 

Žiak 

 objavuje hodnotu odpustenia  

 sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii 

mravného zlyhania 

 je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia 

 intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj 

 rozvíja vnímanie svojho vnútorného -  duchovného sveta  

 rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej 

 rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný – duchovný 

svet 

občianske: 

Žiak 

 objavuje postoj zodpovednosti za iných 

 rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej situácie príbehu otca a syna 



kultúrne: 

Žiak 

 intuitívne vníma obrazy a symboly 

 intuitívne vníma posolstvo biblického textu 

 vníma odpustenie ako múdrosť človeka  

sociálne a interpersonálne: 

Žiak 

 poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným 

 objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov  

 berie do úvahy dobro iných ľudí 

 je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma odpustenie ako dar človeka človeku) 

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak 

 rozvíja sebareflexiu 

 je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia 

 rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Náboženstvo/Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty   

Ročník: tretí     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66 hodín 

     

Ročníková téma: CESTA VIERY 

      Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. 

Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. 

V prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby 

a pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery 

v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka. 

Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy  

na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného 

života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje 

vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do svojho života v Eucharistii. 

Ročníkový cieľ 

      Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania 

osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre 

každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému 

životu v spoločenstve veriacich. 

1. téma: VERIŤ BOHU 

Dotácia hodín: 3 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 6 hod. s dvojhodinovou časovou 

dotáciou  

Kľúčové pojmy: viera, biblické obrazy Boha, podobenstvo o horčičnom semienku, Božie 

kráľovstvo, rast, krst 

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu. Jednoduchým 

spôsobom vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha, dôležité pre osobnú predstavu Boha. 

Reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku. Na obraze horčičného semienka spoznávať 

Ježišovo učenie o Božom kráľovstve. Opísať obsah krstných sľubov.  

Afektívny cieľ: Byť disponovaný pre život kresťanskej viery. V biblických obrazoch vnímať 

hlbokú výpoveď o Bohu. Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej 

veci z niečoho nepatrného. Na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako 

významnú udalosť v živote viery.  

Psychomotorický cieľ: Formovať osobný život viery. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz o Bohu. 

Obsahový štandard 

 viera v Boha 

 biblické obrazy Boha 

 podobenstvo o horčičnom semienku  

 krst (krstné sľuby) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu, 

 porozumieť symbolickému významu reči, 

 reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku, 



 na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom kráľovstve, 

 na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z niečoho 

nepatrného, 

 na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako významnú udalosť v živote 

viery, 

 opísať obsah krstných sľubov, 

 otvoriť sa pre formovanie osobného života viery. 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

 je schopný sa stíšiť, 

 číta text s porozumením, 

 objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie,  

 je pripravený na odkrývanie obraznej reči Biblie. 

k riešeniu problémov: 

Žiak 

  primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh. 

existenciálne: 

Žiak 

 disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o Božom 

kráľovstve, 

 objavuje duchovný rozmer človeka. 

interpersonálne a sociálne: 

Žiak 

 buduje vzťah dôvery, 

 si uvedomuje svoju jedinečnosť. 

2. téma: JEŽIŠ UZDRAVUJE 

Dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou /8 hod. s dvojhodinovou časovou 

dotáciou  

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s 

„vyschnutou rukou“ a ochrnutého. Na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, 

konať, vidieť podstatu veci.  

Afektívny cieľ:  Identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať mravný úsudok. 

Obsahový štandard 

 Ježišove uzdravenia (uzdravenie slepého, hluchonemého, s „vyschnutou rukou“, ochrnutého) 

 rozvoj mravného cítenia 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s „vyschnutou 

rukou“ a ochrnutého, 

 na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to, čo  je  v živote 

podstatné,  

 identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie, 

 byť disponovaný na rozvoj mravného úsudku. 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

  objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu komunikácie.  



existenciálne: 

Žiak 

  interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich schopností 

vidieť, konať a počuť, 

  rozvíja vlastné svedomie. 

interpersonálne a sociálne: 

Žiak 

 prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,  

 je empatický. 

kultúrne: 

Žiak 

 sa učí tolerancii. 

občianske: 

Žiak 

  sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije. 

 

3. téma: JEŽIŠ NÁM ODPÚŠŤA 

Dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 8 hod. s dvojhodinovou časovou 

dotáciou  

Kľúčové pojmy: vina, hriech, zaobchádzanie s vinou, zmierenie s ľuďmi, zmierenia s Bohom 

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu  a previnenie. 

Pochopiť  kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na podklade podobenstva 

o márnotratnom synovi. Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si 

priebeh sviatosti zmierenia.  

Afektívny cieľ: Vnímať vinu ako súčasť života každého človeka. Prijímať sviatosť zmierenia ako 

dar. Oceniť sviatostný a mimosviatostný význam pokánia. 

Psychomotorický cieľ: Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Pravidelnou osobnou 

reflexiou formovať svoje mravné cítenie.  

Obsahový štandard 

 vina, hriech 

 Ježiš v dome hriešnika (Zachej) 

 Ježiš odovzdáva moc odpúšťať 

 sviatosť zmierenia 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu,  

 jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny a odpustenie,  

 vnímať vinu ako súčasť života každého človeka, 

 reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou, 

 reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja, 

 osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia, 

 prijímať sviatosť zmierenia ako dar, 

 oceniť mimosviatostné formy pokánia, 

 oceniť sviatostnú formu pokánia, 

 pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie, 

 zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania, 

 podieľať sa na sviatosti zmierenia. 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 



Žiak 

  chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia.  

existenciálne: 

Žiak 

  je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery, 

  je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, že Božia 

 láska je silnejšia ako ľudské previnenia,  

  prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím, 

  vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia, 

  je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu,  

  zhodnotí  sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania, 

  je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia. 

interpersonálne a sociálne: 

Žiak 

  vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou.  

Prierezové témy  

Osobný a sociálny rozvoj  

Žiak 

  si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia. 

 

4. téma: JEŽIŠ NÁS OSLOBODZUJE 

Dotácia hodín: 6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 12 hod. s dvojhodinovou časovou 

dotáciou  

Ciele témy: 

Kognitívny cieľ:  Na obraznej reči biblického príbehu vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky. 

Vysvetliť pojem hriech. Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých 

prikázaní. Nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou 

a zmŕtvychvstaním. 

Afektívny cieľ: Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život. Vnímať hriech a jeho následky 

ako ublíženie sebe a iným. 

Psychomotorický cieľ:  Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Formovať 

návyk konania dobra a vyhýbania sa zlu. 

Obsahový štandard 

 hriech a dôsledky hriechu 

 Veľká noc (Pascha)  

 Desatoro (pravidlá pre život v slobode) 

 Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne) 

Výkonový  štandard 

Žiak vie: 

 na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky, 

 vysvetliť pojem hriech, 

 reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní, 

 akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život, 

 stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

živote, 

 nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou 

a zmŕtvychvstaním, 

 posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti, 

 posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným, 

 jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so svojím svedomím,  

 



 posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra (prechod od heteronómneho 

svedomia k autonómnemu), 

 otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje. 

Rozvoj kompetencií: 

k riešeniu problémov: 

Žiak 

 dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora,  

  identifikuje hlavné zložky situačného problému, 

  pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie,    

  dokáže formulovať a klásť si otázky, 

  prehodnocuje fakty. 

kultúrne: 

Žiak 

  intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a židovskej tradície,  

 intuitívne vníma symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva, 

 intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze. 

existenciálne: 

Žiak 

 stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

živote,  

 objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti, 

 vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu, 

 rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným 

prerušením vzťahu s Bohom, 

 rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra, 

 je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje, 

 objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodržiavaním zákona lásky. 

interpersonálne a sociálne: 

Žiak 

  vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi. 

občianske: 

Žiak 

 vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka,  

 vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania v ľudskej spoločnosti, 

 vníma Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka, 

 intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti. 

 

Prierezové témy  

Environmentálna výchova  

Žiak 

  vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora. 

Mediálna výchova  

Žiak 

 vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukážke biblickej udalosti o Ježišovej smrti 

a zmŕtvychvstaní.  

 

5. téma: JEŽIŠ NÁS POZÝVA NA HOSTINU 

Dotácia hodín: 6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou / 12 hod. s dvojhodinovou časovou 

dotáciou  

Kľúčové pojmy: Eucharistia, chlieb, víno, svätá omša, posledná večera, krížová cesta 

Ciele témy: 



Kognitívny cieľ:  Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou. Odlíšiť chlieb od 

eucharistického chleba.  

Objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnožení chleba 

a sviatosťou Eucharistie.  

Afektívny cieľ: Oceniť potrebu slávenia pre život človeka. Rozvíjať schopnosť života 

v spoločenstve.  Uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie.  

Psychomotorický cieľ:  Formovať návyk aktívnej komunikácie s Bohom počas  liturgického 

slávenia (odpovede, gestá, symboly). 

Obsahový štandard 

 nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov – Jn 6, 1-13) 

 posledná večera (Eucharistia) 

 svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva, hostina slova, chleba) 

Výkonový štandard 

Žiak vie: 

 nájsť súvislosť medzi  poslednou večerou a svätou omšou, 

 odlíšiť chlieb od eucharistického chleba, 

 objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o rozmnožení 

chlebov a sviatosťou Eucharistie, 

 oceniť potrebu slávenia pre život človeka, 

 rozvíjať schopnosť života v spoločenstve, 

 uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie pre svoj duchovný rast. 

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: 

Žiak 

  rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia. 

existenciálne: 

Žiak  

  je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať, 

  je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti, 

  vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali základom 

kresťanskej liturgie. 

interpersonálne a sociálne:    
Žiak 

  rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

Predmet: Náboženstvo/Náboženská výchova 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty   

Ročník: štvrtý     

Časový rozsah výučby: týždenne 2 hodiny ročne 66  hodín 

     

Obsahový štandard pre 4. ročník 

      Ročníková téma Spoznávanie nádeje pomáha dieťaťu otvárať dvere do sveta. Dieťa objavuje 

prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom prehlbuje a rozvíja dôveru, ktorá mu umožňuje 

dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. 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.  

Hlavnou témou roka pre 4. ročník je POZNÁVANIE NÁDEJE, ktorá je rozdelená na 5 

tematických okruhov.  

Základné tematické okruhy sú:  

1. téma: Cesta nádeje …… /10 hodín/  

2. téma: Biblia – slovo o nádeji …… /22 hodín/  

3. téma: Nádej presahujúca smrť …… /14 hodín/  

4. téma: Svedectvo nádeje …… /10 hodín/  

5. téma: Prameň nádeje …… /10 hodín/  

Obsah predmetu 

1. téma: CESTA NÁDEJE  
Obsah témy: Cesta k sebe – som jedinečný  

Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)  

Cesta do sveta, v ktorom žijem .  

Noemova archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého, vezmi do archy....)  

Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej blízkosti)  

Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu. Vnímať potrebu sebariadenia. 

Akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom.  

Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti.  

2. téma: BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI  
Obsah témy: Biblia kniha kníh. Starý a Nový zákon. Zem Biblie.  

Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš a Izaiáš – kmeň 

Jesseho)  

Pán Boh utešuje.  

Biblické posolstvo nádeje – očakávanie a príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária)  

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá o Božom kráľovstve)  

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove zázraky)  

Porozumieť základnému deleniu kresťanskej Biblie. Identifikovať 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 a zachraňujúceho Božieho konania.  

Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva.  

Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv.  

 



3. téma: NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ  
Obsah témy: Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje  

Najväčšie obmedzenie človeka  

Bože, kde si? (Jób)  

Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)  

Ježiš – silnejší ako smrť  

Sviatosť pomazania chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská nádej už končí  

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. Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť 

ľudského života. Vnímať sviatosť 

zmierenia a Eucharistie ako cestu od smrti k nádeji na večný život.  

Reflektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. Rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu.  

4. téma: SVEDECTVO NÁDEJE  
Obsah témy: Rôzne veže v jednom meste, veže v našom meste.  

Kostolné veže – symboly nádeje  

Kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine (regióne)  

Miesta pre spoločné slávenie, prácu, a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s kresťanmi iných 

cirkví  

Svedkovia nádeje  

Prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a rozdielne 

znaky s Rímskokatolíckou cirkvou.  

Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví.  

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.  

5. téma: PRAMEŇ NÁDEJE  
Obsah témy: Modlitba – život v Božej prítomnosti, prameň nádeje  

Druhy modlitby  

Bože, si pri mne (Žalm 139)  

Boh – stred kresťanského spoločenstva  

Modlitba svätého ruženca  

Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka. Na 

modelových situáciách objaviť nádej zo života viery. Vnímať potrebu stíšenia.  

Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe. 

Výkonové štandardy 

Výkonový štandard prvej témy:  

Žiak vie  

 vysvetliť čím je človek jedinečný  

 reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche  

 nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche a zodpovedným prístupom k 

prírode  

 vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje  

 objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu  

 objavovať zodpovednosť za prírodu a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského života  

 vnímať potrebu sebariadenia  

 akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom  

 formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti.  

 

 



Výkonový štandard druhej témy:  

Žiak vie  

 vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie  

 reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona  

 jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 

Betlehem...) a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje  

 interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie očakávanej 

nádeje na príchod Vykupiteľa  

 identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv  

 na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako základný 

predpoklad pre zmysel  

 vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva  

 formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv  

 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 a 

znaky Božieho záchranného konania.  

Výkonový štandard tretej témy 

Žiak vie  

 vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie  

 reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona  

 jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 

Betlehem...) a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje  

 interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie očakávanej 

nádeje na príchod Vykupiteľa  

 identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv  

 na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako základný 

predpoklad pre zmysel  

 vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva  

 formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv  

 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 a 

znaky Božieho záchranného konania.  

Výkonový štandard tretej témy:  

Žiak vie  

 vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života  

 vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a 

kresťanským pohľadom na zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí  

 reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára  

 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  

 objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej 

viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť  

 z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je silnejší ako smrť  

 rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu  

 je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou a náboženskú hĺbku ktorú 

spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii  

 

 



Výkonový štandard štvrtej témy:  

Žiak vie  

 prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a 

rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou  

 vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví  

 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  

Výkonový štandard piatej témy:  

Žiak vie  

 jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka  

 na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery  

 vnímať potrebu stíšenia  

 cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe  

Kritériá klasifikácie 

(a základné kritéria slovného hodnotenia) výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka 

v predmete náboženstvo/náboženská výchova  

 

Hodnotenie zo strany učiteľa – poskytuje žiakovi spätnú väzbu v jeho práci a prístupu 

k vyučovaniu. Hodnotenie musí byť: 

a) zrozumiteľné a jednoznačné 

b) pedagogicky zdôvodniteľné 

c) odborne správne 

d) porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka 

e) vždy doložiteľné, učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka 

Hodnotenie žiaka v predmete náboženstvo/náboženská výchova 

Vo vyučovacom predmete náboženstvo/náboženská výchova pri priebežnej klasifikácii učiteľ 

hodnotí očakávané výstupy stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, alebo 

v cieľoch učebných osnov, prípravu na vyučovanie (domáce úlohy) riešenie teoretických 

a praktických úloh. Pri súhrnnej klasifikácii  hodnotí: 

a) učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s požiadavkami 

vymedzenými v učebných osnovách  

b) osvojené kľúčové kompetencie 

c) stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu 

d) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu 

e) usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese  

f) snahu o rozvoj svojich kompetencií 

 

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak žiak dosahuje konkrétne výstupy stanovené vo 

výkonovom štandarde, očakávané kompetencie a ciele vzdelávania pohotovo, v určenom čase, 

s výrazným podielom samostatnej práce alebo len s minimálnou pomocou učiteľa. V činnostiach je 

aktívny, naplno využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je schopný v plnej miere 

nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem a snahu o rozvíjanie 

svojich kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a aktívne vyjadriť 

svoj vlastný názor. Na vyučovanie sa pripravuje a plní zadané úlohy. Pri vyučovaní naplno 

využíva svoje schopnosti, možnosti a rezervy. 

 



Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, 

kreativity a originality. Stanovené výstupy v určenom čase dosahuje s malou pomocou učiteľa. 

V prípade potreby je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. 

Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam 

a vyjadriť svoj vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie a plnenie zadaných úloh má drobné 

nedostatky. Pri vyučovaní sa snaží naplno využívať svoje schopnosti, možnosti a rezervy. 

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje 

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru 

autentickosti, kreativity a originality. Stanovené výstupy dosahuje v dlhšom ako určenom čase 

a s výraznou pomocou učiteľa. Prejavuje čiastočný záujem o vyučovanie a rozvoj svojej osobnosti. 

Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové vzťahy 

a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami vyjadruje svoj 

vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie a plnenie zadaných úloh má výrazné nedostatky. Svoje 

schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní využíva len čiastočne a preukazuje len malú snahu 

pre zlepšenie tohto stavu. 

Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách pasívny, 

nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje autentickosť, kreativitu 

a originalitu. Stanovené výstupy dosahuje len pri výraznej pomoci učiteľa  a za oveľa dlhší ako 

určený čas.  Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať 

medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a vyjadriť 

svoj vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie trvalo preukazuje výrazné nedostatky. Svoje 

schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní využíva len  veľmi málo a nepreukazuje takmer 

žiadnu snahu pre zlepšenie tohto stavu. 

Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý proklamatívne ignoruje 

výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nedosahuje žiadne 

stanovené výstupy a to aj pri maximálnej pomoci a snahe učiteľa. Odmieta zaujať postoj 

k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Na vyučovanie sa nepripravuje. Svoje 

schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní nevyužíva; snahu pre zlepšenie tohto stavu 

neprejavuje. 

Čo učiteľ náboženstva/náboženskej výchovy nehodnotí? 

V školskom  vyučovaní predmetu náboženstvo/náboženská výchova sa nehodnotí účasť na 

liturgickom slávení v Cirkvi, nakoľko školské vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy je 

ponuka pre život s Cirkvou a nie kontrola života s Cirkvou. Nehodnotí sa postoj k Bohu, ale 

k edukačnému procesu v predmete. 

Návrh presných kritérií hodnotenia v predmete náboženská výchova 

Presné kritéria hodnotenia: 

Známkou hodnotíme: 

l.  prácu s pracovným zošitom - priebežne 

2. vytvorenie projektu – raz za polrok 

3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok 

4. aktivitu na hodine 

Kritéria hodnotenia projektu: 

obsah –2 body; forma – 2 body; prezentácia – 4 body; obhajoba – 2 body;  

celkové hodnotenie: 10 – 9 bodov ....výborný; 8 – 7 bodov ......chválitebný;  

6 – 5 bodov.......dobrý; 4 – 3 bodov.......dostatočný; 2 – 0 bodov.......nedostatočný 

Stupnica pri testoch:  

100% - 90%  výborný;      89,9% - 75% chválitebný;      74,9% - 50%  dobrý;  

49,9% - 35%  dostatočný;     34,9% a menej     nedostatočný 

Najväčšiu váhu pri klasifikácii má hodnotenie projektu a test 



UČEBNÉ OSNOVY 
 

Voliteľný predmet: ZÁKLADY PRVEJ POMOCI 

Ročník: 1. až 4. ročník   

  

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina  

 ročne 33 hodín  

Charakteristika predmetu 

      Najcennejšie v ľudskom živote je zdravie. Štatistiky v súčasnosti poukazujú na to, že 

v poslednom období pribúda detských úrazov v domácnostiach, v školách, v prírode, na cestách 

i železniciach, hoci mnohým z nich by sa dalo predísť. Aj to bol jeden z dôvodov, pre ktoré sme sa 

rozhodli na našej škole zaviesť vlastný predmet Základy prvej pomoci. Predmet má viesť žiakov 

k udržaniu a ochrane vlastného zdravia i zdravia iných, ako aj k poskytovaniu prvej pomoci pri 

jeho ohrození. Počas celého primárneho vzdelávania si naši žiaci v rámci tohto predmetu budú 

rozvíjať kompetencie v teoretickej oblasti i v praktickom poskytovaní prvej pomoci. Predmet sa 

zameriava na zvládnutie situácií vznikajúcich pri rôznych úrazoch, na osvojenie si kompetencií 

poskytnutia prvej pomoci pri nich. Zároveň predmet bude výrazne prispievať k formovaniu 

empatického cítenia našich žiakov. 

Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovania voliteľného predmetu  ZÁKLADY PRVEJ POMOCI: 

 rozvíjať aktívny záujem o pozitívny vzťah žiakov k otázkam zdravotnej výchovy z    

      hľadiska etiky, humanity, a zodpovednosti za zdravie,  

 viesť k aktívnej ochrane vlastného zdravia,                                                         

 formovať zdravotné uvedomenie detí a ich vzťah k ochrane a podpore svojho zdravia 

a zdravia iných osôb, 

 zvýšiť vedomostnú úroveň a praktické zručnosti žiakov v oblasti poskytovania prvej pomoci. 

 

Stratégie vyučovania 

      Na dosiahnutie uvedených cieľov budeme využívať najmä také didaktické postupy, metódy 

a formy práce, ktoré :  

 podporujú aktívnu a samostatnú prácu žiakov, 

 podnecujú tvorivé myslenie a odbornú komunikatívnosť, 

 umožňujú primerane veku chápať obsah predmetu, jeho zmysel a praktické využitie 

získaných informácií, poznatkov a zručností v podpore zdravia a pri prvej pomoci, 

 veku primerane na jednotlivých hodinách využívať prácu s počítačom.  

      Správne zvolenými metódami sa bude vytvárať atmosféra, v ktorej sa dieťa bude učiť bez 

strachu a stresu. Výrazne sa bude posilňovať schopnosť žiakov vzájomne medzi sebou 

spolupracovať, čo vyplýva zo samotného predmetu, keďže poskytovať prvú pomoc ranenému sa 

žiaci učia v tíme.  

      Metódy: práca s textom v učebnici,  na tabuli,  výklad, predĺžený výklad, rozličné druhy 

rozhovorov, príbehy, vysvetľovanie, motivačné metódy,  problémové úlohy, precvičovanie, 

pozorovanie,  práca s ilustráciami,  objasňovanie pojmov, dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj 

hodnotiaceho myslenia, sociálne učenie – učenie sa od seba navzájom, autentické učenie  zo 

skúsenosti, práca s internetom, práca s časopismi, prezentácie v Power Pointe na interaktívnej 

tabuli. 



Obsah a rozsah 

      Predmet sa žiaci v každom ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 1 hodinu týždenne,  

33 hodín ročne.  

      Obsahom predmetu bude tvorba a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (vedomostí, 

praktických zručností a spôsobilostí) v jednotlivých ročníkoch v nasledovných témach:  

 

 

Tematický celok 

 
 

 

Celkový 

počet hodín 

počas 

primárneho 

vzdelania 

 

Počet 

hodín 

v 1. roč. 

 

 

 

Počet 

hodín 

v 2. roč. 

 

 

 

 

Počet 

hodín 

v 3. roč. 

 

 

 

Počet 

hodín 

v 4. roč. 

 

 

Lekárnička 4 3 1 0 0 

Tiesňové linky a tiesňové 

volanie 
7 4 1 1 1 

Polohy 2 0 0 2 0 

Obväzy a obväzovanie 6 2 2 0 2 

Odsun a preprava 

postihnutých 
5 2 1 1 1 

Rany a krvácanie 17 3 5 5 4 

Popáleniny 10 0 0 7 3 

Poruchy krvného obehu - 

šok a mdloba 
8 2 0 6 0 

Prvá pomoc pri dusení 3 0 1 0 2 

Drobné poranenia 13 6 7 0 0 

Význam a podstata prvej 

pomoci 
3 3 0 0 0 

Poranenia pohybových 

ústrojov – zlomeniny 

a vykĺbeniny 

7 0 0 0 7 

Život ohrozujúci stav – 

zlyhanie dýchania a prvá 

pomoc 

9 3 6 0 0 

Život ohrozujúci stav – 

bezvedomie 
8 1 0 7 0 

Resuscitácia 8 0 0 0 8 

Účinky extrémnych teplôt 4 0 4 0 0 

Príčiny a prevencia 

detských nehôd a úrazov 
8 2 2 2 2 

Téma prvej pomoci 

v detských časopisoch a na 

internete 

7 1 2 2 2 

Projekt 4 1 1 1 1 

 

 



Výkonový štandard 

Výkonový štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých  ročníkoch získať: 

1.  ročník  

 chápe význam a dôležitosť prvej pomoci, vie povedať, čo je prvá pomoc, ovláda, že prvú 

pomoc treba poskytnúť rýchlo, pokojne a neohroziť pritom seba,  

 ovláda tri spôsoby zisťovania vedomia, oslovenie, zatrasenie, bolestivý podnet,  

 osvojí si tri spôsoby zisťovania dýchania, cítením vánku, zrakom a sluchom,  

 vie, prečo v škole, v domácnosti, v aute musí byť lekárnička, pozná umiestnenie lekárničky 

v škole, pozná a vie pomenovať aspoň desať vecí v lekárničke,  

 pozná krycí náplasťový obväz a vie ho správne použiť, pozná gázový krycí obväz a vie ho 

správne použiť, 

 naučí sa odtiahnuť postihnutého z nebezpečného miesta a urobiť postihnutému barlu,  

 pozná tiesňové linky, vie, že volanie na ne je bezplatné, ale nesmie sa zneužívať, vie správne 

volať na tiesňovú linku 112, 155 a vie, že musí čakať na spätné otázky,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní z nosa, dokáže raneného upokojovať, naučí sa, čo 

ranený pri krvácaní z nosa nesmie robiť, 

 vie, kedy vzniká modrina a ako vyzerá, vie poskytnúť prvú pomoc pri modrine, vie vytvoriť 

studený obklad,  

 naučí sa poskytnúť prvú pomoc pri vracaní, 

 vie, čo môže byť cudzím telesom v oku, vie poskytnúť prvú pomoc pri cudzom telese v oku,  

 vie, že existuje časopis Mladý záchranár,  

 pozná príčiny najčastejších nehôd detí na ceste, učí sa predchádzať nehodám na ceste,  

 má osvojené príčiny a príznaky mdloby, prvú pomoc pri mdlobe,  

 prezentuje sám seba a svoj projekt  

2. ročník  

 chápe, čo je to umelé dýchanie, pozná jeho 3 druhy a vie uviesť, ktorý sa kedy používa, 

 vie zistiť, či postihnutý dýcha, či sú jeho dýchacie cesty priechodné, alebo upchaté,  

 vie uvoľniť upchaté dýchacie cesty, pozná ochranné rúško, vie ho použiť,  

  má osvojený manéver čelo – brada, ovláda počet vdychov za minútu pri umelom dýchaní, má 

osvojené zručnosti kontrolovať dýchanie, vie dokedy má poskytovať umelé dýchanie, vie 

volať na tiesňovú linku,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri dusení použitím úderu medzi lopatky,  

  má nadobudnuté jednoduché zručnosti pri typoch ovínadlového obväzovania, pozná dva 

spôsoby ukončenia obväzu, vie že uzol sa robí na neporanenej časti,  

 vie v dvojici vytvoriť sedadlo zo štyroch rúk pre raneného,  

 má osvojené príznaky podchladenia a vie poskytnúť prvú pomoc pri podchladení,  

 pozná rozdiel medzi vlásočnicovým a silným krvácaním,  

 pozná nebezpečenstvo infekcie pri malom vonkajšom krvácaní, má osvojenú prvú pomoc pri 

malom vonkajšom krvácaní,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri krvácaní z ucha,  

  rozumie pojmu hmyz a alergia na uštipnutie hmyzom a má osvojenú prvú pomoc pri bodnutí 

hmyzom,  

 pozná nebezpečenstvo prenosu besnoty pri pohryznutí zvieraťom a vie poskytnúť prvú pomoc 

pri pohryznutí zvieraťom,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri udretí hlavy po páde,  

 vie o existencii webovej stránky www.mladyzachranar.sk,  

 oboznámi sa s časopisom Mladý záchranár,  

 pozná príčiny najčastejších nehôd detí na železnici a učí sa im predchádzať,  

 má osvojené príznaky úpalu, učí sa mu predchádzať a vie poskytnúť prvú pomoc pri úpale,  

 prezentuje sám seba a svoj projekt.  

http://www.mladyzachranar.sk/


 

3. ročník  

 vie, čo je to bezvedomie, vie zabezpečiť miesto na ošetrovanie, vie, že postihnutého musí 

otočiť na chrbát a ovláda 3 spôsoby zisťovania vedomia a 3 spôsoby zisťovania dýchania,  

 nepriamymi znakmi má osvojené spôsoby zistenia prítomnosti krvného obehu,  

  vie poskytnúť prvú pomoc pri bezvedomí, ak postihnutý dýcha a činnosť srdca je prítomná,  

  má osvojenú zručnosť dať postihnutého do stabilizovanej polohy na boku, vie privolať RZP 

pri bezvedomí, má osvojenú zručnosť vykonať druhotné vyšetrenie, 

 má osvojenú zručnosť vo dvojici vytvoriť ranenému sedadlo z 2 rúk,  

 pozná aspoň 3 rozdiely medzi šokom a mdlobou,  

 pozná príčiny a príznaky šoku,  

 má osvojenú zručnosť dať raneného do protišokovej polohy, ovláda prvú pomoc pri šoku 

a vie správne privolať RZP, 

 vie poskytnúť prvú pomoc pri mdlobe,  

 pozná najčastejšie príčiny nehôd v domácnosti a vie im predchádzať,  

 pozná najčastejšie príčiny nehôd v prírode a vie im predchádzať,  

 pozná príčiny vzniku popálenín a ich delenie,  

 má osvojenú prvú pomoc pri popáleninách 1. a 2. stupňa, vie, čo pri popálenine nesmie robiť, 

má osvojenú zručnosť využiť trojrohú šatku pri tvorbe závesu, pri popálenine hornej 

končatiny, má osvojenú zručnosť spevniť záves predlaktia,  

 je oboznámený s internetovou stránkou www.mladyzachranar.sk, vie s ňou pracovať,  

 vie prezentovať svoj projekt 

 vie, že pri silnom vonkajšom krvácaní hrozí vykrvácanie a ošetrovať raneného musí 

v chirurgických rukaviciach, aby chránil sám seba,  

  má osvojenú prvú pomoc pri silnom vonkajšom krvácaní, má osvojenú zručnosť vytvoriť 

tlakový obväz a v prípade potreby ho prekryť ďalším. 

 

4. ročník  

 vie, že resuscitácia je umelé dýchanie spojené s vonkajšou masážou srdca, vie, že sa 

poskytuje, ak postihnutý nedýcha a činnosť srdca nie je prítomná,  

 ovláda polohy postihnutého a záchrancu pri resuscitácií,  

 vie resuscitovať dospelú osobu aj dieťa do puberty, aj bábätko do 1 mesiaca, pozná pomery 

masáže srdca a vdychov, hĺbku stláčania hrudníka, vie privolať RZP,  

 má osvojenú zručnosť využiť trojrohú šatku pri obväzovaní ruky,  

 má osvojenú zručnosť využiť trojrohú šatku pri tvorbe osmičkového obväzu pri znehybňovaní 

dolných končatín,  

 pozná možnosť prepravy na stoličke,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri dusení použitím Gordonovho úderu a Heimlichovho manévru, 

 vie poskytnúť prvú pomoc pri popálenine dolnej končatiny,  

 pozná príčiny najčastejších nehôd v domácnosti a vie im predchádzať, 

 pozná príčiny najčastejších nehôd v prírode a vie im predchádzať,  

 pozná príčiny vzniku zlomenín a rozdiel medzi otvorenou a zatvorenou zlomeninou,  

 pozná príznaky zlomenín a vie poskytnúť prvú pomoc pri zlomenine predlaktia a predkolenia,  

 chápe, čo je vykĺbenina a vie poskytnúť prvú pomoc pri vykĺbenine,  

 vie pracovať s internetovou stránkou www.mladyzachranar.sk  

 vie prezentovať svoj projekt,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri popálenine elektrickým prúdom,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri silnom krvácaní na dolnej končatine,  

 vie poskytnúť prvú pomoc pri cudzom telese v rane. 

 

http://www.mladyzachranar.sk/
http://www.mladyzachranar.sk/


Začlenenie prierezových tém 

Do predmetu sú začlenené nasledovné prierezové témy: 

 

1.Multikultúrna výchova MUV  

2.Mediálna výchova MDV  

3.Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4.Environmentálna výchova ENV  

5.Dopravná výchova DOV  

6.Ochrana života a zdravia OZO  

7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK  

Najvýraznejšie a najrozsiahlejšie je vo všetkých ročníkoch v jednotlivých tematických celkoch 

začlenená prierezová téma Ochrana života a zdravia , čo vyplýva z charakteristiky predmetu 

Základy prvej pomoci. V rámci jej  začlenenia žiaci: 

 výrazne formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

 získavajú teoretické vedomosti v poskytovaní prvej pomoci pri rôznych poraneniach 

 nadobúdajú praktické zručnosti v poskytovaní prvej pomoci  

Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, čo vyplýva z nutnosti spolupráce pri poskytovaní prvej 

pomoci 

  je podporovaná prevencia sociálno- patologických javov 

V rámci prierezovej témy Environmentálna výchova sa žiaci učia: 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

 vytvoriť si ako občan vlastný názor na médiá na základe prijímaných informácií 

 zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty 

 kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast 

V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky 

V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

  k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

V rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

 komunikovať, argumentovať 

 používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine 

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s použitím informačných a komunikačných      

technológií  

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

 pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu 

 

 



1.Multikultúrna výchova MUV v tematických celkoch: 

Význam a podstata prvej pomoci 

Projekt   

2.Mediálna výchova MDV v tematických celkoch: 

Tiesňové linky a tiesňové volanie 

Téma prvej pomoci v detských časopisoch 

Príčiny a prevencia detských nehôd a úrazov 

Téma prvej pomoci v detských časopisoch a na internete 

Oživovanie – resuscitácia 

Poranenia pohybových ústrojov – zlomeniny a vykĺbeniny 

3.Osobnostný a sociálny rozvoj OSR v tematických celkoch: 

Význam a podstata prvej pomoci 

Život ohrozujúci stav – bezvedomie 

Odsun a preprava postihnutých 

Tiesňové linky a tiesňové volanie 

Rany a krvácanie 

Drobné poranenia  

Porucha krvného obehu – mdloba 

Život ohrozujúci stav – zlyhanie dýchania a umelé dýchanie 

Prvá pomoc pri dusení 

Obväzy a obväzovanie 

Odsun a preprava postihnutých 

Účinky extrémnych teplôt 

Poruchy krvného obehu – šok a mdloba 

Popáleniny 

Oživovanie – resuscitácia 

Poranenia pohybových ústrojov – zlomeniny a vykĺbeniny 

4.Environmentálna výchova ENV  v tematických celkoch: 

Lekárnička 

Drobné poranenia  

Účinky extrémnych teplôt 

Príčiny a prevencia detských nehôd a úrazov 

5.Dopravná výchova DOV  v tematických celkoch: 

Význam a podstata prvej pomoci 

Téma prvej pomoci v detských časopisoch 

Príčiny a prevencia detských nehôd a úrazov 

Drobné poranenia  

Téma prvej pomoci v detských časopisoch a na internete 

Život ohrozujúci stav – bezvedomie 

6.Ochrana života a zdravia OZO  v tematických celkoch: 

Význam a podstata prvej pomoci 

Život ohrozujúci stav – bezvedomie 

Život ohrozujúci stav – zlyhanie dýchania a umelé dýchanie 

Obväzy a obväzovanie 

Odsun a preprava postihnutých 

Tiesňové linky a tiesňové volanie 

Rany a krvácanie 

Drobné poranenia  

Príčiny a prevencia detských nehôd a úrazov 

Porucha krvného obehu – mdloba 

 



Život ohrozujúci stav – zlyhanie dýchania a umelé dýchanie 

Prvá pomoc pri dusení 

Účinky extrémnych teplôt 

Popáleniny 

Oživovanie – resuscitácia 

Poranenia pohybových ústrojov – zlomeniny a vykĺbeniny 

7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  v tematických celkoch: 

Lekárnička 

Tiesňové linky a tiesňové volanie 

Projekt 

Téma prvej pomoci na internete 

8.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK  v tematických celkoch: 

Tiesňové linky a tiesňové volanie 

Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  v jednotlivých ročníkoch sa nachádza v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. 

 

Medzipredmetové vzťahy 

      Najvýraznejšie sa budú uplatňovať medzipredmetové vzťahy s prírodovedou, kde sa žiaci učia 

o častiach ľudského tela a ich funkciách. Poznatky z prírodovedy o dýchacej sústave človeka sú 

dôležité hlavne v učive o poskytovaní umelého dýchania a o resuscitácii. Výrazne sa uplatnia 

medzipredmetové vzťahy s výtvarnou výchovou pri rôznych náčrtoch súvisiacich s polohami 

ranených: protišokovou, stabilizovanou atď. Ďalej sa v predmete uplatnia aj medzipredmetové 

vzťahy s telesnou výchovou, matematikou a slovenským jazykom.  

Kritériá klasifikácie 

      Pri klasifikácii v predmete Základy prvej pomoci sa dodržiava Metodický pokyn č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy.  

      Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové 

kompetencie stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho 

iniciatíva a záujem o predmet.  

     Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne.  

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať v poskytovaní prvej pomoci. Samostatne, prípadne 

s minimálnou pomocou učiteľa dokáže zhodnotiť situáciu a podľa toho pohotovo reagovať, dokáže 

pri ošetrovaní raneného komunikovať s ním a vie ho upokojovať. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať v poskytovaní prvej pomoci. Pri ošetrovaní  

  



s raneným komunikuje, nezabúda ho upokojovať. Jeho ústny prejav má občas nedostatky 

v správnosti, presnosti a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho 

činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje v poskytovaní prvej pomoci s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa zvládne komunikáciu s raneným a jeho upokojovanie. 

Podstatnejšie nepresnosti v poskytovaní prvej pomoci dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. 

Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich 

kompetencií. Jeho grafický prejav je menej estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií v poskytovaní prvej pomoci sa vyskytujú podstatné chyby, žiak takmer nekomunikuje 

s raneným a neupokojuje ho. Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou pomocou učiteľa 

opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. V kvalite výsledkov jeho 

činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie v poskytovaní prvej 

pomoci, vôbec nekomunikuje s raneným a neupokojuje ho. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani 

s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita výsledkov jeho činností 

a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

Žiak bude z predmetu skúšaný v prvom ročníku len ústne, v druhom, treťom a vo štvrtom ročníku 

ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Uprednostňovať 

sa budú ústne odpovede žiakov spojené s praktickým poskytovaním prvej pomoci spolužiakovi, 

ktorý bude simulovať raneného. Pri hodnotení vedomostí a praktických zručností v poskytovaní 

prvej pomoci sa niekedy dôraz bude klásť na samostatnosť žiaka, inokedy na jeho schopnosť 

spolupracovať, no vždy sa bude vysoko ceniť kompetencia žiaka upokojovať raneného 

a komunikovať s ním. Využívať sa budú tiež písomné testy s voľbou odpovede najčastejšie po 

prebratí rozsiahlejších tematických celkov.  

Pri teste s 10 otázkami bude stupnica jeho hodnotenia nasledovná:  

 

                                                                10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

 

 

Taká istá bude stupnica pri klasifikácii projektov, pričom sa bude hodnotiť obsah projektu –  

3 b, forma spracovania – 3b, prezentácia projektu – 4b.  

Pri hodnotení má pedagóg na pamäti aj jeho motivujúcu zložku smerom k žiakovi, podnecovanie 

k snahe k lepším výkonom a hlavne k snahe žiaka ďalej rozvíjať svoje kompetencie v poskytovaní 

prvej pomoci.  

 



Učebné zdroje 

Hluchová L.: Prvá pomoc pre deti – Ako sa zachovať v núdzových situáciách 

Dobiáš V.: Abeceda prvej pomoci 

Príručka prvej pomoci 

Prvá pomoc do vrecka  

Hruškovic S.: Mladý záchranár 

Časopis : Mladý záchranár 

Internet, encyklopédie  

www.mladyzachranar.sk 

DVD Maľovaná prvá pomoc 
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UČEBNÉ OSNOVY 
 

Voliteľný predmet: MIMOČÍTANKOVÉ ČÍTANIE 

Ročník: 3. a  4. ročník   

  

Časový rozsah výučby: týždenne 1 hodina  

 ročne 33 hodín  

Charakteristika predmetu 

      Predmet Mimočítankové čítanie sme sa ako voliteľný na našej škole rozhodli zaviesť hlavne 

z dôvodu, že v súčasnom pretechnizovanom svete deti už od útleho veku inklinujú skôr 

k počítačovým hrám ako ku knihám, čo negatívne ovplyvňuje kvalitu čitateľských zručností. 

Veríme, že predmet motivačne prispeje k tomu, že žiaci budú aj vo svojom voľnom čase čítať viac, 

čím si budú rozširovať obzor, získavať viac informácií a poznatkov, zdokonaľovať čitateľské 

zručnosti a komunikačné schopnosti. Nezanedbateľnou je aj emocionálna stránka,  

predmet má prispievať k tvorbe kladného vzťahu k čítaniu, ku knihám a prostredníctvom nich 

k materinskému jazyku. 

      Predmet Mimočítankové čítanie úzko nadväzuje na učivo slovenského jazyka a literatúry. 

Rozvíja nielen komunikačné (verbálne, neverbálne, obhájenie svojho názoru...), ale aj tvorivé 

(rozprávanie, tvorenie, vymýšľanie...) zručnosti a kompetencie žiakov. Tento predmet je zároveň aj 

integračným prvkom medzi ostatnými predmetmi, pretože v sebe zahŕňa témy z  rôznych oblastí 

detského prežívania. Na vyučovaní sa bude pracovať s pútavými textami s tematikou príbehov zo 

života detí, zvieratiek, s textami obsahujúcimi zábavné prvky, či zaujímavé informácie z prírody, 

z histórie i z geografie a samozrejme s detskou fantáziou. 

      Úspechom je nielen zvládnutie techniky čítania, ale pochopenie obsahu prečítaného textu. 

Tento predmet vytvára priestor, aby  sa žiaci na ňom cítili uvoľnene a bezpečne a získavali 

postupne väčšiu istotu a primeranú dávku sebadôvery.  

Cieľ predmetu 

Cieľom vyučovania predmetu  je: 

 zdokonaľovať čitateľskú techniku 

 rozvíjať čítanie s porozumením 

 zdokonaľovať výrazné čítanie (intonácia, melódia, dôraz, rytmus, tempo) 

 rozvíjať schopnosti žiakov orientovať sa v texte 

 rozvíjať samostatnú prácu s textom 

 obohacovať aktívnu i pasívnu slovnú zásobu 

 zdokonaľovať komunikačné schopnosti 

 učiť žiakov aplikovať poznatky v praxi 

 rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu 

 rozvíjať porozumenie obsahu textu, vedieť odpovedať na otázky z textu i tvoriť otázky 

k textu 

 zdokonaľovať orientáciu v texte 

 rozvíjať logické myslenie, schopnosť dedukovať na základe daných informácií alebo 

predchádzajúcich skúseností 

 rozvíjať estetické cítenie a pestovať kultúrne hodnoty 

 vytvárať morálne postoje, upevňovať medziľudské vzťahy, pôsobiť na rozvoj osobnosti žiaka 

 

 

 



     Prostredníctvom čítania podporovať kognitívny, nonkognitívny a psychomotorický rozvoj 

osobnosti. Dôležitým faktorom je i podnecovanie subjektívneho prežívania, pôsobiaceho na 

hodnotovú orientáciu žiakov i na vzájomnú komunikáciu medzi nimi. Vzbudenie záujmu o vlastnú 

tvorbu a spoluprácu v kolektíve žiakov. A v neposlednom rade podpora slabšie prospievajúcich 

žiakov, dať im priestor a tak vyzdvihnúť ich osobnosť. 

Obsah a rozsah 

Predmet sa žiaci v treťom a vo štvrtom  ročníku primárneho vzdelávania budú učiť 1 hodinu 

týždenne, 33 hodín ročne. 

Obsahom predmetu bude tvorba a rozvoj kľúčových kompetencií žiakov (vedomostí, praktických 

zručností a spôsobilostí) v jednotlivých ročníkoch v nasledovných témach: 

 

 

Tematický celok 

 
 

 

Celkový 

počet hodín 

počas 

primárneho 

vzdelania 

 

Počet hodín 

v 3. roč. 

 

 

 

Počet hodín 

v 4. roč. 

 

 

Čítanie textov s porozume- 

ním s tematikou príbehov 

zo života detí a orientácia 

v texte 

9 9 0 

Čítanie textov s porozume- 

ním s tematikou príbehov 

zo života zvierat 

a orientácia v texte 

2 2 0 

Čítanie textov s porozume- 

ním so zábavnými prvkami 

a orientácia v texte 

5 5 0 

Čítanie textov s porozume- 

ním obsahujúcich 

informácie z prírody 

a orientácia v texte 

12 4 8 

Čítanie textov s porozume- 

ním obsahujúcich 

informácie z histórie 

a orientácia v texte 

8 2 6 

Čítanie textov s porozume- 

ním obsahujúcich 

informácie z geografie 

a orientácia v texte 

4 0 4 

Tvorba poznámok 5 0 5 

Projekt 11 5 6 

Dialogizované čítanie 12 6 6 

Reprodukcia časti textu 5 3 2 

Reprodukcia textu podľa 

otázok 
1 1 0 

 

 

 



Výkonový štandard 

 

Výkonový štandard kompetencií, ktoré má žiak v jednotlivých ročníkoch získať: 

3.  ročník  

 správne, plynule a s porozumením číta nahlas aj potichu na primeranej úrovni žiaka 3.ročníka 

ZŠ 

 pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodržiava správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú 

výslovnosť na primeranej úrovni žiaka 3.ročníka ZŠ 

 vie sa orientovať v texte, dokáže odpovedať na otázky z textu a vie tvoriť otázky k textu 

 dokáže dedukovať na základe daných informácií a predchádzajúcich skúseností 

 vie vymenovať postavy v príbehu 

 vie v texte rozlíšiť priamu reč postáv 

 pri hlasnom dialogizovanom čítaní dbá na správnu intonáciu, melódiu, rytmus, 

 dôraz a tempo 

 obohacuje svoju slovnú zásobu, vie k slovu nájsť slovo s opačným a s podobným významom 

 vie použiť svoje vyjadrovacie schopnosti a tvorivosť pri dokončení príbehu  

 podľa vlastnej fantázie 

 pozná ľudové príslovia 

 vie doplniť prirovnanie podľa textu 

 dokáže reprodukovať obsah časti textu 

 dokáže zreprodukovať text podľa otázok 

 vie využiť možnosť vyhľadať informáciu v knihách, encyklopédiách, na internete 

 vie vyjadriť svoj názor a rešpektovať názor iného 

 rozumie pojmu verš a pozná rozdiel medzi poéziou a prózou 

 počas školského roka prečíta 4 knihy, vedie si čitateľský denník na primeranej úrovni žiaka 

3.ročníka ZŠ, vie ho prezentovať, vie vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítanej literatúry 

a dokáže prerozprávať krátky dej z prečítanej knihy 

4. ročník  

 správne, plynule a s porozumením číta nahlas aj potichu na primeranej úrovni žiaka 4.ročníka 

ZŠ 

 pri ústnom prejave a hlasnom čítaní dodržiava správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú 

výslovnosť na primeranej úrovni žiaka 4. ročníka ZŠ 

 vie sa orientovať v texte, dokáže odpovedať na otázky z textu a vie tvoriť otázky k textu 

 dokáže v texte nájsť kľúčové slová 

 dokáže dedukovať na základe daných informácií a predchádzajúcich skúseností 

 vie vymenovať postavy v príbehu 

 vie v texte rozlíšiť priamu reč postáv 

 pri hlasnom dialogizovanom čítaní dbá na správnu intonáciu ,melódiu, rytmus, 

 dôraz a tempo 

 dokáže v texte nájsť prirovnania   

 vie použiť svoje vyjadrovacie schopnosti a tvorivosť pri tvorbe správy kamarátovi, ktorú 

potom prezentuje  

 pozná ľudové príslovia 

 dokáže reprodukovať obsah časti textu 

 pri čítaní dramatických textov výrazne reprodukuje priamu reč 

 vie využiť možnosť vyhľadať informáciu v knihách, encyklopédiách, na internete 

 vie vyjadriť svoj názor a rešpektovať názor iného 

 počas školského roka prečíta 4 knihy, vedie si čitateľský denník na primeranej úrovni žiaka 4. 

ročníka ZŠ, vie ho prezentovať, vie vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítanej literatúry 

a dokáže prerozprávať krátky dej z prečítanej knihy 

 



 dokáže samostatne napísať krátky referát o vybranej fotografii v pracovnom zošite na 

primeranej úrovni žiaka 4.ročníka ZŠ, ktorý potom prezentuje 

 dokáže s pomocou učiteľa a neskôr samostatne tvoriť poznámky z textu a získava tak správnu 

stratégiu učenia sa 

Stratégie vyučovania 

 

Správne zvolenými metódami sa 

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

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

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

 

Využívanie rôznych foriem zážitkového čítania a tvorivého písania: 

Akrostich  (ľubovoľné slovo napísať po hláskach pod seba a každá hláska sa stane začiatočným 

písmenom nového slova, verša alebo vety.) 

Samohláskovanie – (ide o proces vytvárania viet alebo textov, pri ktorom sa môže použiť 

výhradne tá istá samohlásku. Veta musí pozostávať minimálne zo šiestich slov a musí dávať 

zmysel.) 

Spoluhláskovanie – (pri tomto spôsobe tvorenia zmysluplných viet alebo textov sa môžu použiť 

iba slová začínajúce tou istou spoluhláskou.) 

A mnoho ďalších foriem tvorivého čítania a didaktických hier. 

      Ďalšie metódy: práca s textom v pracovnom zošite,  na tabuli,  rozličné druhy rozhovorov, 

príbehy, vysvetľovanie, motivačné metódy,  problémové úlohy,   práca s ilustráciami,  

objasňovanie pojmov, dialóg, cvičenia a situácie na rozvoj hodnotiaceho myslenia, práca 

s internetom, práca s časopismi, dramatizácia textov, dialogizované čítanie, diskusia, reprodukcia 

textu, práca s kľúčovými slovami, práca s detskou literatúrou, projekty , tvorba čitateľských 

denníkov, prezentácia vlastných názorov. 

 

Začlenenie prierezových tém 

Do predmetu sú začlenené nasledovné prierezové témy: 

1.Multikultúrna výchova MUV  

2.Mediálna výchova MDV  

3.Osobnostný a sociálny rozvoj OSR  

4.Environmentálna výchova ENV  

5.Dopravná výchova DOV  

6.Ochrana života a zdravia OZO  

7.Tvorba projektu a prezentačné zručnosti TBZ  

8.Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra RLK  

Výrazne je zastúpená prierezová téma Environmentálna výchova v rámci ktorej sa žiaci učia: 

 poznávať a ochraňovať životné prostredie 

 poznávať a ochraňovať rastliny a živočíchy 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

 chápať význam čistoty vodných zdrojov 

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu 

  rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu 

 

 



Výrazne je zastúpená prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj, v rámci ktorej žiaci: 

 rozvíjajú sebapoznávanie, sebaúctu, zodpovednosť za svoje konanie 

 pestujú kvalitné medziľudské vzťahy, je podporovaná prevencia sociálno-  

 patologických javov 

 učia sa tolerancii a rešpektovaniu názorov spolužiakov 

V rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia sa žiaci učia: 

 starať sa o svoje telo a predchádzať chorobám 

 osvojujú si zásady zdravého spôsobu života a zdravej výživy 

 formujú svoj vzťah k ochrane svojho zdravia i zdravia iných ľudí 

  V rámci prierezovej témy Dopravná výchova sa žiaci učia: 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne      záväzných 

právnych predpisov, ako chodec, cyklista  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 

cestnej premávky.  

  V rámci prierezovej témy Multikultúrna výchova sa žiaci učia: 

  k  prosociálnemu správaniu a konaniu vo vzťahu ku kultúrnej odlišnosti 

V rámci prierezovej témy Tvorba projektu a prezentačné zručnosti sa žiaci učia: 

 komunikovať, argumentovať 

 používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, 

 spolupracovať v skupine, prezentovať sám seba, ale aj prácu v skupine 

 prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne  

V rámci prierezovej témy Mediálna výchova sa žiaci učia: 

  kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 

formujúce ich osobnostný a profesijný rast 

 efektívne využívať počítač vo voľnom čase 

V rámci prierezovej témy Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra sa žiaci učia: 

 pestovať a rozvíjať cit k svojmu regiónu 

      Podrobné začlenenie jednotlivých prierezových tém do obsahového štandardu a tematických 

celkov  v jednotlivých ročníkoch sa nachádza v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. 

 

 

Medzipredmetové vzťahy 

Slovenský jazyk a literatúra 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

Základy prvej pomoci 

Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

Matematika 

Kritériá hodnotenia 

      Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011-R na 

hodnotenie žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921  

s platnosťou od 1.5.2011. 



      Ku každému žiakovi sa pristupuje individuálne, hodnotia sa nielen osvojené kľúčové 

kompetencie stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, ale aj snaha žiaka jeho 

iniciatíva a záujem o predmet.  

      Hodnotenie žiakovi musí poskytnúť spätnú väzbu v jeho práci, zo strany pedagóga musí byť 

zrozumiteľné, objektívne, odborne správne. 

      Pri verbálnej forme kontrole úrovne osvojenia poznatkov je vhodné uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo určenia 

konkrétneho žiaka učiteľom. Pri verbálnej kontrole sa bude zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

Prospech bude klasifikovaný známkou. 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich pohotovo v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže samostatne, alebo len 

s minimálnou pomocou učiteľa uplatňovať. Číta správne, plynule a s porozumením nahlas aj 

potichu texty na primeranej úrovni žiaka daného ročníka, výborne sa orientuje v texte, jeho 

reprodukcie textov sú plynulé, správne, bohaté na slovnú zásobu. V prípade potreby je schopný 

nachádzať súvislosti. Prejavuje výraznú aktivitu a záujem o rozvíjanie svojich kompetencií. 

Výsledky jeho činností sú kvalitné. Jeho grafický prejav je estetický.  

Stupeň 2 ( chválitebný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy, zručnosti, má osvojené kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a vie ich v určenom čase používať pri 

intelektuálnych a praktických činnostiach. Kľúčové kompetencie dokáže väčšinou samostatne, 

občas s menšími podnetmi učiteľa uplatňovať. V správnosti a plynulosti čítania sa len veľmi 

zriedka vyskytnú drobné chyby. Jeho ústny prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti 

a výstižnosti. Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez 

väčších nedostatkov. Jeho grafický prejav je prevažne estetický.  

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa 

učebných osnov a výkonových štandardov v príslušnom ročníku a pri ich využívaní má 

nepodstatné medzery. Kľúčové kompetencie uplatňuje s  menšími nedostatkami.  Podstatnejšie 

nepresnosti v reprodukcii textov dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú 

menej kvalitné. Prejavuje len čiastočnú snahu o rozvoj svojich kompetencií. Jeho grafický prejav 

je menej estetický.  

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov, kľúčových kompetencií 

podľa učebných osnov a výstupových štandardov ako aj v ich využívaní. V uplatňovaní kľúčových 

kompetencií  sa vyskytujú podstatné chyby.  Tieto vážne nedostatky však dokáže s výraznou 

pomocou učiteľa opraviť. Takmer vôbec neprejavuje snahu o rozvoj svojich kompetencií. 

V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly. Jeho grafický prejav je málo estetický.  

Stupeň 5 ( nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti, zručnosti, kľúčové kompetencie podľa učebných osnov 

a výstupových štandardov. Preto nedokáže uplatňovať kľúčové kompetencie. Vážne nedostatky 

nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. Neprejavuje ani snahu o zlepšenie tohto stavu. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni.  

 

 



Žiak bude z predmetu skúšaný  ústne, písomne a prakticky najmenej dvakrát v polročnom 

hodnotiacom období. Uprednostňovať sa budú ústne odpovede žiakov, hodnotiť sa bude hlavne 

správne a plynulé čítanie s porozumením, reprodukcia textov, vedenie čitateľského denníka, 

vypracovanie projektov a ich prezentácia. 

Hodnotiť známkou sa tiež bude  písomné vypracovanie vybraných úloh v pracovnom zošite. 

Pri klasifikácii projektov bude stupnica nasledovná: 

 

                                                                10 – 9 ...........1 

                                                                  8 – 7 .......... 2 

                                                                  6 – 5 .......... 3 

                                                                  4 – 3........... 4 

                                                                  2 -  0........... 5  

pričom sa bude hodnotiť obsah projektu – 3b, forma spracovania -3b a prezentácia projektu 

 – 4b.  

Pri hodnotení má pedagóg na pamäti aj jeho motivujúcu zložku smerom k žiakovi, podnecovanie 

k snahe k lepším výkonom a hlavne k snahe žiaka ďalej rozvíjať svoje čitateľské  kompetencie . 

 

Učebné zdroje 

Kovárová, Kurtulíková: Mimočítankové čítanie – pracovný zošit pre 3.ročník ZŠ 

Kovárová, Kurtulíková: Mimočítankové čítanie – pracovný zošit pre 4.ročník ZŠ 

Jozef Cíger-Hronský: Tri  múdre kozliatka 

Krista Bendová: Bola raz jedna trieda 

Jozef Pavlovič: Macko Lacko 

Mária Ďuríčková: Čo si hračky rozprávali 

Ľudmila Podjavorinská: Čin-Čin 

Milan Rúfus: Modlitbičky 

detské časopisy, encyklopédie, internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

Základná škola sv. Dominika Sávia Machulince 
     

          

Názov ŠVP ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1 – primárne vzdelávanie  

Názov ŠkVP  Zdravím, nábožnosťou k vzdelanej prosociálnej osobnosti  

Vyučovací jazyk slovenský     

Forma štúdia denná    

Dĺžka štúdia 4 roky    

          

Prierezová téma: FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ   

Úvod 

      Problematika financií je veľmi široká, preto program finančnej gramotnosti na našej základnej 

škole vychádza z Národného štandardu finančnej gramotnosti MŠ SR a MF SR. Témy sú 

vypracované  tak, aby im žiaci porozumeli a aby rozšírili a umocnili ich schopnosti. Naučíme sa 

riešiť úlohy a problémy, s ktorými sa môžeme stretnúť v praxi. Vzdelávanie sa realizuje 

prostredníctvom zážitkových metód, praktických cvičení, projektov či kurzu s využitím IKT. 

Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 1. až 4. ročníka, sekundárnou cieľovou skupinou sú 

učitelia a terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia, širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú o 

svojich školských zadaniach a domácich úlohách. Tento zážitkový program je rozdelený do dvoch 

projektov a súčasne je súčasťou jednotlivých vyučovacích predmetov. Žiaci absolvovaním programu 

získajú prehľad z oblasti finančnej gramotnosti.  

1. ročník 

1. Človek vo sfére peňazí  

Matematika: Pomenovať základné ľudské hodnoty /slovné úlohy/  

Prírodoveda: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s 

osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho 

zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej.  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Výlety, exkurzie: Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. 

Opísať možné dôsledky takéhoto odhalenia.  

Prírodoveda: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti.  

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca  

Prírodoveda: Vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. Opísať 

príklady základných životných potrieb. Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.  

Matematika: Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom.  

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

Prírodoveda: Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.  

Rímskokatolícke náboženstvo:  Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná.  

Slovenský jazyk a literatúra: Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.  

5. Úver a dlh  

Triednická hodina: Opísať situácie, kedy si človek peniaze/predmety nakupuje a kedy si ich  



požičiava. Popísať dôsledky oboch možností. Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si 

požičia obľúbenú osobnú vec iného človeka. Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si 

cenných predmetov alebo peňazí.  

6. Sporenie a investovanie  

Matematika: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť.  

Prírodoveda, slovenský jazyk a literatúra: Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v 

rodine. Pochopiť význam ich dôstojného postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou.  

Exkurzia, výlety: Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne 

ukázať, ako poistenie funguje.  

 

2. ročník 

1. Človek vo sfére peňazí  

Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na 

základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.  

Kompetencia:  

a/ Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia.  

b/ Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia.  

c/ Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.  

d/ Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

a/ Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby.  

b/ Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje 

vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

c/ Opísať príklady bohatstva a chudoby.  

d/ Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj 

mimo nej.  

Využitie v predmete: Prírodoveda, Matematika, Vlastiveda, Slovenský jazyk a literatúra  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.  

Kompetencia:  
a/ Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

b/ Kontrolovať osobné informácie.  

c/ Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.  

d/ Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

e/ Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  

a/ Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť 

finančne zodpovedným mladým človekom.  



b/ Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné 

dôsledky takéhoto odhalenia.  

c/ Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné 

ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri 

krátkodobých cieľoch.  

d/ Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch.  

Využitie v predmete: Vlastiveda, Matematika, Informatická výchova  

 

3. ročník 

1. Človek vo sfére peňazí  
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na 

základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb.  

Čiastková kompetencia:  
1/ Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami ako 

prostriedku ich zabezpečenia (zodpovednosť za existenciu, práca, povinnosť, samostatnosť).  

2/ Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 

(odmena).  

3/ Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.  

4/ Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.  

5/ Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.  

Očakávania, že absolvent je schopný:  
1/ Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, zdravie, rodina,... Pomenovať základné ľudské 

potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo, peniaze, ...  

2/ Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje 

vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

3/ Opísať príklady bohatstva a chudoby.  

4/ Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.  

5/ Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v 

domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj 

mimo nej, cena predmetov, dopad na prírodu a človeka  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda  

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.  

Čiastková kompetencia:  
1/ Prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia (význam peňazí, priority tovarov).  

2/ Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov (slovo „re-KLAM-a“ nie všetko, čo sa v nej 

uvádza je pravda).  

3/ Kontrolovať osobné informácie (kľúč od domu, cenné veci v dome... ).  

4/ Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov (poznať priority pri míňaní 

peňazí, kupovať len to, na čo mám peniaze).  

5/ Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.  

6/ Vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
1/ Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť 

finančne zodpovedným mladým človekom.  

2/ Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje 

finančných informácií.  

3/ Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné  



dôsledky takéhoto odhalenia.  

4/ Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné 

ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri 

krátkodobých cieľoch.  

5/ Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a 

postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch.  

6/ Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch - pojem záručný list, záručná 

doba, kupovať kvalitné výrobky, zisťovať dôvody zlacneného tovaru, reklamovať poškodený tovar  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda  

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca  

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

Čiastková kompetencia:  
1/ Poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby (dopĺňať si vzdelanie počas života, 

prispôsobovanie sa rodiny dobe, v ktorej žijeme).  

2/ Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných (ekonomických) potrieb 

jednotlivca a rodiny (škola - vzdelanie - práca - peniaze - životné potreby).  

3/ Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb.  

4/ Identifikovať zdroje osobných príjmov (mzda, naturálie, brigáda).  

5/ Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi.  

6/ Opísať faktory ovplyvňujúce výšku čistej mzdy.  

7/ Poznať základné otázky úspešnosti vo finančnej oblasti a inšpirovanie sa úspešnými osobnosťami 

a uplatňovanie ich postupov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
1/ Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

2/ Opísať príklady základných životných potrieb.  

3/ Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.  

4/ Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.  

5/ Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom - nerovnaký príjem, 

nestálosť príjmu, počet zamestnaní, rozdiel výšky príjmov podľa pracovného zaradenia, možnosť 

príjmu žiaka - štipendium.  

6/ Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote. Kvalifikovaný pracovník - 

odborník vo svojom obore - ohodnotenie, porovnanie žiak v škole – známky.  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda  

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi  
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.  

Čiastková kompetencia:  

1/ Vypracovať osobný finančný plán.  

2/ Vypracovať systém na udržiavanie a používanie finančných záznamov.  

3/ Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

4/ Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.  

5/ Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  

6/ Uvedomiť si účel a dôležitosť závetu.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
1/ Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti.  

2/ Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.  

3/ Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia - elektrina, plyn, voda, odpad, potraviny  

4/ Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné 

rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe, nakupovanie podľa priorít.  

5/ Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu.  



6/ Opísať, ktoré charitatívne organizácie žiak vo svojom okolí pozná.  

7/ Uvedomiť si pojem závet. Uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý z členov domácnosti.  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda 

5. Úver a dlh  
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu - pôžička - vrátenie  

Čiastková kompetencia:  

1/ Identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

2/ Vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať oprávnenia žiadateľa o úver v súvislosti 

s informáciami o úverovej schopnosti.  

3/ Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zdĺžením alebo ako ich zvládnuť.  

4/ Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebných úverov.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
1/ Opísať situácie, kedy si človek peniaze/predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať 

dôsledky oboch možností -auto, rodinný dom, byt.  

2/ Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec iného človeka. 

Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil 

požičanú osobnú vec.  

3/ Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich zvládnuť.  

4/ Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí - strata, 

krádež, neúmyselné poškodenie - postoj v týchto prípadoch  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda 

6. Sporenie a investovanie  
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.  

Čiastková kompetencia:  

1/ Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite (sporenie a majetok).  

2/ Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných 

cieľov.  

3/ Zhodnotiť investičné alternatívy.  

4/ Opísať spôsob nákupu a predaja investícií.  

5/ Vysvetliť vplyv daní na návratnosť investícií.  

6/ Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
1/ Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť.  

2/ Vysvetliť, akým spôsobom investovanie zhodnocuje majetok a pomáha pri plnení finančných 

cieľov - zakúpenie - investícia dom, byt, auto, zberatelia.  

3/ Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu.  

4/ Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii - ochrana pred zlodejom.  

5/ Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v peňažnej inštitúcii.  

6/ Vysvetliť, že za všetko sa platí daň. Popísať, ako sa kupuje dom alebo auto pre domácnosť a aké 

majú s tým rodičia výdavky.  

7/ Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní peňazí v rámci 

denného nakupovania, ale aj ich šetrenia. Porozprávať o tom, ako predchádzať stratám a 

znehodnoteniu vecí a peňazí - kupovať veci dennej spotreby, nekupovať veci na sklad.  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda 

7. Riadenie rizika a poistenie  
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

Čiastková kompetencia  
1/ Pochopiť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť základné metódy 



riadenia rizík - podomový predaj, značkový tovar, ázijskí predajcovia.  

2/ Zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny.  

3/ Vysvetliť systém zabezpečenia pre prípad zdravotne a sociálne nepriaznivej situácie a staroby.  

4/ Vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením. Vymenovať povinné a 

nepovinné druhy verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v 

rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a 

poistenie v nezamestnanosti (životné, zdravotné, poistenie automobilov).  

5/ Vysvetliť v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za 

spôsobené škody, úrazového a životného poistenia.  

Očakávania, že žiak je schopný:  
1/ Opísať na jednoduchých príkladoch existenciu vonkajších vplyvov na človeka.  

2/ Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť význam ich dôstojného 

postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou.  

3/ Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako 

poistenie funguje .  

Využitie v predmete: SJL (čítanie), Prírodoveda, Vlastiveda 

 

4. ročník 

Matematika: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porovnať ceny 

rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže 

sporiť.  

Prírodoveda: Pomenovať základné ľudské hodnoty. Pomenovať základné ľudské potreby. Opísať, 

ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Zoradiť osobné 

želania/potreby podľa ich dôležitosti.  

Vlastiveda: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať 

svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.  

Slovenský jazyk a literatúra: Opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Pomenovať základné 

charakteristiky bohatstva a chudoby vo vzťahu k peniazom - slohová zložka. Vysvetliť, ako 

komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom. Opísať 

pozitívne a negatívne stránky sporenia na krátkodobé a strednodobé ciele. Analyzovať a vyhodnotiť 

reklamné tvrdenia Uviesť príklady, ako vzdelanie alebo praktické zručnosti môžu ovplyvniť príjem 

počas života. Inšpirovať sa príkladmi úspešných osobností. 

1. Človek vo sfére peňazí 

Vysvetliť žiakom pojem zodpovednosti a samostatnosti vo vzťahu k ich vlastnej existencií v 

dospelosti.  

Oboznámiť žiakov s pojmami ľudská hodnota a ľudská potreba na príkladoch zo života v rámci 

mentálnej úrovne a sociálneho zaradenia žiakov / rodina, zdravie, jedlo, spánok, a pod./.  

Vysvetliť žiakom prepojenie medzi prácou a jedným z jej možných ohodnotení - peniazmi / žiak za 

svoju prácu v škole je ohodnotený známkou, výpomoc s domácimi prácami - pochvala od rodičov, 

vreckové/.  

Popísať problematiku bohatstva a chudoby s dôrazom na meniteľnosť daného stavu /chudoba nie je 

dedičná, je to len ľudské rozhodnutie ostať chudobným/ Deti sú schopné prekonať finančné 

nedostatky vlastných rodičov.  

Vychovávať žiakov k váženiu si a uvedomeniu si duchovných a materiálnych hodnôt vo svojom 

okolí - žiť hospodárne /praktické narábanie s vecami úmyselné neničenie si vecí, .../ 

 



Využitie v predmete: 

Matematika  /slovné úlohy, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie/ 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Naučiť žiakov byť zodpovednými za vlastné rozhodnutia v oblasti financií /možný zárobok nesmie 

byť prekročený neuváženými výdavkami/. Dieťa ide do obchodu a má 1 euro a chce si kúpiť 

čokoládu, musí si byť vedomé akú finančnú hodnotu má pri sebe a že hodnota čokolády nesmie byť 

vyššia.  

Pri zhodnocovaní vlastných financií používať overené zdroje - média, inštitúcie garantované štátom 

a nepodľahnúť lákavým ponukám finančných podvodníkov - zneužívanie osobných údajov /meno 

bydlisko, tel. číslo sú ich osobné údaje, ktoré sa nemajú cudzím ľuďom hovoriť/.  

Vedieť si vytvoriť hierarchiu najnutnejších a menej potrebných finančných výdavkov / môžem si 

kúpiť len to na čo mám peniaze/.  

Použiť príklady rôznych generácií ohľadom míňania peňazí /mobily, počítače, hry, oblečenie, kino, 

spoločenské aktivity, šport, .../  

Každý človek má nárok reklamovať chybný tovar - ochrana spotrebiteľa /čokoláda po záručnej dobe/ 

Využitie v predmete: 

Matematika  /slovné úlohy, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie/ 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Vysvetliť žiakom čo je to osobná, rodinná a spoločenská potreba /ja si chcem kúpiť, my si chceme 

kúpiť, dosiahnuť niečo - uznanie, spoločenské postavenie/.  

Príklady na životné potreby /získať vhodné vzdelanie, nájsť si prácu/ 

Využitie v predmete: 

Matematika  /slovné úlohy, sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie/ 

 


