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Revidovanie 

Dátum: Pripomienky, zmeny, inovácie, návrhy 

Platnosť ŠkVP 01. 09. 2008 
 

Revidovanie 02. 06. 2013 

 

Predmety  Praktické cvičenia z chémie XCH,   

z biológie XCB a z fyziky  XCF boli  zlúčené do  

predmetu Prírodovedné praktikum, z časovej dotácie  

0,3 hod. na predmet sa tieto predmety posilnili na 0,5  

hod. a známkovali sa samostatne.  

Zrušenie predmetu Loptové hry (LHY)v 8. ročníku .        

Zrušenie predmetu Konverzácia v anglickom jazyku  
(KAJ) v 6. roč. okrem A tried . 

Zavedenie predmetu Cvičenia zo slovenského jazyka  

(CSJ) v 6. roč. okrem A tried. 

Zrušenie predmetu Konverzácia v anglickom jazyku  

(KAJ) v 7. roč. okrem A tried . 

Zavedenie predmetu Cvičenia z matematiky (CVM)  

v 7. roč. okrem A tried. Ostatné zmeny sa robili  

presúvaním časových dotácií medzi ročníkmi v rámci  

ISCED 2. 

 

Platnosť ŠkVP 01. 09. 2013 
 

Revidovanie 
 

02. 06. 2015 

Tvorba iŠkVP  1. ročníka 

Zrušenie predmetov Domov a práca( DAC) a Poznaj 

a chráň ( PJH) v 1. ročníku. 

Zníženie  VH v 1. ročníku v predmete Detský svet v umení 

( DSI) – z  2. VH na 1. VH 

Tvorba iŠkVP 5. ročníka 

Do voliteľných hodín sa zaradili predmety zo ŠkVP: 

Tvorivá dramatika (TDA) – 1 VH, Konverzácia 

v anglickom jazyku (KAJ) – 1 VH, Loptové hry (LHY) – 1 

VH 

 

Platnosť ŠkVP 01. 09.2015 
 

Revidovanie 
 

02. 06.2016 

Tvorba iŠkVP  2. ročníka 

Zrušenie predmetov Poznaj a chráň (PJH) a Detský svet 

v umení (DSI) v 2. ročníku 

Tvorba iŠkVP 6. ročníka 

Do voliteľných hodín sa zaradili predmety zo ŠkVP: 

Praktické cvičenia z geografie (XCG) – 1 VH, Bio-enviro 

(BEO) – 1 VH, Domov a práca (DAC) – 1 VH, Tvary 

umenia (TYU) – 1 VH 

 

Platnosť ŠkVP 01.09.2016 
 

Revidovanie 
24. 8. 2017 Posilnenie časovej dotácie o jednu hodinu 

Dejepisu v 9. ročníku namiesto predmetu Domov 

a práca 

  01. 09. 2017  
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Motto:   „Keď mi niečo vysvetlíš – zabudnem to, 

ak mi to ukážeš – zapamätám si to 

a keď to sám urobím – pochopím to.“ 

 

„ Poznanie, Zručnosť a Individualita “ 

Školský vzdelávací program Základnej školy s materskou školou 

Školská 16  Markušovce 

Vzdelávací program  

Stupeň vzdelania:                       ISCED 1 a ISCED 2 

Dĺžka štúdia :                              štyri roky ISCED 1( s výnimkou zaradenia žiaka  

                                                   do nultého ročníka – 5 rokov), päť rokov ISCED 2 

Vyučovací jazyk:                         slovenský  

Študijná forma:                            denná  

Druh školy:                                  štátna    

Predkladateľ  

Názov školy:                                Základná škola s materskou školou Markušovce 

                                                     Školská 16  

                                                     Markušovce  

Adresa:                                        Školská 16, 053 21 Markušovce 

IČO:                                             35546018 

Riaditeľ školy:                              Ing. Iveta Dutková 

Kontakty 

Poštová adresa                           riaditeľstvo Základná škola s materskou školou  

                                                    Školská 16, 053 21 Markušovce 

                                                    1. stupeň: elokované pracovisko Školská 18,     

                                                    053 21  Markušovce                                                            

Tel.:                                             053 4498118;      

Fax:                                             053 4297583;     

E-mail:                                         skola@zsmarkusovce.sk 
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Web:                                              www.zsmarkusovce.sk 

Zriaďovateľ 

Názov:                                          Obec Markušovce 

Adresa:                                         Michalská 51, 053 21 Markušovce 

Kontakty:                                      Michal Čuchran, starosta obce 

Tel.:                                              053 4498137  

 

Miesto vydania                           Markušovce 

Platnosť ŠkVP                            od  8. januára 2013 
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1 Všeobecná charakteristika školy 

 

Začiatky vzdelávania v obci Markušovce tak ako ho chápeme dnes sa datujú od 

12. storočia – písomne však boli podchytené neskôr. Už v rokoch 1280-1290 bola 

založená v Markušovciach základná škola – jednotriedka. Okolo roku 1400 bola 

vytvorená Rytierska škola na hrade – dve oddelenia, od 1663-1773 Zemianska škola 

– jedno oddelenie. 

Okolo roku 1900 vzniká dvojtriedna škola na Karoľovci ( dnes budova ŠZŠ ),  

od roku 1908  je už škola trojtriedna, ktorá neskorších rokoch nesie názov Rímsko – 

katolícka ľudová škola v Markušovciach v rokoch 1930 – 1931 rozšírila sa na 

štvortriednu.  

V rokoch 1932 – 1933 zriadená päťtriedna škola už s názvom Obecná ľudová 

škola v Markušovciach. Roku 1947 bola zriadená Štátna obvodná meštianska škola.  

Už ako Základná deväťročná škola v Markušovciach 26. októbra 1958 preberá 

novú školskú budovu, v ktorej sa nepretržite vyučuje doteraz. 

 

1. 1 Veľkosť školy 

     Sme plno organizovaná Základná škola. Podľa potreby škola otvára nulté ročníky 

a zriaďuje špeciálne triedy. Škola vrátane materskej školy je umiestnená v dvoch 

budovách v centre obce. Školu navštevujú žiaci z obce Markušovce. Vyučovanie 

prebieha v dvoch zmenách (zmenujú len ročníky primárneho vzdelávania). 

     Vzdelávanie nadväzuje na vzdelávaciu koncepciu predchádzajúcich rokov – 

rozvoj osobnosti a životných zručností  všetkých žiakov. Ide predovšetkým o rozvoj 

komunikačných zručností  žiakov v materinskom jazyku aj v cudzích jazykoch, rozvoj 

individuálnych potrieb (individuálna integrácia pre žiakov so zdravotným 

znevýhodnením) a rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných a prezentačných 

spôsobilosti využívaním IKT i v sociálnej interakcii. Súčasťou školy je aj ŠKD 

a školská jedáleň. V školskej jedálni sa stravujú žiaci a zamestnanci základnej a 

materskej školy. Pre deti materskej školy sa pripravuje aj desiata a olovrant. 
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1. 2  Charakteristika žiakov 

 

 Školu navštevujú len žiaci z obce Markušovce. Veľkú časť žiakov tvoria žiaci 

zo sociálne znevýhodneného prostredia ( 85 % ). Vzhľadom k tomu, že našu školu 

navštevujú žiaci  prevažne z menej podnetného prostredia a tiež žiaci so špeciálnymi 

výchovno – vzdelávacími potrebami v prípade potreby sú po predchádzajúcom 

pedagogicko – psychologickom vyšetrení v CPPP  a so súhlasom rodičov 

zaškoľovaní  v triedach nultého ročníka a tiež v špeciálnych triedach. Týchto žiakov 

vyučujú kvalifikovaní pedagógovia.  Žiaci sú v starostlivosti  a v sledovaní CŠPPP 

v Spišskej Novej Vsi. U všetkých žiakov sa snažíme rozvíjať ich schopnosti, zručnosti 

a talent. Veľkú pozornosť venujeme žiakom s problémami učenia a správania, ktorí si  

vyžadujú individuálny prístup. Máme dobré skúsenosti s integráciou žiakov so 

špecifickými potrebami učenia a správania. 

     Snažíme sa vytvoriť radostnú klímu, zameriavame sa na otvorené partnerstvo, 

žiakov vedieme ich k zdravému životnému štýlu, ekologickému mysleniu,  

komunikácii, kooperácii, k rozvoju manuálnych zručností, učíme ich vyjadrovať a 

prezentovať svoje názory. Žiaci sa  zúčastňujú  školských a postupových súťaží 

rôzneho zamerania. 

     Našou snahou je, aby žiaci získavali nielen nové vedomosti a zručnosti, ale aby 

chodili do školy rady, cítili sa v škole dobre a zažili každý deň čo najviac úspechov. 

 

1. 3 Charakteristika pedagogického zboru 

 

     Personálne podmienky školy sú veľmi dobré, umožňujú realizovať školský 

vzdelávací program v plnom rozsahu. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

je na úrovni 91,7 %. Odborné a ľudské kvality pedagogických zamestnancov  sa 

premietajú aj do celkovej koncepcie a filozofie školy. Pedagogický zbor pozostáva zo  

56 pedagogických zamestnancov, je zmiešaný s prevahou žien. Sú to učitelia I. a II. 

stupňa ZŠ, učitelia vyučujúci v špeciálnych triedach,  vychovávateľka školského 

klubu detí a asistentky učiteľa.  

V rámci kontinuálneho vzdelávania prebiehajú aktivity v rámci vzdelávacích 

programov ŠPÚ, UIPS, MPC, Nadácie Škola dokorán a kvalifikačných vzdelávaní.  
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Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami: 

- výchovný poradca – zabezpečuje  kompletnú starostlivosť o žiakov so 

špecifickými vývinovými poruchami učenia a správania, o žiakov s postihnutím 

a poradenstvo pre rodičov, pomáha pri profesijnej orientácii žiakov končiacich 

ročníkov a rieši výchovné  problémy žiakov, 

- vedúci MZ (primárne vzdelávanie), 

- vedúci PK (nižšie sekundárne vzdelávanie), 

- koordinátor prevencie závislostí, 

- koordinátor environmentálnej výchovy, 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

- koordinátor zdravej školy, 

- koordinátor IKT, 

- kronikárka školy, 

- predseda odborového zväzu, 

- zástupca zamestnancov v BOZP. 

 

     V rámci kontinuálneho vzdelávania prebiehajú aktivity v rámci vzdelávacích 

programov ŠPÚ, UIPS, MPC, Nadácie Škola dokorán a kvalifikačných vzdelávaní.  

     V oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov je potrebné neustále rozširovať si 

vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov, IKT a inovatívnych foriem a metód práce. U 

každého pedagogického zamestnanca je dôležitá preferencia sebavzdelávania a 

ďalšieho vzdelávania. Atmosféra v škole je priateľská s ochotou vzájomnej pomoci, 

ústretová aj pre nových a začínajúcich pedagogických pracovníkov. Ich profesionalita 

sa prejavuje aj v ďalšom vzdelávaní sa.  

 
Princíp školského systému ďalšieho vzdelávania pedagogických a odborných 

zamestnancov: /ŠkSĎVPZ/  

 Ďalšie vzdelávanie je právom a povinnosťou každého pedagogického a 

odborného zamestnanca.  

 Každý pedagogický zamestnanec školy má možnosť ďalšieho vzdelávania za 

rovnakých podmienok.  

 Ďalšie vzdelávanie a zdokonaľovanie profesionality každého pedagogického 

zamestnanca školy má odraz v jeho finančnom ohodnotení a profesijnej 

kariére v súlade so systémom Kariérneho rastu MŠ, VVaŠ SR.  
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 Základnou hodnotou ďalšieho vzdelávania každého pedagogického 

zamestnanca školy má byť kvalita vzdelávania, a nie formálne získavanie 

certifikátov a čiarok za účasť na školeniach.  

 Pedagogickí zamestnanci školy sa aktívne podieľajú na určovaní cieľov, 

obsahu, prostriedkov a vyhodnocovaní efektívnosti systému ĎVPZ.  

 Škola spolupracuje s inštitúciami vytvárajúcimi systém ďalšieho vzdelávania v 

školstve (najmä s metodicko-pedagogickými centrami) a svoju činnosť s nimi 

koordinuje.  

 Efektívnosť ŠkSĎVPZ je pravidelne vyhodnocovaná a na základe výsledkov 

optimalizovaná.  

 

  1. 4 Vnútorné riadenie školy 

 

    Základná škola s materskou školou Markušovce, Školská 16 Markušovce 

vykonáva svoju činnosť ako samostatný právny subjekt od roku 2003 na základe 

zriaďovacej listiny vydanej obcou Markušovce. 

Vedenie školy tvorí: 

- riaditeľka školy, 

- zástupca riaditeľa školy pre primárne vzdelávanie, 

- zástupca riaditeľa školy pre nižšie sekundárne vzdelávanie a špeciálne triedy, 

- zástupca pre materskú školu, 

- výchovný poradca, 

- zástupca pre ekonomické riadenie školy, 

- vedúca ŠJ. 

Poradné orgány riaditeľa školy: 

- rada školy, 

- rada rodičov, 

- metodické združenie ročníkov nultých, 1.- 4., 

- predmetové komisie ročníkov 5.- 9.. 
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1. 5 Prijímanie žiakov do školy 

 
     Do školy sa prijímajú žiaci v súlade s legislatívou, a to podľa § 60 a § 61 zákona 

č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. Do materskej i základnej školy prijímame žiakov na základe žiadosti 

zákonného zástupcu. Prijímaniu žiakov do MŠ a do prvého ročníka predchádza 

zápis, na ktorý sú budúci žiaci pozývaní cez verejno-komunikačné prostriedky obce. 

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa realizuje v mesiacoch január - február na základe 

Všeobecného záväzného nariadenia o určení miesta a času zápisu dieťaťa na 

plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ schválený obecným zastupiteľstvom v 

Markušovciach. 

     Do triedy nultého ročníka a špeciálnych tried sú zaraďovaní žiaci na základe 

odporučenia CPPP po predchádzajúcom súhlase zákonného zástupcu žiaka. 

     Do ostatných ročníkov sú prijímaní žiaci na základe písomnej žiadosti rodiča 

a podmienok školy pre prijatie žiaka. 

 

1. 6 Dlhodobé projekty 

     Snažíme sa rozvíjať tvorivé myslenie žiakov, ich samostatnosť a zodpovednosť za 

svoje konanie. Škola je  pripojená na internet, máme vlastnú počítačovú sieť. Žiakom 

vytvárame podmienky na získanie počítačovej gramotnosti základnej úrovni. 

Zapájame sa do mnohých olympiád a súťaží.  Bohatá je záujmová činnosť žiakov. V 

škole fungujú športové, prírodovedné či spoločenskovedné krúžky. Sme 

organizátormi modelárskych súťaží, hasičských súťaží, pravidelne pre žiakov 

zabezpečujeme exkurzie, výlety, školu v prírode, plavecký a lyžiarsky výcvik. 

 

Za dlhodobé projekty realizované v našej škole môžeme považovať projekty: 

 

 Projekty financované ESF z Operačného programu Vzdelávanie: 

   „Poznanie, zručnosť a individualita“ 

         „V škole ako doma“  

 Zdravá škola 

 Správaj sa normálne – v spolupráci s PZ SR 

 Šanca na zmenu – v spolupráci s Nadáciou Škola dokorán 

 Po stopách J.A.Komenského, projekt Visegrádskeho fondu 
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 Protidrogové programy 

 Ekologické a sociálne programy 

 Národný projekt „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii 

marginalizovaných rómskych komunít.“ 

 

Tradičné projekty: 

 Cechovácia prvákov,  

 Deň jablka,  

 Svetový deň zvierat,  

 Mikuláš v škole, 

 Čarovný advent, 

  Vianočná besiedka,  

 Deň školských knižníc, 

 Noc v škole,  

 Fašiangový karneval,  

 Deň otvorených dverí,  

  MDD,  

 Deň Zeme,  

  Celoškolský zber papiera, 

 Deň matiek, 

  Tvorivé dielne pedagógov,  

 Tanečná horúčka,  

 Školská akadémia. 

 

1. 7   Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

 

     Škola kladie veľký dôraz na dobrú spoluprácu s rodinou. Rodičom je škola 

celoročne otvorená. Zástupcovia rodičov za jednotlivé triedy pracujú v Rodičovskej 

rade školy, štyria z nich sú členovia Rady školy.  Rada školy pracuje podľa plánu 

práce školy a napomáha vedeniu školy pri riešení konkrétnych problémov. 

Spolupráca je kvalitná, podporná pre školu. Na svojich zasadnutiach sa 
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členovia rady školy venujú hlavne: koncepčným zámerom školy, pomoci pri riešení 

sociálno-patologických javov, disciplíne, záškoláctvu, finančným podmienkam a 

materiálno technickému zabezpečeniu školy. 

    Všetci rodičia a zákonní zástupcovia detí sa majú právo aktívne vyjadrovať 

k dianiu a činnosti školy, ku koncepčným zámerom a iným problémom v škole. Môžu 

podávať návrhy na skvalitnenie práce školy. 

    Spolupráca s rodičmi sa neustále prehlbuje. Rodičia môžu navštevovať školu 

kedykoľvek, po vzájomnej dohode s vyučujúcim, môžu sa zúčastňovať  triednych 

schôdzok, ktoré sa organizujú v rámci celej školy 5 krát ročne. 

     Pre rodičov organizujeme deň otvorených dverí, ktorý sa koná pri príležitosti 

zápisu žiakov do prvého ročníka a ďalšie spoločné akcie ako je – Cechovácia 

prvákov,  Vianočná besiedka, Deň matiek, Školská akadémia na záver školského 

roka, kde sa prezentujú úspešní žiaci v danom školskom roku. 

Rodičia sú pravidelne informovaní o činnosti školy prostredníctvom propagačných 

tabúľ a prostredníctvom webovej stránky školy. 

     Veľmi dôležitá je spolupráca školy s Centrom pedagogickej a psychologickej 

prevencie  a Špeciálno-pedagogickou poradňou v Spišskej Novej Vsi pri vyšetreniach 

školskej zrelosti, diagnostike zdravotných postihnutí a vývinových porúch učenia 

a správania. 

     Spolupráca s pedagogickými fakultami VŠ, umožňuje vykonávať študentom 

v škole  súvislú pedagogickú prax.  

 

Ostatné spolupracujúce inštitúcie 

     Škola je otvorená všetkým subjektom, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní 

žiakov a pozitívne ovplyvňujú výchovno-vzdelávací  proces. Spolupráca spočíva 

v organizovaní rôznych aktivít (besedy, prednášky, pracovné, tvorivé dielne, kultúrne, 

športové podujatia, súťaže a iné aktivity). 

     

Spolupracujeme s inštitúciami: 

- obec Markušovce (ako zriaďovateľ), 

- CPPP a CŠPP Spišská Nová Ves, 

- Polícia SR, 

- ŠZŠ v Markušovciach. 
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Ďalšie poskytované služby v rámci školy 

 

Poradenské služby (rodičom a žiakom):                      Poskytuje: 

 

- žiakom v oblasti učenia sa (učebné  stratégie)        - pedagogický zbor 

- pri riešení a prevencii sociálno-patologických          - pedagogický zbor a výchovný       

  javov                                                                           poradca, koordinátor prevencie 

- pri neúspechu v škole - prevencia neúspechu         - pedagogický zbor, výchovný   

                                                                                      poradca         

- pri osobných problémoch a problémoch                  -  triedny učiteľ, výchovný              

  so spolužiakmi                                                             poradca,  psychológ CPPP a      

                                                                                      CŠPP 

- pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP                                 -  pedagogický zbor, výchovný  

                                                                                       poradca, CPPP, CŠPP 

 - voľba povolania                                                        -  triedny učiteľ a výchovný  

                                                                                        poradca 

 

Školský klub detí (ŠKD) 

     Je školské zariadenie poskytujúce výchovu a starostlivosť o žiakov mimo 

vyučovania. 

     Hlavným poslaním je zabezpečenie odpočinku, relaxácie detí a ich záujmovej 

činnosti. Vhodné striedanie práce a odpočinku prispieva k odstráneniu únavy z 

vyučovania v škole, umožňuje zmysluplnú zábavu, pomáha uspokojovať a rozvíjať 

kultúrne potreby a rozmanité záujmy mladších žiakov. Pre žiakov ŠKD je k dispozícii 

kmeňová učebňa, telocvičňa, učebne IKT,  školský dvor, školské ihrisko a priľahlé 

okolie. ŠKD ma vypracovaný vlastný výchovný program „Hráme sa, tvoríme a 

spoznávame“. 

 

Školská knižnica 

     Poskytuje služby ako integrované informačné centrum, v ktorom je oddelenie pre 

deti a učiteľská knižnica. Fond tvorí náučná literatúra, beletria, knihy 

encyklopedického charakteru, slovníky, odborné príručky, časopisy.   
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Zariadenie školského stravovania (ZŠS) - školská jedáleň 

     Zabezpečuje zdravú a vyváženú stravu pre žiakov a zamestnancov školy (teplý 

obed). Pre žiakov MŠ pripravuje okrem obeda desiatu a olovrant. 

 

1. 8  Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

 

         Priestorové podmienky vzhľadom na počet žiakov, ich sociálnu štruktúru ako aj 

predpokladaný nárast môžeme označiť ako nevyhovujúce. V škole je 38 tried ale len 

24 klasických  učební a preto je v niektorých ročníkoch I. stupňa dvojzmenné 

vyučovanie. 5 tried pre primárne vzdelávanie sa nachádza v budove materskej školy 

(vlastné sociálne zariadenia zvlášť pre chlapcov, dievčatá, učiteľov; zborovňa 

vybavená počítačmi, tlačiarňami).Triedy sú priestranné, esteticky upravené, na I. 

stupni s priestorom na relaxáciu.  tried je vybavených interaktívnou tabuľou. Škola je 

vybavená jednou veľkou počítačovou miestnosťou s interaktívnou tabuľou a 

23 počítačmi s pripojením k internetu a dvomi menšími počítačovými učebňami  

informatiky pre skupinové vyučovanie s počítačmi s vlastným pripojením na internet. 

V škole sa nachádza jazykové laboratórium, laboratórium pre fyziku, chémiu 

a biológiu, dielňa pre predmety Domov a práca, Výtvarná výchova, Tvary umenia 

a Detský svet v umení, komplexne vybavená cvičná kuchynka, školská knižnica. 

Suterén školy tvoria šatne s úložnými skrinkami pre každého žiaka, na každom 

poschodí sú hygienické zariadenia zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Súčasťou školy je 

telocvičňa, súčasťou telocvične sú šatňa, sprchy, náraďovňa a športový areál s  

viacúčelovým ihriskom s umelým trávnikom a osvetlením. V škole sa nachádzajú 

kabinetné zbierky, ktoré sa počas školských rokov priebežne doplňujú o nové  

moderné učebné pomôcky, čo umožňuje efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.  

Počítačmi je vybavená aj zborovňa pedagogických zamestnancov, kancelária 

zástupcov RŠ, kancelária administratívy, kancelária RŠ, kancelária vedúcej ŠJ – plný 

prístup na internet. 

    V budove je ďalej školská kuchyňa a jedáleň s kapacitou 60 miest pre 300 

stravníkov. Technická infraštruktúra budovy je po komplexnej rekonštrukcii. 
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1. 9   Škola ako životný priestor 

     Škola je miestom nielen miestom kde sa prijímajú vedomosti, ale aj miestom kde 

sa žije. Žiaci i pedagógovia v nej trávia väčšiu časť dňa. Každý rodič chce, aby jeho 

dieťa trávilo čas naplnený povinnosťami v príjemnom prostredí. O to sa snažíme aj 

my v našej škole. Kladieme dôraz na upravené prostredie tried, chodieb, 

aktualizujeme nástenky, snažíme sa o estetickú výzdobu chodieb. Vo vstupnej časti 

(hlavný vchod) je umiestnená galéria z histórie a tiež zo súčasnosti školy  a vo 

vitrínach sa nachádzajú  poháre z víťazstiev našich žiakov z rôznych súťaží 

(hasičské, literárne a pod.) Pravidelne sa staráme a udržiavame aj  areál školského 

dvora a ihrísk, nielen v základnej škole, ale aj v materskej škole.      Po komplexnej 

rekonštrukcii budovy môžeme povedať, že  sa hygienické, estetické a prevádzkovo 

technické podmienky na zabezpečenie vyučovania výrazne zlepšili. Škola má nový 

informačný systém. Vo vstupnej hale sú informačné plochy na ktorých sú aktuálne 

informácie o aktivitách školy. Dbáme na priateľskú atmosféru medzi žiakmi 

a pedagógmi navzájom. Postupne sa zveľaďuje vonkajšia časť areálu školy 

terénnymi úpravami na školskom pozemku a ihrisku a postupnou realizáciou 

celkového oplotenia areálu.  

 

1.10   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove  

           a vzdelávaní 

 pravidelné školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri  

           práci a proti požiarom akreditovaným bezpečnostným technikom, 

 poučenie žiakov o BOZP na začiatku školského roka, toto poučenie je    

           zaznamenané v triednej dokumentácii,  

 poučenie žiakov o BOZP - laboratórne práce CH, F, B, 

 práca na školskom pozemku a školskej dielni, exkurzie a školské výlety, 

vychádzky, bezpečnosť na hodinách TV, bezpečné správanie na ceste, 

pravidlá cestnej  premávky, BOZP je zahrnutá aj v školskom poriadku ,                                                          

 škola má uzavretú zmluvu o úrazovom poistení žiakov v čase vyučovania a na  

         aktivity  mimo sídla školy zabezpečuje jednorazové poistenie, 

 v štádiu riešenia je ochrana vstupu do budovy školy aj samotného areálu, 

 ochranu objektu  zabezpečuje externý a interný kamerový systém 

a bezpečnostný alarm. 



17 

 

           

2 Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

  „Poznanie, zručnosť a individualita“ 

 

2.1  Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania) 

 

     Naša škola je modernou školou, na ktorej žiaci majú možnosť získať vedomosti 

prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií. Pripraví žiaka 

na život v treťom tisícročí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave 

žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, 

rýchlo a účinne riešiť problémy. Naším princípom je, aby každý žiak v škole zažil 

úspech, aby bol šťastný. Bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne 

prostredie, rasu. 

     Poskytneme dôkladné primárne vzdelávania deťom so sociálne zanedbaného 

prostredia v špecializovaných triedach, kde budú mať možnosť zažiť úspech, radosť 

z učenia a získať základy gramotnosti. Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania 

na našej škole môže absolvent našej školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole 

poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie. 

     Podstatou nášho ŠkVP je stanovenie priorít pre vzdelávanie. Tomu sa podriadilo 

aj zaradenie a charakter voliteľných predmetov. Program zabezpečí aby žiaci získali 

potrebné vedomosti a zručnosti, aby ich vedeli vždy správne použiť, aby si rozvíjali 

kľúčové spôsobilosti. Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si 

vyhľadávať informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Dôležité je, aby sa 

nezabudlo ani na vedomosti ani na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby 

žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak majú 

vyhľadávať informácie musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako ich zaradiť do 

systému a pod. Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné 

vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo 

všetkých zvolených voliteľných predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa 

rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola 

zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní. Výchovno-vzdelávaciu 

činnosť smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní 

kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. 
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     Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať 

v tíme, schopného sebamotivácie k vzdelávaniu. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov 

v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na 

komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 

     Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Naším princípom je viesť žiakov 

k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať 

medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní celoživotne sa vzdelávať. 

V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať samostatných, pracovitých, zodpovedných, 

morálne vyspelých a slobodných ľudí. 

 

2. 2  Profil absolventa 

     Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) 

základy čitateľskej, pisateľskej, počtárskej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. 

Získal základy pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre 

rozvíjanie spôsobilostí. Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo 

komunikovať a spolupracovať, je vnímavý k potrebám iných. Získal základy 

používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

(a) sociálne komunikačné spôsobilosti 

- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou 

primárnemu stupňu vzdelávania, 

- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné 

argumenty a vyjadriť svoj názor, 

- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikáciu, 

-rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie, 
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- v cudzích jazykoch je schopný na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu, 

uplatniť sa v osobnej konverzácii, ako aj tvoriť texty, týkajúce sa bežných životných 

situácií, 

(b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických 

problémov v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely), 

- rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k 

systematizácii poznatkov, 

(c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

- žiak vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a 

učení sa, 

- ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie 

na počítači,dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

- rozumie príležitostiam a možným rizikám, ktoré sú spojené s využívaním internetu 

a mobilných telefónov, 

(d) spôsobilosť 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, 

- zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a 

uvedomuje si svoje rozvojové možnosti, 

(e) spôsobilosť riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie 

rozoznať ozajstný, 

problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a 

skúseností z danej oblasti, 

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

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch, 
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- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom, 

(f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

- vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj, 

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 

- uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

- sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si 

chráni svoje fyzické a duševné zdravie, 

- kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a 

vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

- uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje, 

- účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských 

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

- ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a 

postupmi, diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 

- podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede 

a dobrých medziľudských vzťahov, 

(g) spôsobilosť vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky 

(na úrovni primárneho vzdelávania), 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote, 

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

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

   postoj, 

- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym   

  pozíciám a rolovým funkciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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Profil absolventa – vzdelanostný model nižšieho sekundárneho stupňa je 

založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex 

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich 

jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, 

začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide 

o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a 

osobnom živote.  

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho 

(primárneho) vzdelávania absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má 

osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

a) spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 

- je schopný využívať (svoje) osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje 

svoje silné a slabé stránky, 

- dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a 

mimopracovných) životných situáciách, 

- dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa, 

b) sociálne komunikačné spôsobilosti 

- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie, 

- ovláda slovnú zásobu v primeranej škále sociálnych a kultúrnych súvislostí v 

zvolenom cudzom jazyku tak, že je schopný na primeranej úrovni rozumieť 

hovorenému slovu, dokáže sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom a 

tiež tvoriť texty, 

- uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie, 

c) spôsobilosť riešiť problémy 

- má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a 

schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické 

operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov, 

- je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si 

svoje rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a 

užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných, 

d) spôsobilosti občianske 



22 

 

- chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si 

vedomý svojich práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, 

- pozná a váži si naše kultúrno-historické tradície a dedičstvo, 

- chápe základné ekologické a environmentálne súvislosti a rozhoduje sa v záujme 

ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, 

- je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti, 

e) spôsobilosti sociálne a personálne 

- dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá práce v tíme, chápe a dokáže 

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

- dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe 

význam vzájomnej ohľaduplnosti, 

- dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie do určitej miery  

   regulovať svoje správanie, 

- uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje  

   svoj (aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele, 

f) spôsobilosti vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- dokáže pomenovať a orientovať sa v umeleckých druhoch a štýloch, používať ich 

hlavné vyjadrovacie prostriedky, cení si a rešpektuje rôzne prejavy umenia, 

- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

g) spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti  

    poznávať v oblasti vedy a techniky 

- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať 

matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

- má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup   

  uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni, 

h) digitálna spôsobilosť 

- rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT, 

- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

- vytvára jednoduché tabuľky a grafy, 

- využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických  
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  informácií, 

- rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT  

   v iných predmetoch, 

i) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- navrhuje nové úlohy, nové riešenia, vyhľadáva riešenia úloh v nových projektoch,  

  schopnosť plánovať a riadiť prácu. 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelávania bude schopný samostatne 

vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené 

metódy štúdia a práce s informáciami. 

Dokáže pracovať v tíme, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, 

vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný 

starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. 

     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej 

školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne 

vzdelanie. 

 
2. 3 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

       dokladu o získanom vzdelaní 

 

     Základné vzdelanie, ktoré základná škola poskytuje sa člení na primárne a nižšie 

stredné (sekundárne) vzdelanie. 

Primárne vzdelanie získa žiak: 

- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom 

ročníku sa do doložky uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie “. 

- ktorý ukončil plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ako v deviatom ročníku. 

Na vysvedčení sa mu do doložky uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie “.  

Nižšie stredné (sekundárne) vzdelanie získa žiak: 

- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení v deviatom 

ročníku sa do doložky uvedie: „ Žiak získal nižšie sekundárne vzdelanie“. 
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     Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, 

koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil. 

 

2. 4 Zameranie školy a poskytované stupene vzdelania 

 

     Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelanie 

a výchovné pôsobenie s dôrazom na:  

 využívanie inovačných vyučovacích metód so zameraním na zážitkové 

vzdelávanie, 

 rozvíjanie jazykových zručností žiakov v slovenskom i v cudzích jazykoch.  

 podporu rozvoja základných obslužných činností a zručností pre praktické 

každodenné aktivity žiakov, 

 prácu s informačnými technológiami,  

 telesnú výchovu a pestovanie zdravého životného štýlu, 

 rozvoj emocionálnej stránky osobnosti žiaka, 

 primárnu prevenciu proti závislostiam, 

 prácu s talentovanými žiakmi,  

 starostlivosť o žiakov zdravotne znevýhodnených, 

 starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

     Využívanie inovačných vyučovacích metód so zameraním na zážitkové 

vzdelávanie: 

 

Zážitkové učenie je vysoko efektívna vzdelávacia metóda zameraná na 

transakciu medzi učiteľom a žiakom pri bezprostrednej skúsenosti vzdelávacieho 

okolia a obsahu. Konkrétnymi cvičeniami učiteľ naučí žiakov inšpirovať sa k tvorivej 

činnosti na základe vlastných zážitkov. Žiaci pozitívne prijímajú a zapamätávajú nové 

informácie s podporou predstavivosti a vlastnej skúsenosti. Vzdelávací proces je pri 

využití tejto metódy nie len učením a výchovou ale aj hrou. Každá vyučovacia hodina 

je skutočným zážitkom, kreatívnou hrou, inšpiráciou na riešenie reálnych situácií.   
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Rozvoj jazykových zručností žiakov v slovenskom i v cudzích jazykoch:  

 

Na zlepšenie čitateľskej gramotnosti a rozvoja komunikačných schopností 

v slovenskom jazyku je do vzdelávacieho programu zaradený v 5. ročníku predmet 

Tvorivá dramatika Naďalej budeme využívať žiacku aj obecnú knižnicu s rôznymi 

formami aktivít. Formou projektov budeme pokračovať v úsilí o zriadenie 

multimediálnej miestnosti pri žiackej knižnici. Naďalej budeme aktivizovať žiakov 

zapájať sa do rôznych literárnych súťaží, naďalej vydávať školský časopis. Na 

vyučovanie Anglického jazyka pred jeho vyučovaním v štátnom vzdelávacom 

programe je do 1. ročníka je zaradený predmet Zábavná angličtina a do 5. ročníka 

predmet Konverzácia v cudzom jazyku. Podpora výuky cudzích jazykov je daná aj 

delením tried na dve skupiny, ktoré umožňuje jazykové laboratórium.  

 

Práca s informačnými technológiami: 

 

Základom pre jej širokú podporu je technologické zázemie v učebňa IKT ktorá 

v spojení s interaktívnou tabuľou ponúka všetky najmodernejšie postupy pre jej 

vyučovanie nielen v samotnom predmete Informatická výchova od 3. ročníka 

a Informatika v ISCED 2, vo voliteľnom predmete Virtuálny svet, ale aj vo všetkých 

ostatných predmetoch s využitím výukových programov. Skupinové vyučovanie 

v týchto predmetoch umožňuje druhá a tretia učebňa informatiky.  

 

Telesná výchova a pestovanie zdravého životného štýlu:  

 

 Telesnú a športovú zdatnosť žiakov okrem povinnej telesnej výchovy 

realizujeme jej rozšírením počas 5 mesiacov školského roka o jednu vyučovaciu 

hodinu predmetom Loptové hry, kde okrem klasických loptových športov je zaradená 

aj výuka tenisu a bedmintonu. Jeho zaradenie umožnila výstavba viacúčelového 

ihriska s umelým trávnikom. Okrem toho na škole pracujú krúžky  turistický, 

stolnotenisový a hasičský.  
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Rozvoj emocionálnej stránky osobnosti žiaka: 

 

 Emocionálna stránka osobnosti žiaka podpora a vytváranie podmienok pre jej 

široký rozvoj je dôležitou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu a vo výraznej 

miera vplýva na kvalitu a úspešnosť práce žiaka v škole. Školský vzdelávací program 

v štruktúre voliteľných predmetov podporuje túto zložku výchovy a vzdelávania 

zaradením predmetov Detský svet v umení v 1. ročníku,  v nultom ročníku, ako 

nepovinný predmet  a predmetu Tvary umenia v 5. ročníku. 

 

Podpora rozvoja základných  zručností pre praktické každodenné aktivity 

žiakov: 

V predmete Domov a práca na oboch stupňoch žiaci získajú všetky základné 

návyky a zručnosti pre každodenný život doma, remeselné zručnosti pre podporu 

rozhodovania sa pri výbere strednej školy, základné informácie o javoch 

a predmetoch s ktorými sú každodenne v kontakte. Vyučovanie sa realizuje 

v novozriadenej a komplexne vybavenej dielni a cvičnej kuchynke.  

 

Nulté ročníky: 

Absenciu predškolskej prípravy hlavne u žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia úspešne nahrádza zriaďovanie nultých ročníkov. Žiaci zaradení do nultého 

ročníka počas jedného roka získavajú v programe „Krok za krokom“ v jednotlivých 

vyučovacích blokoch všetky potrebné zručnosti a znalosti pre plnenie povinnej 

školskej dochádzky a súčasne sa odstraňujú problémy súvisiace s prechodom detí 

z materskej školy na základnú školy. 

 

Stupne poskytovaného vzdelania: 

 ISCED 0 - predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.  

Legislatíva súvisiaca s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje 

spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania detí v materskej škole.  

     Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o 

získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, 

ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania 
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môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v 

súlade so zákonom č. 596/203 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve). 

 

ISCED 1 – program primárneho vzdelávania (1. stupňa základnej školy) má 

zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na 

školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, 

vychádzajúcej z ich osobného poznania a vlastných skúseností. Východiskovým 

bodom sú tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a záujmy 

rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho 

budúci akademický a sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od 

známeho k neznámemu pri nadobúdaní skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a 

udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a 

prírodným prostredím.  

      Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na 

prácu v skupinke, aby každý z nich získal pevný základ spoločného poznania a 

zároveň osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty.  

     Vzdelávanie na prvom stupni je organizované tematicky s prirodzeným 

začlenením integratívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie 

sekundárne vzdelávanie (ktoré už uplatňuje špecifickejší predmetovo-disciplinárny 

prístup).  

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 

(zdravotných, sociálnych a učebných) a rozpoznanie a podchytenie špecifických 

potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania) žiakov. Dôležité je podchytenie 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.(včasná depistáž, 

diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení).  

     Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o 

získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania 

plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo 

adekvátnom stupni viacročného gymnázia. 

 

ISCED 2 – predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je 

zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie sekundárne 
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vzdelávanie. Základom nižšieho sekundárneho vzdelávania je interdisciplinárny 

(medzipredmetový) prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich 

analytických a kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v 

praxi sú východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji 

kompetencií žiakov.  

     Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho sekundárneho vzdelávania je vypestovať u 

žiakov zodpovednosť za vlastné učenie sa a poskytnúť im príležitosti objaviť a 

rozvinúť ich schopnosti v súlade s ich reálnymi možnosťami, aby získali podklad pre 

optimálne rozhodnutie o ďalšom – vyššom sekundárnom vzdelávaní 

 

2. 5  Pedagogické stratégie 

 

     Moderné vyučovanie nie je obmedzené na jedinú formu pedagogickej stratégie 

alebo metódy; skôr zahŕňa rozmanité prístupy, často viac než tri alebo štyri použité 

počas jednej vyučovacej hodiny. Rozmanité vzdelávacie stratégie podporujú učenie 

na strane žiaka. Je na pedagogickej tvorivosti našich učiteľov, ktoré pedagogické 

stratégie vo vyučovaní zvolí. 

 

Kompetencie k učeniu: 

- dať žiakom k učivu, pokiaľ je možné, vždy konkrétny názor, aby bolo učivo 

žiakom predkladané s využitím čo najviac zmyslov, hlavne zraku, hmatu 

a sluchu, 

- nechať žiakov individuálne s názornými pomôckami manipulovať, pozorovať, 

triediť a rozlišovať, 

- dbať, aby každý nový činnostný postup mal určitý didaktický cieľ, priviesť 

žiakov k úvahám o probléme, k vyjadreniu svojich záverov, 

k znovuobjavovaniu poznatkov, 

- klásť dôraz na porozumenie učivu a náväznosť medzi jednotlivými poznatkami 

- snažiť sa podporovať čítanie s porozumením, 

- nechať žiakov vyjadrovať sa k prečítanému textu a stručne rozprávať jeho 

obsah, 

- dať príležitosť k využívaniu žiackych skúseností vo výučbe, 

- podporovať tvorivú činnosť žiakov, 
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- klásť na žiakov v učive primerané nároky, viesť ich k dobrému zvládnutiu 

základného učiva a dať im k tomu taký časový priestor, ktorý zohľadňuje 

individuálne schopnosti jednotlivých žiakov, 

- pomáhať podporiť sebadôveru žiakov vo vlastné schopnosti,  

- upozorňovať na konkrétne využitie vedomostí a schopností v živote, 

- viesť ich k sebahodnoteniu a pochopeniu, prečo sa dané učivo učí, 

- vytvárať návyky k neskoršiemu samostatnému učeniu, 

- domáce úlohy smerovať k precvičovaniu učiva, ktoré žiaci v škole zvládli, 

- individuálne viesť žiakov k získavaniu a triedeniu poznatkov i z iných zdrojov, 

než sú školské materiály, 

- vyberá a využíva vhodné spôsoby, metódy a stratégie pre osvojenie 

vedomostí a zručností (myšlienková mapa, moderačné karty, asociačné 

reťazce, prepojenie s praxou, vytváranie modelových situácií), 

- vedie žiakov k správnemu používaniu termínov, znakov a symbolov, 

- kontroluje samostatnú prácu. 

Kompetencie k riešeniu problémov 

Činnostné učenie je založené na predkladaní problémov a úloh ku konkrétnemu 

riešeniu každým žiakom, dbá sa na to, aby sa žiaci v úlohe orientovali, pritom: 

- žiaci triedia, rozlišujú, zoskupujú, pridávajú i vyradzujú určité pojmy, pomôcky 

alebo pripravené kartičky s údajmi vzhľadom k tomu, čo majú sledovať, 

- podľa svojho uváženia žiaci na základe uvedených činností nachádzajú 

zhodné, podobné alebo naopak odlišné znaky, 

- postupujeme od jednoduchých problémov k zložitejším, 

- na základe pochopenia sami žiaci navrhujú a vykonávajú obmeny činnosti, 

- objavené poznatky aplikujú v obdobných situáciách, ktoré sami vymýšľajú, 

majú možnosť využívať svoje doterajšie individuálne poznatky, schopnosti 

a skúsenosti, 

- podporujeme účasť žiakov, podľa ich schopností, v rôznych súťažiach, zvlášť 

takých, kde treba uvažovať a hľadať nové spôsoby riešenia úloh alebo 

spracovania údajov (Klokan, MO,...), 

- žiakov vedieme k tomu, aby sa nedali odradiť prípadným nezdarom, 

dochádzali vo svojej činnosti k záverom, pokúšali sa nájsť vhodné riešenie, 

- rôzne závery, riešenia a rozhodnutia nechávame žiakov obhajovať, 
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- umožňujeme žiakom vyhľadávanie nových informácií, ich triedenie 

i prepojovanie s učivom, 

- vedieme žiakov k jednoduchému zaznamenávaniu svojich pozorovaní 

a objavov, 

- učiteľ vedie žiakov k vnímaniu problémových situácií v škole i mimo nej, 

- vytvára modelové situácie a vedie žiakov k ich riešeniu, 

- vedie žiakov k overovaniu správnosti riešenia, 

- vedie žiakov k zodpovednosti za svoje jednanie a rozhodnutie. 

Kompetencie komunikatívne 

K rozvíjaniu tejto kompetencie poskytuje činnostné učenie vo všetkých 

vyučovacích predmetoch veľa vhodných príležitostí, nakoľko s každou činnosťou je 

spojená komunikácia medzi žiakmi navzájom i medzi žiakmi a učiteľom. K utváraniu 

tejto kompetencie je nutné: 

- nechať žiakov pri každej ich činnosti hovoriť o pozorovanom jave alebo 

o vlastnom spôsobe riešenia danej úlohy, 

- prijímať často neodborne vyjadrené žiacke názory, upresňovať ich, vyjadrovať 

uspokojenie nad správnymi závermi žiakov a povyšovať ich na objav, 

- umožniť žiakom hovoriť o poznaných súvislostiach a skúsenostiach z ich 

života, 

- dávať žiakom priestor na vyjadrenie vlastného názoru, 

- učiť žiakov počúvať názory spolužiakov, využívať možnosti o názoroch 

diskutovať, rešpektovať sa navzájom, 

- skúsiť hovoriť o vhodnej komunikácii so spolužiakmi, s učiteľmi a s ostatnými 

dospelými, 

- netoleruje agresívne, hrubé, vulgárne a nezdvorilé chovanie, 

- sami otvorene komunikujeme a pozitívne prezentujeme svoju učiteľskú 

profesiu, 

- zameriavame sa na rozvíjanie komunikačných schopností žiakov 

v informačnej a komunikačnej technológii. 
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Kompetencie sociálne a personálne 

Individuálne činnosti zaraďované do výučby sú striedané s činnosťami žiakov vo 

dvojiciach, v skupinách, čo vyžaduje spoluprácu, vzájomnú dohodu a rešpektovanie 

sa navzájom.  

Preto dbáme na to, aby: 

- sa žiaci podieľali na stanovení pravidiel pre prácu v rôzne veľkých skupinách 

a aby tieto pravidlá rešpektovali, 

- sa učili vzájomnej tolerancii a zodpovednosti za plnenie jednotlivých častí 

spoločnej úlohy a usilujeme sa o to, aby žiaci striedali role v skupine, 

- v prípade potreby dokázali požiadať o pomoc a sami boli ochotní pomoc podľa 

svojich možností poskytnúť, 

- vzájomná komunikácia bola vedená v príjemnej atmosfére (tomu okrem iného 

napomáha i vhodné oslovovanie žiakov medzi sebou), 

- rozvíjame u žiakov schopnosť hodnotiť ako prácu vlastnú, tak i prácu druhých, 

- podporujeme integráciu žiakov, netolerujeme prejavy rasizmu, 

- vedieme žiakov k odmietavému postoju k všetkému, čo narušuje dobré 

vzťahy. 

Kompetencia občianska 

Činnostné učenia prebiehajú výučbou všetkých predmetov, žiaci cítia 

spolupatričnosť s triednym kolektívom, pretože vzájomne komunikujú, kladú si 

navzájom otázky, diskutujú o riešení problémov, rozprávajú si rôzne skúsenosti a i.  

Tento ráz výučby vedie žiakov: 

- k vzájomnému slušnému chovaniu bez hrubostí a násilia, 

- k snahe si medzi sebou pomáhať, uznávať sa a oceňovať nápady druhých, 

- k snahe o čo najlepšie plnenie svojich povinností i uvedomovaniu si svojich 

práv, 

- žiaci potom tiež ľahšie rešpektujú témy vzťahujúce sa k starostlivosti o zdravie 

a k jeho ochrane, 

- vedie žiakov k triedeniu odpadov a pozitívnemu vzťahu k svojmu okoliu, 

- v triednych kolektívoch si žiaci spoločne stanovujú pravidlá chovania a riadia 

sa nimi. 
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Kompetencie pracovné 

Tieto kompetencie sa pri činnostnom charaktere výučby rozvíjajú vo všetkých 

vyučovacích predmetoch spolu s pracovnými činnosťami, ktoré podporujú túto 

výučbu.  

Zameriavame sa na: 

- dosiahnutie zručnosti žiakov pri práci s rôznymi materiálmi, vykonávanie 

činností a pokusov – udržiavanie poriadku na pracovnom mieste, systém 

v ukladaní pomôcok a náradia, 

- samostatnú prípravu jednoduchých pomôcok pre výučbu žiakov, 

- dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia, 

- poznávanie rôznych oborov ľudskej činnosti, ich výsledkov a významu pre 

ostatných ľudí, 

- učiteľ vedie k zodpovednému používaniu pomôcok, náradia, materiálov, 

- pomáha žiakom pri orientácii v ponuke na trhu práce a voľbe ich budúceho 

povolania, 

- pestrou ponukou záujmových útvarov podnecuje u žiakov záujem o ďalšiu 

profesnú orientáciu, 

- výučbu dopĺňa o praktické exkurzie. 

 

2. 6  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  

      potrebami 

Škola je v plnej miere otvorená pre edukáciu všetkých žiakov:  

- so zdravotným znevýhodnením,  

- zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

- s nadaním. 

 

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

     Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, pre ktorého je 

potrebné zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Pod „ďalšími 

zdrojmi“ rozumieme podmienky, ktoré je potrebné zabezpečiť navyše okrem 

typických podmienok pre vzdelávanie žiakov. Špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie 

a poradenstva. Každá škola si vytvára svoj rámcový program vzdelávania, ktorý musí 
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byť v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ale prispôsobený vzdelávaniu na 

danej škole. Mal by predstavovať modifikáciu pre vzdelávanie žiakov s rôznym 

druhom postihnutia. V rámci vzdelávania na našej škole ide o mentálne postihnutie, 

čiastočne o sluchový postih a o poruchy učenia a správania. Na našej škole sme v 

zmysle §29, Zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov so súhlasom zriaďovateľa zriadili pre vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami špecializované triedy. Vytvorili sme 

pre ne školský vzdelávací program s posilnením dotácie predmetov slovenský jazyk, 

matematika a informatická výchova, svet práce, výtvarná výchova a telesná výchova. 

V triedach vyučujú kvalifikovaní pedagógovia, žiaci sú v starostlivosti  CŠPPP 

v Spišskej Novej Vsi.  

 

Ciele  vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

 umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné 

učenie, 

 podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu 

problémov, 

 viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácií, 

 rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy 

vlastné i druhých, 

 pripravovať žiakov k tomu, aby sa prejavovali ako samostatné, slobodné 

a zodpovedné  osobnosti, uplatňovali svoje práva a plnili svoje povinnosti, 

 vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní 

a v prežívaní životných  situácií, rozvíjať vnímavosť a citlivé vzťahy k ľuďom, 

svojmu prostrediu a k prírode, 

 učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie 

v zmysle dodržiavania zdravého životného štýlu, 

 viesť žiakov k tolerancii a ohľaduplnosti k iným ľuďom, ich kultúram 

a duchovným hodnotám,  učiť ich žiť spoločne s ostatnými ľuďmi, 

 pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti i reálne možnosti 

a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri 

rozhodovaní o vlastnú životnú a profesijnú orientáciu. 
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     Vzdelávací proces sa prispôsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoja žiakov. 

Vzhľadom k variabilite schopností a úrovní vedomostí a zručností, je potrebné pri 

vzdelávaní uplatňovať prístupy odpovedajúce vývojovým a osobnostným špecifikám 

žiakov. 

     Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

sa na našej škole uskutočňuje v špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých 

žiakov a integráciou žiakov v bežných triedach. Špeciálne triedy máme štyri a to 

prevažne s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia a pridruženou 

sluchovou poruchou. V týchto triedach vyučujú učitelia so špeciálnou pedagogikou 

a taktiež spolupracujú so školským špeciálnym pedagógom. Vyučuje sa podľa 

platných učebných osnov špeciálnych základných škôl. Integrovaný žiak je 

vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Tento program je 

súčasťou povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. O zaradení žiaka do špeciálnej triedy alebo o jeho integrácií rozhoduje 

riaditeľ školy, na základe písomného odporúčania špeciálno-pedagogického 

poradenstva alebo pedagogicko-psychologickej poradne a len s písomným súhlasom 

zákonného zástupcu žiaka.  

     Vzhľadom na to, že dieťa s mentálnym postihnutím dosahuje školskú zrelosť 

v neskoršom veku, ako ostatná populácia, je potrebné prispôsobiť im vzdelávanie na 

prvom stupni. Väčšina detí s ľahkým mentálnym postihnutím je oneskorená 

z hľadiska sociálneho, psychického a fyzického vývoja. Prechod z rodinného 

prostredia musí byť pozvoľný a postupný. S ohľadom na rozdielnosť rozumových 

schopností žiakov, schopnosti učenie a pracovných výsledkov, je potrebné 

pristupovať ku každému žiakovi individuálne, rešpektovať jeho možnosti a pozitívne 

hodnotiť každý pokrok v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je preto hlavnou 

úlohou adaptácia žiaka na nové prostredie, nový štýl práce a upevňovanie 

základných hygienických a sociálnych návykov. Druhý stupeň základného 

vzdelávania je zameraný na získavanie vedomostí, rozvíjanie zručností a návykov, 

ktoré žiaci môžu využiť ku zvýšenej kvalite osobného života, vrátane profesijného 

uplatnenia. Z tohto dôvodu sa vo vzdelávacom procese žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami, na rozdiel od intaktných žiakov, kladie väčší dôraz 

na rozvíjanie sociálnych a komunikačných schopností a na vytváranie praktických 

schopností. 
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Žiaci s poruchami správania sa vzdelávajú v bežnej triede základnej školy 

s primeranou modifikáciou výchovno-vzdelávacieho procesu. Poruchy správania 

majú dopad na školský výkon žiaka, na jeho učebné výsledky, na sociálne vzťahy 

žiaka v školskom prostredí a tým aj na priebeh vyučovacieho procesu. V procese 

výchovy a vzdelávania týchto žiakov je potrebné túto skutočnosť rešpektovať 

a špecificky postupovať, podobne ako je to u žiakov s mentálnym, sluchovým, či iným 

postihnutím. 

Program má byť koncipovaný tak, aby žiaci s rôznym stupňom postihnutia, za 

podpory špeciálnych vzdelávacích metód, vyváženého pôsobenia na ich rozvoj 

v oblasti kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a vôľovej, mohli dosiahnuť čo najvyššiu 

možnú úroveň osobnostných kvalít. 

 

 Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

     Vzhľadom na vysoké percento žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného 

prostredia nie je možné úplne zabrániť segregácii. Žiaci sa vzdelávajú buď 

integrovane spolu s nerómskou populáciou alebo samostatne v rómskych triedach. 

V týchto triedach sa prispôsobuje učebný plán a učebné osnovy tak, aby každé dieťa 

zažilo pocit úspechu. Budeme dbať na to, aby úspešní rómski žiaci zo samostatných 

rómskych tried boli zaradení do tried majoritnej populácie. Na odbúranie 

neúspešnosti týchto žiakov v prvom ročníku zriaďujeme každoročne nultý ročník. 

Veľkou pomocou na prelomenie jazykovej bariéry a zlepšenie spolupráce s rómskou 

komunitou sú asistenti učiteľa. Na škole sa snažíme viesť žiakov k tolerancii, bojovať 

proti xenofóbii a rasizmu. Obsahom a metódami výchovno-vzdelávacieho procesu sa 

snažíme poskytnúť týmto žiakom nižšie sekundárne vzdelávanie, s cieľom ich 

ďalšieho uplatnenia na vyššom stupni škôl. Najväčším problémom pri realizácii 

našich cieľov je vysoká absencia žiakov v škole. V rámci spolupráce škola – obecný 

úrad – polícia - rómska komunita (rodičia), sa budeme snažiť zlepšiť dochádzku do 

školy.  

 

Vzdelávanie nadaných žiakov 

     Nadané deti tvoria veľmi rôznorodú skupinu. Ich spoločným znakom je, že majú 

oproti rovesníkom vysoko rozvinuté intelektové schopnosti. Ich intelekt je v predstihu 

akoby na úrovni staršieho dieťaťa. Podávajú alebo majú potenciál podávať vysoko 

nadpriemerné výkony v niektorej oblasti alebo oblastiach činnosti.   
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     Vo vyučovaní nadaných žiakov sa využívajú dva hlavné prístupy: akcelerácia 

a obohatenie. Pod akceleráciou rozumieme urýchlenie vzdelávania, skoršie 

zaškolenie dieťaťa, preskočenie ročníka, absolvovanie viacerých ročníkov naraz. 

Naša škola využíva skôr ten druhý prístup a to obohatenie. Ide o rozšírenie, 

prehĺbenie učiva alebo učebných aktivít alebo oboznamovanie sa s témami celkom 

mimo školského obsahu. Časový priestor na obohatenie sa vytvára znížením 

opakovania, precvičovania učiva alebo redukovaním tém, ktoré už deti ovládajú. 

V užšom slova zmysle môže byť obohatenie aj samostatný predmet, v ktorom žiaci 

získavajú zručností v skúmaní, tvorivom riešení problémov, prezentácii v rámci 

nejakej zaujímavej oblasti. 

 

Vzdelávanie nadaných žiakov na škole sa zameriava najmä na:  

 rozvíjanie vyšších úrovní myslenia (analýza, syntéza, hodnotenie), 

 kritické myslenie a argumentáciu, 

 riešenie problémov, 

 skúmanie, bádanie, objavovanie, 

 prezentáciu, 

 samostatnosť, 

 spoluprácu, 

 sebapoznanie, 

 sebahodnotenie. 

     Vo vzdelávaní nadaných žiakov je efektívne to, aby žiaci rozmýšľali, objavovali 

a diskutovali. Je potrebné ukázať deťom vlastnú omylnosť, nechať učebný proces 

viesť ich otázkami a záujmami, aj za cenu toho, že sa odbočí od témy. Dôležité je 

vypočuť si tieto deti a učiť sa od nich. Vedieť im pripraviť dostatočne stimulujúce 

úlohy, zadávať úlohy ako problém na riešenie. Hodnotenie týchto detí realizujeme 

formou diskusie. Je veľmi potrebné zdôrazňovať pozitívne stránky žiackeho výkonu, 

nie chýb. Pri vzdelávaní týchto žiakov za veľmi efektívne považujeme aj to, aby sme 

boli pre tieto deti partnermi a pomocníkmi, riešili, poznávali a bádali spolu s nimi.    

     Nadaným deťom je potrebné pripraviť adekvátne podmienky na rozvoj ich 

potenciálu. Každý jedinec je svojím spôsobom unikátny, neopakovateľný. Preto 

treba, aby sa táto jedinečnosť, výnimočnosť podporovala a rozvíjala už od začiatku. 

Tak v rodine, ako i v škole. 
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2. 7  Začlenenie prierezových tém 

 

     Súčasťou obsahu vzdelávania na úrovni primárneho i nižšieho sekundárneho 

vzdelávania sú prierezové tematiky, ktoré sa prelínajú cez vzdelávacie oblasti. 

Prierezové témy realizujeme viacerými formami:  

 ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných 

učebných predmetov,  

 ako formu projektu (v rozsahu počtu hodín, ktoré sú pridelené téme), 

     Nevyhnutnou podmienkou účinnosti prierezovej tematiky je použitie aktivizujúcich, 

interaktívnych učebných metód.  

     Na úrovni primárneho aj nižšieho sekundárneho vzdelávania zavádza Štátny 

vzdelávací program do vyučovacieho procesu tieto prierezové témy: 

 Dopravná výchova 

 Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Environmentálna výchova 

 Mediálna výchova 

 Multikultúrna výchova 

 Ochrana života človeka a zdravia 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

     Učivo tematiky Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania 

žiakov základných škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole 

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 výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

- 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, 



38 

 

- uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a to ako chodec, korčuliar, cyklista, 

cestujúci (spolujazdec), 

- spôsobnosť 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 

     Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a 

zodpovedný život. Znamená to rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí, ktoré 

spätne akademický rozvoj podporujú. Aby žiak získal kvalitné vzdelanie, k tomu je 

potrebné aby si už od primárneho vzdelávania rozvíjal sebareflexiu (rozmýšľal o 

sebe), spoznával sám seba, dvoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, 

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

a sebavzdelávanie. V tejto súvislosti je potrebné aby sa naučil uplatňovať svoje 

práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, podporovať u žiakov 

rozvoj schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si osobnostnú integritu, 

pestoval kvalitné 

medziľudské vzťahy, rozvíjať sociálne spôsobnosti potrebné pre osobný a sociálny 

život a spoluprácu. 

     V tejto prierezovej tematike sa uplatňuje aj vzdelávanie k ľudským právam ale aj 

rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, 

pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do úvahy aktuálne potreby žiakov. Najviac 

priestoru má v predmete etická výchova, ale uplatňujeme ju aj v náukových 

predmetoch. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 
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Environmentálna výchova 

     Sa prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov 

prírodoveda, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a etická výchova. 

Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím vo svojom okolí ale uvedomoval si aj dôležitosť vnímania 

životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali 

vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými 

činnosťami, ktoré sú im primetané a vhodné pre nich- chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám ale aj k zvieratám v prírode. 

 

Mediálna výchova 

     Žiaci už vo veku 7 - 11 rokov sú 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 

k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, 

primerane veku sa v ňom orientovali. 

     Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku 

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. Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická 

výchova, informatická výchova, prírodoveda, biológia, informatika. 

 

Multikultúrna výchova 

     Je zaradená do obsahu vzdelávania vzhľadom na to, že v súvislosti s 

globalizáciou sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je 

predpoklad , že sa čoraz viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných 

kultúr a bude potrebné aby boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je 
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výchovné pôsobenie zamerané na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie 

iných kultúr ako aj na 

rozvoj medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie 

inej kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť 

chápanie rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich 

historické a sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. 

Predpokladaným výstupom je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, 

tradície, akceptuje ju a dokáže s nimi spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka 

aj medziľudských vzťahov v škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi 

školou a rodinou, v tomto smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup 

k všetkým žiakom – pochádzajúcim z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho 

zázemia. 

Multikultúrna výchova je začlenená do predmetov: dejepis, občianska výchova, 

geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, vlastiveda . 

 

Ochrana života človeka a zdravia  

     Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – dve účelové cvičenia v školskom roku OČaP. 

Ochrana života človeka 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. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie 

prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým 

orientovaný 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.  

     Cieľom oblasti je formovať ich vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a 

života, tiež zdravia a života iných ľudí, poskytnúť žiakom potrebné teoretické 

vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a 
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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 náročných životných situácií. 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode. 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

     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. V tejto prierezovej téme je 

obsah zameraný na postupnosť jednotlivých krokov a metodológiu tvorby projektu, 

ktorú budú môcť využívať v ostatných predmetoch alebo aj v mimoškolskej činnosti 

pri prezentácii školy. Žiaci sa naučia prezentovať svoju prácu písomne aj verbálne s 

použitím informačných a komunikačných technológií. 

Prierezové témy sú začlenené do predmetov podľa svojho obsahu a uvedené sú v 

učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

     Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra úzko súvisí s 

prierezovou témou Multikultúrna výchova ale vo svojom obsahu sa ešte hlbšie 

zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom 

Slovenskej republiky. 

Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania 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, 
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piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých smeroch napr. 

ekonomika); jej flóru a faunu – 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. 
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3 Vnútorný system kontroly a  hodnotenia 

 

3. 1  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

      Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove 

v ZŠ vychádza z § 55-§ 58 zákona č.245/2008 z 22. mája 2008 o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pri hodnotení 

budeme postupovať podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy vydané MŠ SR s platnosťou od 1.5.2011. Hodnotenie ako výsledok 

komunikácie žiak– učiteľ– rodič má poznávaciu, motivačnú a konatívnu funkciu. 

     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. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

     Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme 

na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov prostredníctvom 

hodnotiaceho portfólia pre jednotlivé ročníky. 

     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami budeme postupovať v zmysle platného metodického pokynu. Žiaci 0. 

ročníka sú hodnotení klasifikáciou, ostatní žiaci sú hodnotení klasifikáciou vo 

všetkých vyučovacích predmetoch ŠkVP  v zmysle metodického pokynu 

č.22/2010 – R na hodnotenie žiakov základnej školy. 

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. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri 

hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov 

na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom 

hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení 

učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 
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bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon. Hodnotiace kritéria pre ISCED 1 a ISCED 2 (Príloha A) 

 

3. 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia pedagogických zamestnancov 

 

     Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu 

zamestnancov. Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické 

porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí 

zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy. 

     Úlohou riaditeľa školy a vedúcich zamestnancov -  zástupcov riaditeľa školy , 

vedúcich MZ a PK je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie 

ich pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a 

motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov  medzi riadiacim 

zamestnancom a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v 

pracovnom tíme navzájom, osobný vzťah zamestnanca k práci, stotožnenie sa 

zamestnanca s cieľmi školy. Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie 

potrieb zamestnancov, prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie nevhodných 

zamestnancov, identifikovanie potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov, 

napomáhanie plánovaniu a realizácii ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných 

rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť. 

     Jedenkrát ročne vedie riaditeľ školy alebo zástupkyne riaditeľa školy so 

zamestnancami osobný pohovor. Osobnému pohovoru predchádza sebahodnotenie 

zamestnanca. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej 

činnosti, výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov, mimoškolskej činnosti učiteľa 

hodnotia odborné schopnosti učiteľa a jeho predpoklady na plnenie nových úloh. 

Súčasťou pohovoru je aj hodnotenie jeho interpersonálnych zručností, čiže ako 

vychádza s kolegami, nadriadenými, žiakmi i rodičmi. Hodnotí sa jeho prístup k práci 

– teda napríklad to, či je samostatný, lojálny, spoľahlivý, zodpovedný, dôvody 

čerpania pracovného voľna, či má vyvinutý zmysel pre sebadisciplínu. Ak ide 

o kariérovú pozíciu, pohovor sa dotkne aj riadiacich schopností. Výsledkom pohovoru 

je celkové hodnotenie pracovníka, ktoré dostane v písomnej forme v podobe 

vyplneného hodnotiaceho formulára. Hodnotený zamestnanec dostáva spätné 

informácie o svojom výkone očami nadriadeného zamestnanca. Tieto informácie sú 

podkladom pre ďalšie zlepšenie vykonávania prác, odstránenie nedostatkov a chýb. 
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Súčasne mu hodnotenie pomáha pre stanovenie úloh na budúce obdobie a vytvára 

pre ich plnenie primerané podmienky. 

 

Vnútroškolská kontrola je zameraná na tieto oblasti: 

- realizáciu učebných plánov v 0. až 9. ročníku, 

- dodržiavanie tematicko výchovno – vzdelávacích plánov, 

- realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu, 

- účelné a efektívne využívanie metód, foriem, prostriedkov a didaktickej techniky, 

ktoré podnecujú rozvoj myslenia, tvorivosti, aktivity a samostatnosti žiakov, 

- jasnú formuláciu výchovno-vzdelávacej a výchovnej stránky cieľa, konkrétnosť, 

primeranosť k možnostiam veku žiaka a jeho schopnostiam, 

- využívanie spätnej väzby na vyučovacích hodinách, 

- využívanie sabahodnotenia žiakov, 

- utváranie správneho vzťahu učiteľ – žiak, úcta k žiakovi, atmosféra na hodinách, 

- stav a úroveň vedomostí žiakov, 

- využívanie odborných učební, 

- čitateľskú, matematickú, prírodovednú , informatickú a finančnú gramotnosť , 

- komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, 

- pracovné a spoločenské správanie – interpersonálne vzťahy, flexibilita, ochota, 

schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť, spolupráca s rodičmi žiakov. 

Kontrola realizácie plánov:  

- tematické výchovno -  vzdelávacie plány,  

- plány MZ a PK – účasť na zasadnutiach MZ a PK , 

- plán výchovného poradcu,                        

- výchovný plán ŠKD,           

-     plány výletov a exkurzií, 

-     TVVP voliteľných predmetov a nepovinných predmetov, 

-     plány jednotlivých koordinátorov projektov , 

- plán kontinuálneho vzdelávania.                                                                                       

 

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu:      

1. Hospitačnou činnosťou podľa rozpracovania riaditeľom školy a zástupcami 

riaditeľa  školy pre I. a II. stupeň: 
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- vstupnými, polročnými a výstupnými písomnými previerkami v SJL a MAT, 

- sledovaním vedomostí žiakov v rámci hospitačnej činnosti   

 

2. Kontrolou žiackych prác: 

- štvrťročné a tematické písomné práce zo SJL a MAT, 

-   úroveň čítania a numerického počítania v 1. – 4. ročníku, 

-     polročné písomné práce z ANJ, NEJ v 6. – 9. roč., 

-     laboratórne práce z FYZ, BIO, CHE,  

-     diktáty, previerky, slohové práce, 

-     žiacke výrobky pri predmetoch pracovné vyučovanie a DAC,  

-     výtvarné práce, 

-   osobné portfóliá žiakov. 

 

3. Kontrolou pedagogickej  dokumentácie: 

      - 1 krát mesačne kontrola triednych kníh, 

 - 1 krát mesačne kontrola triednych kníh začlenených žiakov, 

 - 1 krát štvrťročne kontroly klasifikačných záznamov  ,    

 - 1 krát štvrťročne kontroly triednych výkazov. 

 

Kontrola vnútorného režimu školy: 

- pracovného poriadku – pracovného času, 

- dodržiavanie vnútorného poriadku, vrátane dozorov, zásad a štatútov BOZP . 

 

Kontrola mimotriednej a mimoškolskej činnosti: 

    - pripravenosť žiakov na súťaže 1. – 4. ročník a 5. – 9. ročník,     

    - úspešnosť v súťažiach v rámci školy, obvodu, okresu, kraja resp. republiky,  

    - 1 krát mesačne kontrola záznamov záujmových útvarov.   

      

Kontrola hospodárenia a prevádzky: 

- finančná kontrola a hospodárne využívanie pridelených finančných a materiálnych  

   prostriedkov, 

- kontrola zavedenia inventárov miestností a priebežného vedenia inv. kníh,  

- čistota školy, hygienické zásady a BOZP,                    

- dodržiavanie zásad spisovej služby,                 
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- zásady racionálnej výživy, kultúra stravovania.              

  

3. 3 Hodnotenie školy 

     Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci, ich rodičia, ale aj verejnosť získala 

dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako škola dosahuje ciele, ktoré sú na 

žiakov kladené v štátnom i školskom vzdelávacom programe . 

 

Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: 

• Ciele, ktoré si škola stanovila, najmä v koncepčnom zámere rozvoja školy a 

v školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.  

• Posúdenie toho, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe 

a v Školskom vzdelávacom programe. 

• Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, oblasti, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení. 

 

Monitorujeme pravidelne: 

· vytváranie pozitívnych podmienok na vzdelanie, 

· spokojnosť rodičov s vedením školy a učiteľmi, 

· neohrozené prostredie, spolupatričnosť žiakov i učiteľov – klíma školy, 

· priebeh vzdelávania – vyučovací proces – pedagogické stratégie - metódy a formy  

   vyučovania, 

·úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(handicapovanými,  nadanými, začlenenými - integrovanými žiakmi), 

· dosiahnuté výchovno – vzdelávacie výsledky, 

· riadiaca činnosť v škole, 

· úroveň výsledkov práce školy. 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: 

· školské portfólio ( triedne portfóliá), 

· kronika školy, 

· dotazníky pre žiakov a rodičov, 

· hodnotiace porady, 

· analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, 

· SWOT analýza. 
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Triedne portfólio (moderná kronika triedy) – vytvára si ju trieda pod vedením 

triedneho učiteľa počas celého školského roka. Obsahuje napríklad: 

- symbol triedy, 

- pravidlá správania v triede – napr. naše desatoro, 

- rozdelenie služieb v triede, 

- fotografie triedy, akcií, 

- zlepšováky triedy, 

- projekty, súťaže, turnaje a ich výsledky, 

- rekordy triedy, 

- a podobne. 

 

Školské portfólio: 

- triedne portfóliá, 

- kronika školy, 

- zborník úspechov žiakov – víťazné práce, diplomy zo súťaží, olympiád, turnajov, 

- zborník aktivít učiteľov - osvedčenia o vzdelávaní učiteľov, 

- akcie s rodičmi, spolupracujúcimi organizáciami, 

- foto, video – dokumentácia akcií na internetovej stránke. 

      

     Škola každoročne vypracováva v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Správu o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v príslušnom 

školskom roku. V nej je kladený dôraz na dve veci: 

- konštatovanie úrovne stavu - analýza, 

- zisťovanie súvislostí a okolností, ktoré výsledný stav ovplyvňujú a prijatie opatrení  

na celkové  skvalitnenie práce školy. 

    Správa je komplexným zhodnotením práce školy v predošlom školskom roku, je 

prerokovaná na pedagogickej rade a schvaľovaná Radou školy. Zverejňujeme ju na 

webovej stránke školy, majú k nej prístup žiaci, rodičia i verejnosť. O situácii v škole 

sú rodičia pravidelne informovaní na webových stránkach školy: 

http://zsmarkusovce.edupage.org/. Kritériom pre nás je nielen kvalita dosiahnutých 

výsledkov, úspechy našich žiakov, ale aj spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov. 

 

 

http://zsmarkusovce.edupage.org/
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4 Učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom 

   ISCED 1, ISCED 2 

 

 Nultý ročník (ŠVP a ŠkVP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia Predmety Počet hodín Spolu Skratka 

oblasť   ŠVP ŠKVP týždenne predmetu 

Jazyk a  Rozvíjanie         

komunikácia komunikačných 6 0 6 RKS 

  schopností         

Matematika Zmyslová výchova         

a práca a základy 4 0 4 ZVaZMP 

s informáciami matematických         

  predstáv         

Človek a svet Pracovná výchova 3 0 3 PNV 

práce           

  Rozvíjanie         

  grafomotorických 4 0 4 RGZaVV 

Umenie zručností         

a kultúra a výtvarná výchova         

  Hudobno- 3 0 3 HPV 

  pohybová výchova         

  Detský svet  0 1 0 DSI 

  v umení         

Zdravie  Telesná výchova 2 0 2 TEV 

a pohyb           

Spolu   22 1 23   

ŠVP a ŠKVP           
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Učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 
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Učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským 
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4. 1 Školský učebný plán 

 

Návrh učebného plánu pre  ISCED 1   - Voliteľné predmety 

    Školský vzdelávací program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Školský vzdelávací program

Predmet/ ročník 1. 2. 3. 4.

tvorivá dramatika 1 1 1

Príroda a spoločnosť prírodoveda 0,5

poznaj a chráň 1 1 1 1

Človek a hodnoty etickávýchova/ náboženská výchova 0,5

cvičenia z MAT 1 1

Človek a svet práce domov a práca 1* 1+1* 1+1* 1+1*

Umenie a kultúra detský svet v umení 2 1

5 5 5 5

Návrh učebného plánu pre  ISCED 1   - Voliteľné predmety                                                                                                                       

1* 1* 1* 1*
zábavná angličtina

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s informáciami

Spolu
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Návrh učebného plánu pre  ISCED 2 (od 1. 9. 2008)   - Voliteľné predmety 

   Školský vzdelávací program 

Predmet/ ročník 5. 6 7 8 9

konverzácia v AJ/RJ 1 1 1 1 1

konver. v druhom CJ 1* 1* 1*

tvorivá dramatika 1 1 0,5

cvičenia zo SJL 0,5**

Bio-enviro 1 1

praktiká CH 0,5

praktiká Bio 0,5

prír. praktiká F, CH, B 1

praktiká Geo 0,5 1

Človek a hodnoty etickávýchova/ náboženská výchova 0,5 0,5

virtuálny svet 0,5 0,5 0,5 0,5

cvičenia z MAT 0,5 0,5**

Človek a svet práce domov a práca 2 2 1+1* 1+1* 1+1*

Umenie a kultúra tvary umenia 0,5**

Zdravie a pohyb loptové hry 0,5** 0,5 0,5 0,5*

6 6 6 6 6Spolu

Človek a príroda

Matematika a práca s 

informáciami

Vzdelávacia oblasť

Jazyk a komunikácia

 

 

Poznámky:  

Škola nenavyšovala celkový počet hodín.  

Dodržaný je maximálny počet vyučovacích hodín v týždni vo všetkých ročníkoch 

s výnimkou nultého ročníka, v ktorom sa pridala jedna hodina predmetu Detský svet 

v umení (ŠkVP).  

Prvý cudzí jazyk je pre všetkých žiakov školy, ktorí sa ho učia, anglický jazyk.  

Predmet náboženská výchova sa vyučuje v alternatíve s etickou výchovou. Žiak si na 

začiatku roku vyberie jeden z nich a ten je pre neho záväzný počas celého roka. 

Záujem žiakov o predmet zistia triedni učitelia od zákonných zástupcov žiaka v júni 

predchádzajúceho školského roka. Počet žiakov v skupine je do 20. 
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Cudzí jazyk, informatická výchova vyučuje spravidla v skupinách do 17 žiakov.  

Telesná výchova na 1. stupni sa vyučuje v zmiešaných skupinách.  

Vyučovacia hodina má 45 minút. 

Predmety, ktoré majú časovú dotáciu 0,5 hodín za týždeň sa vyučujú každý druhý 

týždeň. 

Pri časových dotáciách, kde je jedna * je môžnosť voľby predmetu pre žiakov z dvoch 

predmetov. 

Loptové hry a Tvary umenia sa vyučujú ako jednohodinové, ale len v mesiacoch 

určených takto: Loptové hry v mesiacoch september, október, do 15. novembra, od 

15. apríla, máj, jún; Tvary umenia od 15. novembra, december, január, február, 

marec, do 15. apríla.  
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5 Učebné osnovy 

Učebné osnovy predmetov štátneho vzdelávacieho programu sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet.  

Učebné osnovy predmetov školského vzdelávacieho programu:  

 

Nultý ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Detský svet v umení 

Kód a názov ŠKVP ISCED1 nultý ročník 

Časový rozsah výučby 1h týždenne, 33h ročne 

Ročník nultý 

Škola ZŠ s MŠ Markušovce, Školská 16 

Stupeň vzdelania prvý stupeň základnej školy 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika predmetu 

Detský svet v umení je predmetom činnostným a zážitkovým, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, hudobnou činnosťou a vytváraním 

pracovných zručností rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie 

i analytického myslenia. Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému 

zlepšovaniu psychomotorického stavu žiakov a zručností. Myslenie žiakov sa rozvíja na 

základe zmyslového poznania. Na základe zmyslového vnímania a činností z jednoduchými 

prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými materiálmi sa žiaci učia chápať význam 

vecí, ich vlastností, vzájomné vzťahy a súvislosti medzi nimi. 

 

Ciele predmetu  

Cieľom predmetu je: 

- využiť esteticko-výchovný charakter predmetu, čo znamená prebúdzanie 

a formovanie estetického vzťahu žiaka ku skutočnosti prostredníctvom výtvarných 

aktivít, 

- vzbudzovať u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, zameranie 

práce na užitočný výsledok, vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny vzťah k práci, pestuje 

zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, 

- rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú diferenciáciu, 

- rozvíjať vyjadrovanie na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov. 
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Obsah predmetu 

- výtvarne stvárniť zážitok, rozprávať o zážitkoch, 

- detské rečňovanky, popevky, piesne o prírode, o zvieratkách, 

- opis a dramatizácia reálnej situácie- cesta do školy, zo školy, pomoc pri úraze 

- dramatizácia rozprávky, počúvanie rozprávky, reprodukcia textu 

- pracovať s papierom, kartónom, vystrihovať, skladať, lepiť, 

- pripraviť jednoduché jedlo, poznať ovocie a zeleninu podľa chuti, vône a tvaru, 

- poznať farby, tvary a štruktúry prírodných foriem, porovnávať ich veľkosť, farbu 

a povrch, 

- prezentovať hudobné a dramatické schopnosti, rozprávať o tradíciách, 

charakterizovať ľudové umenie, rómske tradície, rodinu, 

- pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať 

návyky bezpečného správania sa na vychádzkach 

Prierezové témy 

1. Osobnostný a sociálny rozvoj: Čo viem nakresliť, namaľovať. Experimentovanie so 

zvukom. Nácvik jednoduchej riekanky. Relaxačné, kompenzačné a zdravotné cvičenie. 

2. Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Zoznamovanie sa s ilustráciami detských kníh. 

Počúvanie detskej piesne. Vyjadrenie textu pohybom. Námetové hry. 

3. Enviromentálna výchova: Zapúšťanie farieb do mokrého podkladu. Vytváranie 

farebných škvŕn na papieri. Vyjadrenie prírodných úkazov- zvukom a pohybom. 

Vychádzka do prírody. 

4. Mediálna výchova: Zoznamovanie sa s ilustráciami detských kníh. Výtvarné 

dotváranie hotových tvarov. Príprava kultúrneho programu. 

5. Multikultúrna výchova: Poznávanie a rozlišovanie rôznych štruktúr. Príprava 

kultúrneho programu. 

6. Regionálna výchova: Vychádzka-vnímanie a obdivovanie krásy prírody. Nácvik 

(rómskej) piesne. 

7. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti: Čo viem nakresliť, namaľovať. Vytváranie 

grafických stôp rôznym materiálom na papieri. Príprava kultúrneho programu. 

8. Dopravná výchova: Vychádzka-vnímanie a obdivovanie krásy prírody 

9. Ochrana života a zdravia: Vychádzka-vnímanie a obdivovanie krásy prírody. 

10. Finančná gramotnosť: : Zoznamovanie sa s ilustráciami detských kníh. Návšteva 

kultúrneho podujatia. Vystúpenie s krátkym programom. 

Učebné zdroje 

- Výtvarné potreby 

- Vychádzky, návštevy knižníc 

- Aplikácie na magnetickú tabuľu 

- Pracovné potreby- lepidlo, nožnice, kartón, odpadový materiál, prírodný materiál 

- CD prehrávač, CD- detské piesne, rozprávky 
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Prvý ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: prvý  

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Predmet Domov a práca zahrňuje množstvo teoretických a praktických činností 

a technológií, ktoré vedú žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej 

činnosti a vedú k úcte k práce. 

     Obsahom predmetu je tvorivé využitie prírodných materiálov, príprava jednoduchých 

jedál, starostlivosť o životné prostredie, ľudové tradície a remeslá. Zameriava sa na praktické 

činnosti a návyky, ktoré sú dôležité pre uplatnenie sa žiakov v ďalšom živote v rodine 

a spoločnosti. 

 

2. Ciele predmetu: 

 rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich 

a spoločných výsledkov práce, 

 osvojiť si základné pracovné činnosti a návyky, 

 uplatniť tvorivosť a vlastné nápady, 

 získať poznatky o pestovaní izbových kvetov, byliniek a priesad, 

 spoznávať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, 

 prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní a pozorovania žiaci získavajú vzťah 

k rodnému kraju, tradíciám a remeslám. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach. 
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4. Vzdelávací štandard:  

 

1. Škola a trieda 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Beseda o predmete Domov a práca 

 Vychádzka do okolia školy zameraná na 

bezpečnosť 

 poznať štruktúru predmetu 

 oboznámiť sa s bezpečnosťou pri ceste do 

školy a zo školy 

 

2. Domov a rodina     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Členovia rodiny, okolie domu 

 Starostlivosť o životné prostredie 

 Vytvoriť maketu – moja izba, úcta 

k rodičom, jednoduché domáce práce 

 poznať členov rodiny a ich sviatky, 

 spoznávať životné prostredie a chrániť ho 

3. Vianoce           
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianočné tradície, výzdoba 

 Vychádzka do obce 

 Príprava slávnostného stolovania   

 Besiedka spojená s občerstvením 

 spoznať vianočné tradície          

 vedieť pripraviť slávnostný stôl pre 

stolovanie 

 dodržať zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

 

 

4. Obliekanie        
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vedieť si vybrať vhodný odev 

 Uloženie odevu, jeho čistota a skladanie, 

viazať šnúrky 

 Projekt – Zimný odev 

 

 získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

výbere vhodného odevu a jeho ošetrení 

a uložení 

 vedieť viazať šnúrky 

 

 

 

5. Čistota           
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Čistota, osobná hygiena, umývanie 

 Udržiavanie poriadku na pracovnom 

mieste v triede 

 

 uplatniť zásady osobnej hygieny    

 

 

 

6. Izbové kvety      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Starostlivosť o izbové kvety 

 Výsev bylín a priesad 

 Sviatok žien 

 poznať spôsoby rozmnožovania 

poľnohospodárskych plodín 

 poznať a ovládať jednoduché pracovné 
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 Čas a hĺbka sejby a sadenia plodín 

 

postupy pri sejbe a sadení vybraných 

druhov plodín 

 

 

7. Jarné práce       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Úprava okolia 

 Práce v záhrade 

 Vychádzka  jarná príroda, jarné kvety 

a ich využitie 

 Veľká noc 

 

 získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

pestovaní vybraných druhov rastlín na 

školskom pozemku a doma 

 vedieť používať základné ručné náradie 

 vedieť využiť jarné kvety 

 

 

8. Ľudia             
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Deň matiek 

 Pomoc mame, jednoduché domáce práce 

 Výsadba letničiek a priesad 

 Úprava okolia bydliska a školy 

 Deň detí 

 Vlastnosti ľudí – kladné a záporné 

 Pomoc starším 

 Čin roka – čítanie príbehu  

 

 získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

jednoduchých domácich prácach 

 poznať a ovládať jednoduché pracovné 

postupy pri sadení vybraných druhov 

plodín 

 vhodne a slušne sa správať k starším 

a dospelým ľuďom 

 

 

5. Metódy a formy práce 

vyučovacia hodina v triede, vyučovacia hodina v školskej dielni, vyučovacia hodina 

na školskom pozemku, 

výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor, demonštrovanie, práca na 

školskom pozemku. 

 

6. Učebné zdroje 

Pavlíkovská, Anna: Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v pracovnom 

vyučovaní, 2008. 

Hudáčková, Helena: Ľudové remeslá v predmete pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, 

2007.  

Macháčová, Matilda: Čo robiť v máji? In. Vychovávateľ : Časopis pedagógov, roč. 48, 

č. 9, 2003, s. 40. 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

 

Voliteľný predmet: Detský svet v umení 

 

Ročník: prvý 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet Detský svet v umení prispieva ku kultivácii osobnosti žiaka tým, že dáva 

priestor pre uplatnenie jeho tvorivých schopností a sprostredkúva mu umelecké 

zážitky prostredníctvom vlastnej tvorby. Naplňuje prirodzenú potrebu prejaviť sa. 

Detskou hrou, kresbou, modelovaním, hudbou a pohybom umožňuje hlbšie nahliadnuť 

do pocitov, fantázie i želaní každého detského jedinca a rozvíja citový svet žiakov 

v otvorenej atmosfére radosti a lásky. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje 

na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, 

šport). Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať 

význam estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote 

jednotlivca a spoločnosti. 

 

2. Cieľom  je, aby žiak: 

- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými 

prostriedkami výtvarného umenia, hudby,  hovoreného slova, pohybového gesta, 

- formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť, 

- dokázal chápať význam umenia, estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote, 

- tvorivými činnosťami, ako aj vnímaním a prežívaním umeleckých diel, zážitkami 

a predstavami, si kultivoval estetickú citlivosť, rozvíjal tvorivú fantáziu, harmonizoval 

a integroval svoju osobnosť, 

- primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Percepčno-motorické zručnosti 

 -čítať písmená abecedy, slová, vety a odpísať jednoduchý text 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

- Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 

- V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ 
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Analytické zručnosti 

 -analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky 

Tvorivé zručnosti 

- Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) 

- Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov) 

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

(primeranej) úrovni žiaka 1.  ročníka ZŠ. 

Komunikačné zručnosti 

- Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia 

- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, 

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy 

- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, adekvátne 

svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

- pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a 

spolupracujúcim) spôsobom, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie 

- uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 

trávením voľného času 

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, rešpektuje vkus iných ľudí a 

primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor  
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1. Čo už viem 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zážitky z prázdnin 

 

Opakovanie básní, piesní, riekaniek.... 

 

Deň 1. pomoci 

 

-výtvarné stvárnenie zážitku, rozprávanie 

zážitkov 

-dbať na správnu výslovnosť pri recitá- 

cií básne, správne dýchanie pri speve 

-dramatizácia reálnej situácie (požiar, 

pomoc pri úraze, použitie lekárničky) a 

jej následné výtvarné stvárnenie 

 

 

2. Jeseň 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šarkan (drak) 

 

Nácvik piesne s jesennou témou. Tanec. 

 

Zeleninový deň 

 

 

 

 

Ťahal dedko repu 

 

-vyrobiť šarkana- práca s papierom a 

kartónom  

-hra na tele, inštrumentálne činnosti,  

nácvik jednoduchých tanečných prvkov 

-modelovať ovocie a zeleninu, pripraviť 

jednoduché jedlo, vedieť rozlíšiť  

ovocie od zeleniny, poznávať zeleninu 

podľa chuti, vône a tvaru 

 

-dramatizácia rozprávky, ilustrácia 

 

 

 

 

3. Farebný svet 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vychádzka spojená  

so zberom prírodných materiálov  

 

Koláž z prírodných materiálov 

 

 

Hra s farbou 

 

 

Deň úsmevu - Keď si šťastný...... 

 

-pozorovať farby, tvary a štruktúry 

zaujímavých prírodných foriem, 

 porovnávať ich veľkosť, farbu a povrch 

-rozvíjať fantáziu, vytvárať štruktúry,  

mozaiky  

-základné osvojenie farby, vhodné  

farebné kombinácie (miešanie farieb, 

otláčanie listov). 

-nácvik piesne, hudobno-pohybové  

činnosti, výtvarné stvárnenie pocitov 
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4. Vianoce 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Básne a piesne na tému  

 

 

Vianočné ozdoby 

 

 

Vianočná besiedka 

 

-nácvik básní k Vianočnému programu, 

besiedke, nácvik piesne a dramatizácia 

piesne, rytmické hry a cvičenia 

-vyrobiť ozdoby na vianočný stromček 

(darček), kombinovaná technika, priestorová 

orientácia. 

-prezentácia hudobných a dramatických 

schopností, rozprávanie, tradície 

 

5. Zima 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimné motívy (snehuliak, snehová vločka)  

 

Hry so snehom a na snehu 

Zvieratá v zime 

 

-práca s papierom, vystrihovanie, 

skladanie, lepenie 

 

-stavanie snehuliaka, šmýkanie na ľade 

-dramatizácia rozprávky O rukavičke,  

vedieť ako žijú zvieratá v zime, pomoc  

zvieratám 

 

6. Fašiangy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Fašiangové masky 

 

Výzdoba na karneval 

 

Karneval 

 

-vyrobiť masky na karneval  

 

-vyrobiť výzdobu z papiera 

 

-prezentácia masiek, tanec, spev, súťaže 

 

 

7. Rozprávkový svet 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozprávka 

 

 

Leporelo 

 

Knižnica 

 

Moja najobľúbenejšia kniha 

 

-počúvanie rozprávky, odpovede na otázky 

zamerané na prečítaný text, 

 reprodukcia 

-vyrobiť leporelo, skladanie, strihanie, 

ilustrácia rozprávky 

-návšteva knižnice, čítanie rozprávky z  

knihy a jej reprodukcia 

-rozhovor o knihe 
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8.Jar 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká noc 

Jarné kvety 

 

 

Deň Rómov 

Deň Zeme 

 

-ľudové umenie, tradície, výroba kraslíc 

-vnímať tvary a farby prírodnín, voľné 

vyjadrenie jarných kvetov, maľba bez 

predkresľovania- priamo štetcom 

-rómske tradície, piesne, tance 

-využiť odpadový materiál, výroba hračky, 

úžitkového predmetu, vystrihovanie, lepenie, 

spájanie 

 

 

9. Pre mamičku 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Deň matiek 

 

Báseň pre mamičku 

 

 

Deň rodiny 

 

-využívať prírodný materiál, dotvára 

nie, darček ku Dňu matiek 

-nacvičiť recitáciu básne a dramatizáciu 

jednoduchých textov, správne dýchanie a 

výslovnosť 

-námetová hra, výtvarné stvárnenie rodiny 

 

10.Čo už vieme 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Deň detí 

 

Čo už vieme  

 

Deň otcov 

 

Opakovanie 

 

-pohybové hry, súťaže 

 

-opakovanie básní, piesní, tancov, hier 

 

-vyrobiť darček, darovať vyrobený pred- 

met rodinnému príslušníkovi 

-opakovanie básní, piesní, tancov, hier 

 

5. Metódy a formy práce: 

 rozhovor, dramatizácia, didaktické hry, vysvetľovanie, opis 

 

6. Učebné zdroje: 

 šlabikár, detské  časopisy, internet   

 

7. Hodnotenie:  

    Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu: Poznaj a chráň 

Ročník: prvý  

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov dieťaťa. Je to postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade 

s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním. 

 

2. Cieľ predmetu:  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania 

prírodného prostredia a javov, k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho 

prostredia a ochrany vlastného zdravia. 

- rozvoj schopností získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v informačných zdrojoch 

- rozvoj schopností pozorovať s porozumením využívaním všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov 

- opisovanie, porovnávanie a klasifikácia informácií získaných pozorovaním 

- poznanie fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu 

 

3. Kľúčové kompetencie  

poznávať prírodniny, myslieť ekologicky, sledovať zmeny v prírode, spolupracovať, 

vedieť sa vyjadrovať, prezentovať svoje skúsenosti, tolerovať názory iných, vnímať 

všetkými zmyslami, vedieť porovnávať a poznamenať si, dodržiavať pravidlá, 

rozoznávať svoj priestor, vedieť sa predstaviť, rozlišovať čo je a nie je vhodné, poznať 

zvyky a tradície,  
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4. Vzdelávací štandard: 

 

1. Trieda a škola 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Naša trieda 

  

 Škola, cesta do školy 

 

 

 

 

 Vychádzka – cesta do školy 

 poznať a pomenovať školské potreby 

a zariadenie triedy, porozumieť 

školskému poriadku a dodržiavať ho 

 poznať svoju triedu, poschodia, vedieť 

pomenovať a nájsť miestnosti v budove, 

oboznámiť sa s pravidlami cestnej 

premávky, prechod pre chodcov, 

semafor 

 poznať najbezpečnejšiu cestu do školy, 

rozlišovať cestu a chodník, praktické 

sledovanie značiek a dopravných 

prostriedkov 

 

 

2. Jeseň 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Časové údaje – dni v týždni, dátum, deň, 

noc 

 Jeseň 

 

 

 Vychádzka 

 Rastliny, stromy 

 

 rozumieť časovým údajom deň, noc, 

včera, zajtra, teraz..., poznať názvy dní 

 opísať zmeny počasia na jeseň – slnečno, 

dážď, vietor, opadávanie lístia, odlietanie 

vtákov 

 zber jesenných plodov 

 poznať časti stromov a rastlín, dôležitosť 

starostlivosti o zeleň, vedieť priradiť čo 

rastie na strome a kríku spoločná práca 

žiakov, vytvoriť Kútik živej prírody  

 

 

3. Domov a jeho okolie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Kalendár prírody – projekt 

 

 

 

 U nás doma 

 

 

 

 Okolie domu 

 

 oboznámiť žiakov s meteorologickými 

     značkami počasia, sledovať predpoveď    

     počasia – zapisovať predpoveď   

     a overovať správnosť predpovedí 

 poznať svoje meno, priezvisko a názov 

obce, vedieť pomenovať izby a ich 

zariadenie, dbať o pekné domáce 

prostredie 

 poznať mená ulíc, poznať zaujímavé 
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 Obec - vychádzka 

budovy a pamiatky v obci a najdôležitejšie 

objekty v okolí školy 

 poznať históriu obce, vedieť sa orientovať 

v obci, vedieť kde sú potraviny, pošta, 

zdravotné stredisko, cintorín... 

 

 

4. Zima 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Mikuláš, Vianoce 

 

 

 

 Zima 

 

 

 

 Hry na snehu 

 výzdoba triedy, vytvoriť „čarovnú“ 

atmosféru Vianoc 

 poznať zvyky a tradície na Mikuláša 

a vianočných sviatkov,  

 pozorovať zmeny počasia – sneh, ľad, 

porovnať s jesenným počasím, vedieť, ako 

sa na zimu pripravujú zvieratá a možnosti 

starostlivosti o ne 

 spoznávať zimné športy 

 pozorovať zimnú prírodu a zvieratá,  

 postaviť snehuliaka 

 

 

5. Starostlivosť o zdravie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Ľudské telo - spoločná práca 

 

 

 Hygiena, zmysly 

 

 

 

 

 Bezpečnosť 

 pomenovať časti tela, vedieť priradiť 

oblečenie k správnej časti tela, rozoznávať 

chlapčenské a dievčenské oblečenie 

 vedieť o význame čistoty tela a prostredia 

pre zdravie, hygienické potreby 

a pomôcky 

 rozdeliť do skupín, čo môžeme chytiť, 

ovoňať, počuť, vidieť a ochutnať 

 vedieť, ako sa správať aby nedošlo k úrazu 

pri hre, na bicykli...  

 poznať nebezpečné predmety 

 vyvarovať sa nebezpečným predmetom 

a manipulácii s nimi 
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6. My a veci 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 My a veci – spoznávanie materiálov 

 

 Odpad, recyklácia 

 

 

 Médiá 

 

 

 Technika 

 

 Roztriediť veci podľa materiálu – z dreva, 

zo skla, z papiera, z gumy... 

 pochopiť význam triedenia odpadov, 

oboznámiť sa s farbami kontajnerov na 

papier, plasty, sklo 

 rozlišovať, čo môže a nemôže byť pravda, 

správne nakladať s informáciami, 

vyvarovať sa ich zneužívaniu 

 spoznať čo nám priniesla moderná doba 

 vymenovať rôzne stroje a prístroje, ktoré 

nám pomáhajú v škole a doma 

 

 

 

7. Jar  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Jar 

 

 

 Veľká noc 

 Jarné kvety 

 

 Vychádzka 

 

 

 Kalendár 

 pozorovať zmeny počasia, oteplenie, 

topenie snehu, 

 pozorovať prebúdzanie prírody 

 poznať zvyky a tradície Veľkej noci 

 spoznať jarné kvety – narcis, tulipán, 

snežienku, púpavu 

 pozorovať hniezda vtákov na stromoch, 

komínoch 

 sledovať známe jarné kvety 

 poznať názvy dní a mesiacov, rozoznávať 

voľné a pracovné dni 

 

 

 

 

8. Ľudia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Podobnosť, odlišnosť 

 

 

 

 Slušné správanie 

 

 

 Emócie 

 sledovať ľudí, podľa farby očí, vlasov 

a výšky určiť, či sa podobajú alebo 

odlišujú, opísať spoločné znaky 

súrodencov 

 dramatizácia bežných situácií s dôrazom 

na slušné odpovede, pozdrav 

a poďakovanie 

 pozorovať výraz tváre, vnímať detaily 

 rozoznávať hnev, smútok, radosť 
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9. Oddych a práca 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pomoc iným – starším, spolužiakom 

 

 Povolania, zamestnania 

 

 

 

 Odpočinok  

 pomenovať a rozoznávať dobré a zlé 

vlastnosti seba a iných ľudí 

 poznať zamestnanie svojich rodičov 

 opísať, čím chce žiak byť a prečo 

 pomenovať povolania, ktoré pomáhajú 

ľuďom a zachraňujú 

 vedieť oddychovať a využívať voľný čas 

 

 

 

10. Leto 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Deň detí 

 Leto 

 

 Spoznávanie semien 

 Ročné obdobia - projekt Rok – spoločná 

práca  

 

 

 pozorovať počasie, oteplenie, poznať 

búrku, blesk 

 vytvoriť náhrdelník zo strukovín 

 spracovať poznatky o počasí, oblečení, 

činnostiach, rastlinách  a hrách 

v jednotlivých ročných obdobiach  

 

 

5. Metódy a formy: 

pozorovanie, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, samostatná práca, pokus, hra, 

vychádzka, rozhovor, dialóg, frontálna práca, výklad, rozprávanie, vysvetľovanie, 

diskusia,  

 

6. Učebné zdroje: 

Pracovné listy, maľovanka Ročné obdobia, knihy, kalendár, stránky: www.pastelka.sk 

www.wikipedia.sk , www.infovek   

 

7. Hodnotenie:  

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

http://www.pastelka.sk/
http://www.wikipedia.sk/
http://www.infovek/
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Zábavná angličtina 

Ročník: prvý  

1. Charakteristika predmetu:                                                                                       

Predmet zábavná angličtina je prvým kontaktom detí s cudzím jazykom. Zábavnou formou 

detí spoznávajú nové slovíčka, výrazy a piesne. Hra , hrové aktivity, spev, hudobno-pohybové 

aktivity tvoria hlavnú náplň na hodinách zábavnej angličtiny. Deti získajú potrebný základ pre 

predmet anglický jazyk vo vyšších ročníkoch.  

 

2. Ciele predmetu: 

Cieľom predmetu je hravou pútavou formou oboznámiť deti so základmi anglického jazyka, 

ktoré si budú ďalej upevňovať a rozširovať vo vyšších ročníkoch základnej školy. Výučba je 

spestrená vlastnou tvorivou fantáziou učiteľa, kde takto využije obrázky a rôzne učebné 

pomôcky, ako sú lopty, stuhy ,rôzne druhy ovocia a zeleniny, obrázky zvierat , obrázky domu 

a izieb, nábytku v dome, oblečenia a iné. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

udržať pozornosť pri prijímaní informácií, zapamätať si prvé základné slovíčka jednoduchej 

anglickej konverzácie a reagovať na pokyny učiteľa v anglickom jazyku, pomocou zábavných 

a tvorivých aktivít upevňovať slovnú zásobu, účinne spolupracovať v skupine, pochopiť 

zámer zadanej úlohy, poznať číslovky a nemýliť si ich, rozlišovať základné farby a nemýliť si 

ich. 

 

4. Vzdelávací štandard:  

 

1. Pozdravy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pozdravy počas dňa  

 

 Predstavovanie sa  

 

 Maľovanie obrázkov zvierat- žaba, zajac, 

myš, včielka 

 Rozlíšenie pojmov „ chlapec- dievča “ 

 

 poznať frekventované pozdravy a správne 

ich používať počas dňa 

 predstaviť sa a reagovať na otázku „Ako 

sa máš?“ 

 poznať názvy štyroch zvieratiek 

 

 rozlíšiť pojem „chlapec-dievča“ 

 zaspievať jednoduché pesničky 
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2. Hračky      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy hračiek 

 Otázka „What´s this?“ 

 Farby 

 Použitie vety „I have a...“ 

 vedieť vymenovať niektoré druhy hračiek 

 odpovedať na otázku „What´s this?“ 

 vymenovať základné farby a použiť ich vo 

vete 

3. Zvieratá       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy zvierat v ZOO 

 Ďalšie farby 

 Číslice 1 – 10 

 Množné číslo podstatných mien 

 poznať názvy zvierat 

 rozlišovať ďalšie farby 

 vedieť počítať do 10 

 utvárať množné číslo podstatných mien 

 

4. Vianoce       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianočné postavy a dekorácie 

 Veta „Here you are“ 

 

 Rozprávkové bytosti 

 poznať slovíčka súvisiace s Vianocami 

 používať vetu „Here you are“ 

 vedieť sa poďakovať 

 rozlíšiť známe rozprávkové bytosti, 

pomenovať ich 

 

5. Na farme       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy domácich zvierat 

 Určenie počtu zvierat na obrázku 
 vedieť vymenovať zvieratá na farme 

 utvoriť jednoduché vety podľa obrázka 

 

 

6. Oslava 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Oslava narodenín (pieseň) 

 Otázka „How old are you? 

 Spojenie „I like“ 

 

 Jedlo, ovocie, zelenina 

 vedieť tvoriť jednoduché vety 

 povedať počet rokov 

 použiť slovné spojenie „I like“ v krátkom 

rozprávaní  

 vymenovať základné jedlá, základné druhy 

ovocia a zeleniny 

 

7. Rodina 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Členovia rodiny (pieseň) 

 

 Časti domu. Predmety v izbe. 

 

 zopakovať otázku Who is this?  

 nazvať členov rodiny 

 poznať názvy základných častí domu, 

predmetov v izbe 
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8. Naše telo   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Časti tela 

 Použitie spojenia „I can...“ 

 Názvy oblečenia 

 pomenovať základné časti tela 

 vedieť použiť sloveso Can 

 pomenovať časti oblečenia, použiť ich vo 

vete 

 

9. Doprava   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pomenovanie dopravných prostriedkov 

 Prídavné mená veľký – malý 

 

 Pomenovanie povolania 

 vymenovať základné dopravné prostriedky 

 rozlíšiť a správne použiť pojmy veľký-

malý 

 vymenovať niektoré druhy povolaní 

 

 

5. Metódy a formy práce 

 rozhovor, práca v skupine, vo dvojiciach, pozorovanie, hra, rozprávanie, 

vysvetľovanie 

 

6. Učebné zdroje 

 učebnica, pracovné listy, obrázkové karty, CD, obrázky na omaľovanie 

 

 

7. Hodnotenie  

 Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Druhý ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: druhý 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Predmet Domov a práca zahrňuje množstvo teoretických a praktických činností 

a technológií, ktoré vedú žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej 

činnosti a vedú k úcte k práce. 

     Obsahom predmetu je tvorivé využitie prírodných materiálov, príprava jednoduchých 

jedál, starostlivosť o životné prostredie, ľudové tradície a remeslá. Zameriava sa na praktické 

činnosti a návyky, ktoré sú dôležité pre uplatnenie sa žiakov v ďalšom živote v rodine 

a spoločnosti. 

 

2. Ciele predmetu: 

 rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich 

a spoločných výsledkov práce, 

 osvojiť si základné pracovné činnosti a návyky, 

 uplatniť tvorivosť a vlastné nápady, 

 získať poznatky o pestovaní izbových kvetov, byliniek a priesad, 

 spoznávať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, 

 prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní a pozorovania žiaci získavajú vzťah 

k rodnému kraju, tradíciám a remeslám. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach. 

Schopnosť vytrvalo a sústavne plniť zadané úlohy. 
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4. Vzdelávací štandard 

 

1. Naša škola 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Trieda 

 

 

 Škola 

 

 Prostredie školy 

 poznať svoju triedu, pomenovať 

zariadenie triedy, pomenovať školské 

pomôcky 

 poznať poschodia školy, pomenovať 

vybavenie miestností 

 poznať nádvorie školy, školské ihriská 

 poznať najkratšiu a najbezpečnejšiu cestu 

do školy 

 

 

2. Môj dom     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Moja izba - nákres 

 Môj dom 
 vedieť popísať zariadenie izby 

 vedieť popísať jednotlivé časti domu, izby, 

poznať ich účel 

 

  3. Ja a moja rodina         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Rodičia a súrodenci 

 Príbuzenstvo 

 

 Úcta k rodičom a ostatným príbuzným 

 

 Starostlivosť o seba a súrodencov 

 pomenovať jednotlivých členov rodiny 

 vedieť označiť príbuzenské vzťahy 

v širšom príbuzenstve 

 prejaviť úctu a vďačnosť rodičom, starým 

rodičom 

 ovládať úkony hygieny a starostlivosti 

o zovňajšok  

 

 

4.  Vianočné a novoročné sviatky 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianoce ako kresťanská tradícia 

 Príprava vianočného darčeka 
 poznať kresťanský význam Vianoc 

 zhotoviť jednoduchý vianočný darček 

 

 

5. Ako sa obliekam         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Šatník 

 

 

 Uloženie odevov a ich údržba 

 Čo si oblečiem k vode a čo na 

sánkovačku 

 pomenovať, z čoho má pozostávať šatník 

 vedieť, ktoré časti odevov patria k letnému 

a ktoré k zimnému ošateniu 

 vedieť ukladať ošatenie do šatníka 

 pomenovať jednotlivé časti letného 

a zimného ošatenia 
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6. Čistota pol života      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Osobná hygiena 

 Hygiena prostredia 
 vedieť, čo je súčasťou osobnej hygieny 

 udržiavať poriadok v svojej lavici 

 

 

7. Izbové kvety 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Druhy kvetov 

 Presádzanie kvetov 

 Aranžmán pre mamu k sviatku žien 

 pomenovať najbežnejšie izbové kvety 

 vedieť ako a kedy presádzať izbové kvety 

 naaranžovať izbový kvet v črepníku ako 

darček 

 

 

 

 

8. Jarná príroda       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Jar v prírode 

 Vychádzka do prírody 

 Jarné práce 

 poznať zmeny v prírode na jar 

 rozlišovať základné dreviny a jarné kvety 

 vedieť pomenovať práce v záhrade na jar 

 

 

9. Práca šľachtí človeka       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Príprava nástenky s tematikou práce 

 

 Pracovný týždeň 

 

 

 Práca na školskom políčku 

 vyhotoviť nástenku pre jednotlivé profesie 

 vedieť pomenovať jednotlivé pracovné dni 

v týždni a každodenné povinnosti počas 

dňa 

 správne vysadiť priesady, starostlivosť o 

ne 

 

 

10. Deti sveta       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sviatok detí 

 Život detí vo svete 
 poznať význam a históriu sviatku, 

možnosti osláv sviatku 

 spoznať život detí v iných krajinách sveta 
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5. Metódy a formy práce 

 vyučovacia hodina v triede, vyučovacia hodina v školskej dielni, vyučovacia 

hodina na školskom pozemku. 

 výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor, pozorovanie, 

demonštrovanie, práca v dielňach, práca na školskom pozemku, manipulácia 

s predmetmi, pokus, praktické cvičenie. 

 

6. Učebné zdroje  

 

Pavlíkovská, Anna: Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v pracovnom 

vyučovaní, 2008. 

Hudáčková, Helena: Ľudové remeslá v predmete pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, 

2007.  

Macháčová, Matilda: Čo robiť v máji? In. Vychovávateľ : Časopis pedagógov, roč. 48, 

č. 9, 2003, s. 40. 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Voliteľný predmet: Detský svet v umení 

Ročník: druhý 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet Detský svet v umení prispieva ku kultivácii osobnosti žiaka tým, že dáva priestor pre 

uplatnenie jeho tvorivých schopností a sprostredkúva mu umelecké zážitky prostredníctvom 

vlastnej tvorby. Naplňuje prirodzenú potrebu prejaviť sa. Detskou hrou, kresbou, 

modelovaním, umožňuje hlbšie nahliadnuť do pocitov, fantázie i želaní každého detského 

jedinca a rozvíja citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky. Žiak sa učí 

využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne 

súčasti kultúry (umenie, veda, šport). Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania 

umeleckých diel, chápať význam estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam 

umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. 

 

 

2. Cieľom  je, aby žiak: 

-     dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými                      

    prostriedkami výtvarného umenia, písaného a hovoreného slova, 

-       prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa                                                                                                                                     

-  jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

- formoval kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú  gramotnosť, 

- dokázal chápať význam umenia, estetickej činnosti a faktorov v každodennom živote, 

- tvorivými činnosťami, ako aj vnímaním a prežívaním umeleckých diel, zážitkami 

a predstavami, si kultivoval estetickú citlivosť, rozvíjal tvorivú fantáziu, harmonizoval 

a integroval svoju osobnosť, 

- primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje 

- mal povedomie vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického povedomia, 

- rešpektoval a toleroval hodnoty iných kultúr, mal interkultúrne kompetencie pre 

komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

1)  Na základe predchádzajúcej prípravy správne, plynule a s porozumením čítať nahlas aj  

potichu po príprave texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané skúsenostiam žiaka. 

2)  Pri hlasnom čítaní dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť. 

3) Výrazne čítať kratšie úryvky z literatúry pre deti a mládež. 

4)  Výrazne recitovať básne.                                                                                                       

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

1)   Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

2)   Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

Analytické a interpretačné zručnosti 

1)  Zostaviť osnovu prečítaného textu. 

2)  Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu. 

3)  Prerozprávať obsah prečítaného textu. 

4)  Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu. 

5)  Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy. 

Tvorivé zručnosti 

1)  Zreprodukovať a zdramatizovať časť rozprávky, poviedky alebo povesti. 

2)  Na základe vlastnej fantázie dokončiť začatý príbeh vo forme rozprávania, dramatizácie  

a ilustrácie. 

3)  Tvoriť jednoduché rýmy. 

4)  Inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 

1)  Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 
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4. Vzdelávací štandard 

 

I. Čo už viem 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vyrušovák                                              

 

Farebné ceruzky                                     

 

Hry v triede  

 

 

 

 

-čítať s porozumením, nájsť v texte- nadpis, 

autora, hádanky, rýmovačky 

-čítať s porozumením, vtip, kresliť Kuba 

podľa  básničky, školské potreby 

-nacvičiť jednoduchú detskú hru, 

doplňovačky, hádanka 

 

 

 

 

2. Jeseň 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svetový deň zvierat                                    

 

Svetový deň jablka – 14.10. 

 

Októbrové lúšteninky 

 

 

Halloween 

 

-zostaviť osnovu prečítaného textu. Dokončiť 

príbeh na základe ilustrácie 

-kvíz o jablku, modelovanie jablka, poznávať 

jablko podľa chuti – džús, koláče, výživa... 

-hľadať chýbajúce slová z básní 

v jednosmerovke, hrebeňovke, v hľadačke 

 

-vyrezávať tekvice, príprava masiek 

 

 

 

 

3. Farebný svet 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Snehulienka   

 

  4 ročné obdobia                                      

 

Portrét spolužiaka      

 

Ježko- odtláčanie listov                                                             

-rozprávať príbeh podľa obrázkovej osnovy, 

tajnička  

-pozorovať farby v jednotlivých ročných 

obdobiach, zaznamenať ich premeny 

-zachytiť kategórie afektivity (radosť, bolesť, 

smútok, náladu 

-základné osvojenie farby, vhodné farebné 

kombinácie (miešanie farieb, otláčanie 

listov) 
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4. Vianoce 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Decembrové lúšteninky                            

 

Vianočné ozdoby 

 

 

Vianočná besiedka 

 

 

 

-hľadať chýbajúce slová z básní 

v jednosmerovke, hrebeňovke, v krížovke 

-vyrobiť ozdoby na vianočný stromček 

(zvonček, vianočné gule), kombinovaná 

technika, priestorová orientácia 

-prezentovať hudobné a dramatické 

schopnosti, rozprávanie, tradície 

 

 

 

5. Zima 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Rok za rokom 

 

Zimné športy      

 

Zvieratá v zime                                                                                          

-hľadať rýmy v básni, minimaľovanka, 

hádanky 

-hľadať rozdiely medzi dvoma obrázkami, 

hádanky 

-pozorovať stopy zvierat, vytvoriť stopy  

zvierat v snehu na výkres 

 

 

 

 

6. Fašiangy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Fašiangové masky 

Výzdoba triedy 

Pranostiky                                                  

 

-výroba masiek na karneval 

-výroba výzdoby z papiera - reťaze 

-správne pospájať pranostiky podľa rýmov, 

hľadať mená v tajničke 

 

 

 

7.Rozprávkový svet 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

  Výhovorka býva horká                           

  

Leporelo   

 

Knižnica 

 

Nedočkavý kvietok                                     

-čítať s porozumením, odpovedať na otázky 

zamerané na prečítaný text, reprodukcia 

-výroba leporela, skladanie, strihanie, 

ilustrácia rozprávky 

-návšteva knižnice, čítanie rozprávky z knihy 

a jej reprodukcia 

-dramatizácia básne 
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8. Jar 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Mesiac lesov          

 

Prílet sťahovavých vtákov                                                       

 

Zvieratká v ZOO                                  

 

 

-hľadať chýbajúce slová z básní, v 

jednosmerovkách, v krížovke 

-vnímať kolobeh prírody, pozorovať prílet 

lastovičiek, bocianov 

-usporiadať obrázkovú osnovu podľa deja 

príbehu 

 

 

9. Pre mamičku 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Deň matiek  Lúčik zlatý                                                            

Deň mlieka - 26.5. 

 

Deň rodiny                                          

-dramatizácia básne 

-ochutnávka mliečnych výrobkov, výroba 

predmetov zo škatúľ mliečnych výrobkov 

-fotogaléria prinesených fotografií,  

vymenovať najbližších členov rodiny 

 

 

10. Čo už vieme 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Deň detí 

Tešíme sa na prázdniny                            

Prázdniny 

 

-pohybové hry, súťaže 

-výtvarné stvárnenie túžby 

-reprodukcia vtipov, maľovanie obrázka 

 

 

 

5. Metódy a formy 

 rozprávanie, vysvetľovanie, práca s textom a rozhovor, problémové vyučovanie, 

didaktické hry, terénne cvičenia (pozorovanie hniezdenia vtákov), napodobňovanie 

 

6. Učebný materiál 

 detské časopisy - Vrabček, Adamko, Čítanka – Mgr. Kamila Štefeková , internet 

  

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu: Poznaj a chráň 

Ročník: druhý 

 

8. Charakteristika predmetu 

 

              Predmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov dieťaťa. Je to postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade 

s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním. Žiaci pozorujú a pomenúvajú veci, javy 

a deje, ich vzájomné vzťahy a súvislosti, vzájomné vzťahy a súvislosti a utvárajú si tak 

prvotný ucelený obraz o svete. 

 

9. Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania 

prírodného prostredia a javov, k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho 

prostredia a ochrany vlastného zdravia. Žiaci sa tiež učia vnímať ľudí a vzťahy medzi nimi, 

pozorovať prírodné javy a premýšľať o nich. 

- rozvoj schopností získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v informačných zdrojoch 

- rozvoj schopností pozorovať s porozumením využívaním všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov 

- opisovanie, porovnávanie a klasifikácia informácií získaných pozorovaním 

- poznanie fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu 

- prepojenie výučby s reálnym životom a s praktickými skúsenosťami žiakov 

 

10. Kľúčové kompetencie  

Poznať okolie, myslieť ekologicky, sledovať zmeny v prírode, spolupracovať, vedieť 

sa vyjadrovať, prezentovať svoje skúsenosti, tolerovať názory iných, vnímať všetkými 

zmyslami, vedieť porovnávať a poznamenať si, dodržiavať pravidlá, rozoznávať svoj 

priestor, rozlišovať čo je a nie je vhodné, poznať zvyky a tradície, priradiť, poznať 

zdravý životný štýl, poznať hodiny, poznať každodenné činnosti, uvedomiť si význam 

zvierat a rastlín v prírode, dodržiavať dopravné predpisy, rozlišovať 

chlapčenské/dievčenské, poznať zmysly 
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11. Vzdelávací štandard:  

 

1. Orientácia v prírode 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Obec, životné prostredie 

 

 

 

 Širšie okolie školy 

 vedieť sa orientovať v obci 

 poznať základné zložky zdravého 

životného prostredia (ovzdušie, vodu, 

pôdu 

 poznať okolie školy a rastliny tu rastúce 

 

2. Izbové rastliny     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Kútik živej prírody  uplatňovať zásady starostlivosti o izbové 

rastliny 

 vedieť popísať časti rastliny 

 

  3. Orientácia v čase         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Ročné obdobia 

 

 

 Kalendárny/školský rok 

 

 Mesiace, týždne, dni 

 poznať znaky jednotlivých ročných období 

 vedieť priradiť oblečenie a činnosti 

k jednotlivým ročným obdobiam  

 poznať názvy mesiacov 

 rozlišovať školské a prázdninové mesiace 

 vymenovať názvy dní 

 

 

4.  Domáce zvieratá 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pes, mačka 

 

 Králik 

 poznať domáce zvieratá, ich spôsob života 

 poznať stavbu tela jednotlivých zvierat 

 rozlišovať užitočnosť pre človeka 

 

 

5. Priateľstvo         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Strom priateľstva  uvedomiť si význam priateľstva 

 pomenovať vlastnosti „dobrého“ priateľa 

 

 

6. Čas      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Poznáme hodiny 

 Čo mi vravia ručičky 
 určovať celé hodiny 

 vedieť priradiť hodinu k správnej časti dňa 

 



84 

 

 

 

7. Adam a Eva 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Poznám svoje telo 

 

 

 

 Zmysly  

 uvedomiť si rozdiely medzi mužom 

a ženou 

 rozlišovať chlapčenské a dievčenské 

oblečenie 

 pomenovať zmysly 

 ovládať starostlivosť o sluch a zrak 

 

 

 

8. Domáce vtáky       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vonkajšia stavba tela – kura, hus, holub 

 

 Kŕmenie 

 spoznať spôsob života domácich vtákov 

 opísať vonkajšiu stavbu tela vtákov 

 poznať druhy potravy vhodné pre domáce 

vtáky 

 

 

9. Dôležité miesta v obci       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 V obchode 

 Na pošte 
 oboznámiť sa s fungovaním prevádzky 

 vedieť poslať list 

 

 

10. Nebezpečenstvo        
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Kolobeh vody 

 Požiar 

 

 

 Povodeň 

 vysvetliť princíp kolobehu vody 

 poznať telef. číslo hasičov 

 oboznámiť sa s činnosťami pri hasení 

požiaru 

 oboznámiť sa na obrázkoch, čo môže 

spôsobiť povodeň 

 

11. Príroda        
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Včela medonosná 

 
 poznať užitočný hmyz a jeho význam 

v prírode 

 poznať stavbu tela včely, spôsob jej života 

 uvedomiť si význam včely v prírode aj jej 

užitočnosť pre človeka 

 

12. Zdravie        
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Čo a kedy jedávam  vedieť rozlíšiť zdravé jedlá od nezdravých 
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 Spoločná príprava jedla 

 

 Ovocie a zelenina 

 vedieť vysvetliť nebezpečenstvo 

hladovania a prejedania sa 

 poznať druhy ovocia a zeleniny 

pestovaného u nás 

 oboznámiť sa s cudzokrajnou zeleninou 

a exotickým ovocím 

 

12. Metódy a formy práce: 

 Pozorovanie, práca v skupinách, práca vo dvojiciach, samostatná práca, pokus, 

hra, vychádzka, rozhovor,  riešenie problémov, dialóg, frontálna práca, výklad, 

rozprávanie, vysvetľovanie, diskusia, práca s plagátom, projekt, práca s knihou 

  

 

13. Učebné zdroje: 

 Pracovné listy, maľovanka Ročné obdobia, knihy, CD, kalendár, papierové 

hodiny, obrázky domácich zvierat, encyklopédie, video, www.pastelka.sk,  

www.wikipedia.sk , www.infovek.sk , www.zborovna.sk 

 

14. Hodnotenie : 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pastelka.sk/
http://www.wikipedia.sk/
http://www.infovek.sk/
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: druhý 

 

1. Charakteristika predmetu: 

 Predmet tvorivá dramatika je v druhom ročníku zameraný na sociálny a osobnostný 

rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využíva 

predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti konať 

v improvizovaných situáciách, ako keby boli skutočné. V dramatických hrách dostávajú deti 

príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť. Majú možnosť 

skúmania danej situácie, pripraviť sa na ňu, s možnosťou dej opäť opakovať, vyskúšať rôzne 

možnosti riešenia a vybrať z nich tie najlepšie. Majú príležitosť hrať niekoho iného a pozerať 

sa jeho očami. To im dovoľuje zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok, 

názorov, hľadať skutočné motívy jednania, naučiť sa v nich orientovať a zodpovedne sa 

rozhodovať. Tvorivá dramatika pomáha utvárať vnútorne bohatú osobnosť, ktorá si 

uvedomuje svoje hodnoty a je schopná spolupracovať s ostatnými. Stavia na vlastnom zážitku 

a skúsenosti, preto je jej účinok hlboký a trvalý. 

Tvorivú dramatiku je možné využívať v rámci medzipredmetových vzťahov so slovenským 

jazykom a literatúrou, hudobnou výchovou, telesnou výchovou aj ostatnými predmetmi 

vyučovanými v druhom ročníku základnej školy. Žiaci môžu zábavnou formou vstrebávať 

informácie a vedomosti vyučované v iných predmetoch. Okrem toho predmet zahŕňa 

prierezové témy. 

Tvorivá dramatika má dve základné vrstvy, ktoré sa vzájomne prelínajú a nemožno ich od 

seba oddeľovať: 

- osobnostný rozvoj: v hrách a cvičeniach na uvoľnenie a sústredenosť odstraňujú sa zábrany 

odhalí sa vnímanie a schopnosť objavovať sám seba i okolitý svet. Prehlbujú sa pohybové 

schopnosti, rytmické cítenie, plynulosť a zafarbenie hovoreného slova, rozširuje sa slovná 

zásoba. Rozvíja sa obrazotvornosť a tvorivosť, 

- sociálny rozvoj: v hrách, cvičeniach a dramatických improvizáciách sa rozvíja schopnosť 

kontaktu, slovná a mimoslovná komunikácia, pestuje sa schopnosť vzájomne sa počúvať, 

prehlbuje sa schopnosť vcítiť sa, skupinová citlivosť, dôvera a spolupráca. 
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2. Ciele predmetu: 

 Základným cieľom je formovať dieťa tak, aby sa vyvíjalo ako plnohodnotná osobnosť, 

schopná obhájiť si vlastný názor a riadiť svoje myslenie a konanie k prospechu celej 

spoločnosti. 

15. rozvíjať komunikačné schopnosti v oblasti verbálnych a neverbálnych prejavov,  

písanej a hovorenej reči, 

16. podporovať tvorivé myslenie, vnímanie, predstavivosť, pamäť, reč, 

17. aktivizovať pozitívne emócie, vyššie city, 

18. zábavnejšou, uvoľnenejšou formou vzbudzovať pozitívny postoj k literatúre, umeniu, 

19. poznávať kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a zvyky v regióne, 

20. vnímať skutočnosť okolo seba v plnej hĺbke a zložitosti, orientovať sa v nej, 

21. spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

22. dramatizovať literárne prozaické poetické texty, improvizovať, reprodukovať literárne 

texty - rozprávky, hry, filmové predlohy   

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- uvedomovať si vlastnú identitu, hľadať spoločné a rozdielne znaky dvojice, skupiny,  

- pomocou dramatickej hry prežívať opisované situácie, 

- dodržiavať pravidlá vytvorené skupinou, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie, orientovať sa podľa zmyslov. 

- vstúpiť do konkrétne určenej role, 

- vybrať optimálne riešenie, 

- orientovať sa v priestore , 

- pohybom vyjadriť vlastné pocity, 

- rozlišovať zvuky, určovať zvuky rôznych predmetov, 

- rytmizovať  text, prepojiť rytmus tela a reči, 

- zisťovať pocity človeka, vnímať problémy iných, 

- komunikovať v skupine, 

- rozlišovať rôzne prostredie a správne reagovať v danom prostredí, 

- prežívať príbeh, hrať určenú rolu, 

- obhájiť svoje rozhodnutie, 

- spolupracovať v skupine, vo dvojici, komunikovať, 

- získať základy slušného správania, 

- rozšíriť slovnú zásobu, 
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- rozlišovať ľudovú a umelú rozprávku, 

- tvoriť, vymýšľať krátke rozprávky, 

- dokáže správne posúdiť  konfliktnú situáciu, riešiť ju na základe etických princípov. 

1. Dramatické hry 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zoznamovanie: vytvorenie priateľského  

 kolektívu na základe vzájomného poznania 

 formou hry 

 

Škola: pravidlá triedy, práca vo dvojiciach,  

 pohybové a hudobno-dramatické aktivity.  

 

 

 

 

 Žltá jeseň: hudobno-pohybové aktivity  

 s prvkami dramatického prejavu 

Uvedomovať si vlastnú identitu, hľadať 

spoločné a rozdielne znaky vo dvojici, 

v skupine 

 

Pomocou dramatickej hry prežívať rôzne 

situácie, dodržiavať pravidlá vytvorené 

skupinou, 

na základe vlastných skúseností pochopiť 

význam pravidiel 

 

Pomocou rôznych materiálov vytvoriť 

typické jesenné prostredie v triede. Šum 

lístia, dážď. Neverbálne napodobniť jeseň.  

 

2. Sociálne zručnosti, zmyslové vnímanie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O troch trpaslíkoch a princeznej: 

dramatizácia, empatia, pozdrav, rozlúčka 

 

Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy: 

čuchové, hmatové, chuťové vnímanie 

 

 

 

Zebra: pohybové, hudobné a rytmické 

cvičenia s dôrazom na aktivizáciu ťažiska 

hry na posilnenie pamäti 

 

G. Bizet: Detský pochod: sluch. Hry na 

zvuky. Počúvanie zvukov. Zvuky príjemné 

a nepríjemné 

Dokázať vstúpiť do konkrétne určenej role. 

Vedieť sa predstaviť, pozdraviť , rozlúčiť 

 

Pomenovať a popísať jesenné zeleninové 

plody. 

Podľa čuchu, chute a hmatu rozoznať, 

o ktorý druh zeleniny ide 

 

Orientovať sa v jednoduchých dopravných 

pravidlách. Posilňovať si pamäťové 

schopnosti. 

 

Rozlišovať zvuky, určovať zvuky rôznych 

predmetov, či hudobných nástrojov 

 

3. Rytmus 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rytmické cítenie: 

Ide zima (ľudová pieseň), Pod tým naším 

okienečkom (ľudová pieseň) 

 

Slepá baba: hry, ktoré vyžadujú pomoc 

a dôveru druhého 

 

 

Samostatne vytlieskať daný text, spojiť 

rytmus tela a reči. 

 

 

Zisťovať, ako sa cíti človek, ktorý má istý 

problém a dokázať s ním komunikovať bez 

výsmechu (poprosiť, poďakovať, 

ospravedlniť sa) 
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4. Improvizácia I. 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Jednoduchá improvizácia: navodenie 

predvianočnej atmosféry 

 

 

Vianočná besiedka: nácvik vianočného 

programu. Príprava materiálneho 

a technického zabezpečenia. Prezentácia 

 

Vyjadrovanie predstáv: Studená návšteva 

alebo Snehový Hektor. 

Ako sa cíti zviera, rastlina, alebo vec 

v nejakej situácií, ako vníma dianie okolo 

seba a ako naň reaguje. 

Rozlišovať rôzne prostredie a správne 

reagovať v danom prostredí, improvizovať 

jednoduché deje. 

 

Prežívať príbeh, hrať určenú rolu 

 

 

 

Vyjadriť príbeh Zimy, opusteného šteňaťa, 

zapojiť pohyb, zvuk - verbálne, kresbou. 

 

 

5. Ľudové zvyky a tradície 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tak, tak sejú mak: hudobno-pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

Fašiangové časy: prednes vinšov, spev piesní 

Prostredníctvom spevu, zvukov a pohybu 

napodobňovať pestovanie maku. Vysvetliť 

význam pestovania úrody. Poznávať zvyky 

a tradície. 

 

Poznávať a uchovávať ľudové zvyky 

a tradície, reprodukovať vinše, piesne. 

 

 

6. Vyjadrenie vlastného názoru 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O medveďovi a líške. Spoločenské chovanie 

a sociálne zručnosti 

 

 

Príbeh Ako zima našetrila snehu. Práca 

s rozprávkou. 

 

 

Komunikačné cvičenia a hry. Komunikačné 

cvičenia na zoznámenie, tichá baba- 

poznávanie partnera hmatom. 

 

 

Rozhovor o príbehu Mňau, mňau, mňau. 

Artikulačné cvičenia. Správny nádych 

a výdych. 

 

Utvoriť a obhájiť si svoj  názor, rozlišovať 

pozitívne a negatívne správanie, zdôvodniť 

vlastné postoje 

 

Spolupracovať v skupine, 

vo dvojici, komunikovať, riešiť zadanú 

úlohu, tvorivo improvizovať 

 

Získavať základy slušného správania: vedieť 

sa predstaviť, privítať, hosťa, poznať vhodné 

správanie pri stole a v dopravných 

prostriedkoch, prezentovať vlastný názor 

 

Aktívne sa zapájať do rozhovoru, prejaviť 

taktnosť, neskákať do reči, vypočuť si iných, 

hľadať zdvorilé formy rozhovoru. 
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7. Ľudová tvorba 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Medovníková chalúpka: ľudová a umelá 

rozprávka 

 

 

Hry so slovami. Jazykolamy . Intenzita 

vdychu a výdychu. Rezonovanie  ústnej 

dutiny. 

 

 

 

Reportáž vôní: veľkonočný ježko z obilia. 

Zmyslové cvičenia- čuch. Predstavy vôní 

jarnej trávy ,jarných kvetov... ako vonia jar 

Rozlišovať ľudovú a umelú rozprávku, 

pracovať s knihou, čítať s porozumením, 

dodržiavať správnu intonáciu a rytmus reči 

 

Obohacovať si slovnú zásobu o nové slovné 

spojenia, zdokonaľovať  komunikačné 

zručnosti, rozvíjať rečové schopnosti 

 

 

Neverbálnym prejavom naznačiť cyklus rastu 

stromu. Vcítiť sa do role. Obohacovať si 

slovnú zásobu na tému jar. 

 

 

8.  Improvizácia II. 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická improvizácia: O troch grošoch. 

Využitie pohybu a zmyslového vnímania.  

Tvoriť, vymýšľať vlastné repliky. Využívať 

pohyb na vyjadrenie pocitov. Hrať určené 

role. 

 

 

9. Melódia vety 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O troch grošoch: sociálne zručnosti. Riešenie 

etických problémov, s ktorými sa žiaci môžu 

bežne stretnúť vo svojom živote. 

 

Svet farieb, zvukov, chutí a vôní. Rozvoj 

zmyslového vnímania, rozvoj citlivosti 

zraku, sluchu, hmatu a vône. 

 

Správne posúdiť  konfliktnú situáciu, riešiť 

ju na základe etických princípov. Dodržiavať 

artikulačné a výslovnostné normy. 

 

Dokázať sa orientovať podľa sluchu 

v priestore. Napodobňovať zvuky. Citlivo 

vnímať zrakom, sluchom, hmatom a čuchom. 

Dodržiavať vo vyjadrovaní melódiu viet. 

 

 

10. Prednes 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moja mama, mamička. Nácvik básní, 

riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, rýmom, 

rytmom a pohybom. Práca metódou 

dramatickej hry- spojenie rytmu a slova. 

Reprodukovať básne, riekanky, vyčítanky, 

dodržiavať rytmus a melódiu, vcítiť sa do 

textu. 

 

11. Rytmus 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rytmické cvičenia. Rytmizácia textu, 

rozvíjanie rytmickej fantázie , výrazové 

varianty (tajne, veselo, lenivo). 

Používať fantáziu, neverbálne a verbálne 

výrazové prostriedky pri hrách, dodržiavať 

rytmus (riekanky, vyčítanky). 
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12. Čítanie s porozumením 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O červenom smreku al. Farebný svet. Čítanie 

textu po častiach, kontrolné otázky. Dialóg, 

osnova. 

Tvoriť osnovu (môže byť obrázková).Podľa 

kreslenej predlohy reprodukovať obsah textu. 

 

 

13. Dramatizácia 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O troch trpaslíkoch a princeznej. Pohybové, 

dychové , zmyslové a rytmické cvičenia.  

Tvorivosť,  kreativita, improvizácia. 

 

Divadlo: Návšteva divadelného  predstavenia 

Hrať určenú rolu, pracovať  s textom hľadať 

riešenia, zapojiť sa do kolektívnych aktivit, 

vyvodiť rozhodnutia. 

 

Pozorne vnímať divadelné predstavenie, 

vyjadriť názor, pozorovať správanie 

hlavných hrdinov. 

 
5. Metódy a formy práce: 

-  rozprávanie, rozhovor,  dramatizácia, improvizácia, demonštrácia, aktualizácia obsahu 

učiva, pochvala, povzbudenie, kritika, sebahodnotenie, pozorovanie, práca s literatúrou, 

metódy mimovoľného učenia – napodobňovanie činnosti, preberanie názorov, postojov, 

záujmov, metódy opakovania a precvičovania (básne, dramatické texty), metódy 

precvičovania a zdokonaľovania zručnosti, 

- práca vo dvojiciach, skupinách, individuálne činnosti, hromadné vyučovanie 

 

6. Učebné zdroje: 

Čítanka pre druhý ročník ZŠ, Slovenský jazyk pre druhý ročník ZŠ, Hudobná výchova pre 

druhý ročník ZŠ, pracovné zošity k uvedeným učebniciam, detské časopisy a knihy podľa 

výberu učiteľa, pracovné listy a nápady z www.zborovna.sk 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Zábavná angličtina 

Ročník:  druhý 

 

1.Charakteristika predmetu:  

Predmet zábavná angličtina v druhom ročníku nadväzuje svojim obsahom na predmet 

zábavná angličtina v prvom ročníku. 

Žiaci si upevňujú a rozširujú základnú slovnú zásobu, učia sa nové  slová, slovné spojenia 

a výrazy. Tematické celky sú zamerané na oblasti života blízke deťom. Formy a metódy práce 

na hodinách zábavnej angličtiny rešpektujú vývinové osobitosti žiakov danej vekovej 

skupiny. Žiaci si hravou formou budujú základy pre ďalšie vzdelávanie v anglickom jazyku. 

 

2.Cieľ predmetu:  

Vytvoriť základ pre ďalšie vzdelávanie  v anglickom jazyku, vzbudiť záujem o cudzí jazyk, 

motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu. Rozvíjať základné komunikačné kompetencie 

v anglickom jazyku. Podporovať kognitívny, sociálny, emocionálny a osobnostný rozvoj 

žiakov. 

 

3.Kľúčové kompetencie: Poznať najzákladnejšie frázy v komunikácii a použiť ich 

v rozhovore so spolužiakom. Predstaviť sa, položiť otázku „Ako sa máš?“, “Ako sa voláš?“ 

Odpovedať na otázku. Reagovať na pokyny učiteľa v anglickom jazyku. Odpovedať na 

otázku. Rozumieť základným slovám ,slovným spojeniam a výrazom z jednotlivých 

tematických okruhov, vysloviť ich a správne použiť. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

                                                        1.Pozdravy-Greetings 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav 

Pozdravy počas dňa 

Otázka: How are you? 

 

 

 

 

Poznať pozdravy a správne ich priradiť  

k časti dňa, 

správne sa pozdraviť 

Použiť otázku .  How  are you? 

Odpovedať na otázku: I am ... 

Zaspievať pieseň, správne vysloviť slová 
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                                                     2.Opäť ahoj- Hello again 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predstavovanie 

Otázka: What is your name? 

Odpove: My name is... 

Slovné spojenie: I am,you are 

Prídavné mená tall,small,fat,big 

Pieseň 

Predstaviť sa a odpovedať na otázku: What is 

your name? 

Rozlíšiť pojem chlapec,  dievča 

 

Rozoznať význam prídavných mien tall, 

small, fat, big a použiť ich 

 

 

                                               3.Včelia rodina- The bee family 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Členovia rodiny 

Otázka : Who is it? 

Prídavné mená young, old, happy, sad 

Pieseň 

 

Pomenovať členov rodiny 

Odpovedať na otázku:who is it? 

Poznať význam prídavných mien 

young,old,sad,happy a priradiť 

k podstatnému me 

                                                4.V triede- In the classroom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predmety v škole 

Otázka: What is it? 

Slovne spojenie: I can... 

 

Čísla 0 až 12 

Pieseň 

 

Pomenovať predmety predmety v triede 

a školské pomôcky 

Použiť a odpovedať na otázku:what is this? 

Použiť slovné spojenie I can... 

Utvoriť jednoduchú vetu 

Počítať od  0 do 12 

 

                                                     5.Zimný čas- Winter time 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimné oblečenie 

Množné číslo podstatných mien 

Otázka: Can you...? 

Zimné športy 

Pieseň 

Poznať názvy zimného oblečenia, 

Utvoriť množné číslo podstatných mien 

Použiť otázku Can you?, odpovedať na ňu 

Čítať a preložiť frázy 

                                                            6.Farby-Colours 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Pomenovanie farieb 

Oblečenie 

Slovné spojenie: I have got... 

 

 

Pomenovať farby a rozoznať slová  na 

základe posluchu 

Pomenovať časti oblečemia 

Tvoriť vety s použitím spojenia: I have  got... 

                                                  7.Jedlo a pitie- Food and drinks 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie jedál a nápojov 

Otázka: What do you like? 

Slovesá: hungry, thirsty 

Pieseň 

 

 

Poznať názvy základných druhov potravín 

Použiť spojenie I like v jednoduchej vete 

Poznať význam slov hungry a thirsty 

a použiť ich v jednoduchej vete 

 

                                                    8.Mesto Margaréta- Daisy town 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie budov v meste 

Čísla 11až 30 

Určitý člen: „the“ 

Aktivity na precvičenie učiva 

 

Pomenovať významné budovy v meste 

Počítať do 30 a určiť počet predmetov 

Použiť určitý člen „the“ 

 

   

 

 

                                                     9.V dome- In the house 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Miestnosti v dome 

Osobné zámená: He, she 

Predložky: In, On, Under 

 

 

 

Označiť miestnosti v dome a zariadenie izby 

Odpovedať na otázku: Where is...? 

Správne použiť zámená he,she 

Správne použiť predložky in,on ,under  

                                                           10.Môj deň-  My day 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Režim dňa 

Určovanie času 

Otázka: „What is the time?“ 

Pieseň: This is the way 

 

10Poznať a pomenovať  časti dňa 

Určovať čas a odpovedať na otázku:“What is 

the time?“ 

Utvoriť jednoduchú vetu na vyjadrenie 

činnosti počas dňa 
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5. Metódy a formy práce: 

 Metódy a formy práce vychádzajú z požiadavky hravou formou oboznámiť žiakov so 

základmi cudzieho jazyka a motivovať ich  k ďalšiemu učeniu. 

 Rozhovor, hra, demonštračné metódy, pozorovanie, práca s IKT, dramatizácia, hravé 

aktivity, skupinová práca, individuálna práca 

 

6. Učebné zdroje:  

 Učebnica BUSY BEEZ, CD, internet, pracovné listy, http://infovekacik.infovek.sk/ 

 

7. Hodnotenie  

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infovekacik.infovek.sk/
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Tretí ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Cvičenia z matematiky 

Ročník: tretí 

 

1. Charakteristika predmetu 

Cvičenia z matematiky sú podporným predmetom k predmetu Matematika. Svojim obsahom 

nadväzujú na učivo matematiky v 3. ročníku, pričom využíva IKT a internet. Začlenenie 

informačných a komunikačných technológií do vyučovania,  robí výchovno-vzdelávací proces 

efektívnejším, úspešnejším, zaujímavejším a modernejším. Tým sa zabezpečí neustále 

skvalitňovanie dosiahnutých poznatkov a pozitívne ovplyvnenie výsledkov žiakov v 

matematike a ich vzťah k tomuto predmetu, čo je spôsobené vhodnými a účinnými 

motivačnými prvkami. 

  

2. Ciele predmetu 

Cieľom učebného predmetu Cvičenia z matematiky je hravou a veselou formou upevňovať 

a rozširovať učivo matematiky. Cieľom je viesť žiakov k objaveniu, pochopeniu a aplikácii 

primeraných súvislostí  jednak vo vnútri jednotlivých oblastí matematiky, ale aj medzi nimi 

a to hravou formou hlavne prostredníctvom IKT. Ďalej rozvíjať racionálne a samostatné 

učenie sa, tvorivosť, logické a kritické myslenie a presné vyjadrovanie sa. Využívať 

pochopené a osvojené pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh. Vytvárať a 

rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému 

poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom. 

 

3. Kľúčové kompetencie 

Žiak : -  rozumie matematickým pojmom 

- Používa prirodzené čísla, zapisuje ich, porovnáva a znázorňuje ich na číselnej 

osi 

- Základné počtové operácie rieši spamäti, písomne prípadne na kalkulačke 

- Matematizuje jednoduché reálne situácie 

- tvorí a rieši úlohy s použitím poznatkov o číslach a počtových výkonoch 

- prostredníctvom hier získa skúsenosti s organizáciou súborov predmetov podľa 

zvoleného vopred daného kritéria 

- rozozná, pomenuje a opíše rovinné útvary,  
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- dokáže objavovať geometrické tvary vo svojom okolí 

- pri rysovaní vie pracovať presne a úhľadne 

- narysuje priamku, úsečku a vyznačí body 

 

4. Vzdelávací štandard 

Tematické celky v 3. ročníku základnej školy: 

I. Násobenie a delenie  v obore násobilky 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 

III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 

IV. Geometria a meranie 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 

 

1. Násobenie a delenie v obore násobilky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 násobky 

 delenie v obore do 20 

 násobenie v obore do 20 

 jednoduché slovné úlohy na násobenie 

a delenie 

 zložené slovné úlohy na násobenie a 

delenie 

 zlomky 

 

- ovládať všetky spoje násobenia a delenia 

v obore do 20 

- - chápať súvislosti medzi sčítaním 

a násobením a odčítaním a delením 

- - vedieť riešiť slovné úlohy na násobenie 

a delenie 

- - vedieť deliť na rovnaké časti 

- - určiť celok, časť celku 

 

 

2. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 

 číselná os 0 - 1000 

 porovnávanie čísel 

 

- orientovať sa v číselnom rade v obore 1000 

- vedieť zapísať a prečítať trojciferné čísla 

- vedieť rozložiť číslo na jednotky, desiatky,    
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 trojciferné čísla 

 rozklad trojciferného čísla 

 vytváranie štvorciferných čísel 

 

stovky a  

- vedieť zapísať a rozložiť štvorciferné čísla 

-  

-  

 

 3.  Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000      

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 počítanie po 100 

 počítanie po 10 

 písomné a pamäťové sčítanie 

a odčítanie 3-ciferných čísel 

 písomné a pamäťové sčítanie 

a odčítanie 4-ciferných čísel 

 jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie v obore do 10 000 

 zložené slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie v obore do 10 000 

 rovnice  

 nerovnice 

 

-  

-  

-vedieť počítať spamäti po stovkách 

a desiatkach vzostupne aj zostupne v obore 

do 1000 

- - vedieť pripočítať aj odčítať 2-ciferné čísla 

bez, aj s prechodom cez základ 

- - vedieť správne vypočítať súčet a rozdiel pri 

písomnom aj pamäťovom počítaní v obore 

do 10000 

-  vedieť určiť premennú 

- vedieť riešiť rovnice a nerovnice v obore do 

10 000 

- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

- vedieť riešiť zložené slovné úlohy, vedieť 

vytvoriť zápis a kontrolu správnosti 

 

 

 

4.  Geometria a meranie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 priamka, úsečka, bod 

 geometrické tvary 

 

 vedieť vyznačiť body na priamke 

a úsečke 

 rozoznať a opísať základné geometrické 
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 jednotky dĺžky 

 

 

 

tvary- kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik 

 vedieť vyznačiť úsečku na priamke 

 vedieť presne a úhľadne narysovať 

úsečky danej veľkosti 

 vedieť odmerať dĺžku úsečky 

s presnosťou na mm 

 poznať jednotku dĺžky decimeter  

 

 

5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 stavby z kociek 

 

 

 

 

 tvoriť stavby z kociek 

 kresliť plány stavieb z kociek 

 vedieť riešiť slovné úlohy typu a+(b+c), 

a.(b+c), a – (b+c), a-(b-c) 

 

5. Metódy a formy práce 

Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané 

metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu, záujem a tvorivé 

činnosti žiakov. Z hľadiska riadenia vyučovania a uplatňovania vyučovacích metód sa 

odporúča používať nové hravé a zážitkové spôsoby práce so žiakmi. Úlohy sú tematicky 

pestré, využívajú medzipredmetové vzťahy a tematiku blízku veku žiakov 3. ročníka. 

 

6. Učebné zdroje 

Výučbové CD a DVD, prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené 

učiteľom, detské časopisy: Zornička, Vrabček 

Internetové zdroje:  

www.projekt.vysoketatry.sk 

www.arcademicskillbuilders.com 

www.oswego.org 

www.primarygames.co.uk 

http://www.projekt.vysoketatry.sk/
http://www.arcademicskillbuilders.com/
http://www.oswego.org/
http://www.primarygames.co.uk/
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: tretí 

 

23. Charakteristika predmetu:  

Zahrňuje množstvo teoretických a praktických činností, potrebných k získaniu 

vedomostí a zručností pri údržbe a chode domácnosti, tvorbe oddychového priestoru. 

Vedie k šetreniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. Pomáha vytvárať 

pracovné návyky a správny vzťah k hodnotám vytvorených ľudskou prácou. 

Koncepcia vzdelávania oblasti vychádza z konkrétnych potrieb rodinného prostredia. 

Zameriava sa na praktické činnosti, ktoré pomáhajú uplatniť tvorivosť, samostatnú 

tímovú prácu. Dopĺňa základné vzdelávanie o zložku, potrebnú pre uplatnenie žiakov 

v rodine a spoločností. 

 

24. Ciele predmetu: 

Rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov, organizovanie a plánovanie práce, 

používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote. 

Rozvíjať u žiakov vôľové a morálne vlastnosti (systematických, vytrvalosť a samostatnosť pri 

plnení úloh). 

Rozvíjať tvorivosť pri pracovných činnostiach. 

Získať poznatky o pestovaní poľnohospodárskych plodín a okrasných rastlín. 

Rozvíjať sebakritickosť, kritickosť, rozhodnosť, húževnatosť a dôveru vo vlastné schopnosti. 

 

25. Kľúčové kompetencie  

Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach. 

Schopnosť používať rôzne nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote. 

Schopnosť vytrvalo a sústavne plniť zadané úlohy. 

Schopnosť uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti. 
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Schopnosť vynaložiť maximálne úsilie pre dosiahnutie kvalitného výsledku práce. 

Pochopenie práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii. 

Pracovné zručnosti pri opracovaní technických materiálov. 

Schopnosť tímovej spolupráce. 

 

26. Vzdelávací štandard 

 

2. Materiály a technológie ich opracovania     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Odpadový materiál 

 

 Kartón a papier 

 

 Textil 

 

 

 Drôt 

 

 

 vedieť pomenovať odpadový materiál  

 poznať zásady kompostovania 

 vedieť strihať, lepiť, skladať a vytvoriť 

výrobok 

 pracovať s textilom : šiť, prišívať, využiť 

rôzne výtvarné techniky /koláže, obrázky, 

pohľadnice  

 vedieť ohýbať, viazať a vytvárať 

dekoratívne prvky 

 

  2. Základy konštruovania  
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Práca so stavebnicou  

 

 Konštruovanie z odpadových materiálov 

 

 vedieť konštruovať model podľa obrázka, 

podľa vlastnej predstavy / Merkúr, Lego/ 

 využiť poznatky a vlastnú fantáziu 

 

 

3. Praktická príprava pre rodinný život 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Príprava jedál 

 

 

 

 

 Stolovanie 

 poznať potraviny dôležité pre zdravie 

človeka 

 získať praktické skúsenosti pri príprave 

jednoduchého pokrmu / školská kuchynka/ 

 

 naučiť sa esteticky a účelne stolovať 

 

 

ˇ4. Ľudové tradície a remeslá 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianoce  

 

 
 Veľká Noc  

 
 Remeslá 

 poznať kresťanský význam Vianoc 

 vedieť zhotoviť jednoduchý vianočný 

darček 

 poznať význam sviatku vo vlastnej kultúre 
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 Odievanie 

 

 

-poznať a rozvíjať starú tradíciu remesiel / 

hrnčiarstvo, košikárstvo, drotárstvo/ 

-poznať tradíciu spracovania textilných 

vlákien na priadzu, tkaninu / praslica, 

kolovrátok, krosná/ 

 

 

27.Pestovateľské práce 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Črepníkové rastliny 

 

 

 

 

 

 
 Úžitkové rastliny 

 
 Pokusy a pozorovanie 

 

 

 

 Vonkajšie okrasné rastliny 

 

 

 
 Rez a úprava kvetín 

 

 

 
 Pestovanie zeleniny 

 

 

- založiť kútik živej prírody a využívať ho na 

pestovateľskú činnosť a pokusy 

- vedieť vymenovať 6 druhov rastlín, ktoré sa 

rozmnožujú stonkovými a listovými 

odrezkami 

- vedieť ošetrovať rastliny  

 

-poznať úžitkové rastliny, plody, konzumné 

časti a semená 

- pokusmi overiť význam tepla, svetla 

a vlahy 

- rozlišovať letničky a trvalky 

 

- dopestovať priesady a vysádzanie na záhon, 

alebo do črepníkov 

-pestovať letničky a okrasné rastliny na 

záhone 

-poznať rastliny vhodné na aranžovanie 

-viazať kytice a upravovať do váz 

 

 

-pochopiť význam zeleniny pre zdravie 

-pestovať zeleninu, úprava pôdy na záhone, 

siatie, ošetrovanie a zber 

 
5. Metódy a formy práce: 

 

 vyučovacia hodina v triede, vyučovacia hodina v školskej dielni, vyučovacia hodina na 

školskom pozemku, exkurzia 

 výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor, pozorovanie, demonštrovanie, 

konštrukčné práce, práca v dielňach, práca na školskom pozemku, manipulácia 

s predmetmi, pokus, praktické cvičenie 
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6. Učebné zdroje: 

Pavlíkovská, Anna: Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v pracovnom 

vyučovaní, 2008. 

Hudáčková, Helena: Ľudové remeslá v predmete pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, 

2007.  

Macháčová, Matilda: Čo robiť v máji? In. Vychovávateľ : Časopis pedagógov, roč. 48, 

č. 9, 2003, s. 40. 

Vargová, Mária: Materiály a technológie, 2002. 

 

7. Hodnotenie: 

      Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Názov predmetu: Poznaj a chráň 

Ročník: tretí 

 

28. Charakteristika predmetu 

              Predmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov dieťaťa. Je to postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade 

s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním.  

 

29. Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov, k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia 

a ochrany vlastného zdravia. 

- rozvoj schopností získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v informačných zdrojoch 

- rozvoj schopností pozorovať s porozumením využívaním všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov 

- opisovanie, porovnávanie a klasifikácia informácií získaných pozorovaním 

- poznanie fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu. 

 

30. Kľúčové kompetencie  

udržať pozornosť pri prijímaní informácií, účinne spolupracovať v skupine, pochopiť 

zámer zadanej úlohy, poznať jedlé huby, poznať nebezpečenstvo jedovatých húb, 

poznať najznámejšie druhy rastlín a živočíchov, vedieť sa orientovať v okolí, poznať 

význam národných parkov, poznať skupenstvá vody, vedieť opísať denný režim, 

poznať význam osobnej hygieny, poznať základné princípy ochrany životného 

prostredia. 
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31. Vzdelávací štandard 

 

1. Huby 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Jedlé huby 

 

 

Jedovaté huby 

- poznať niektoré často vyskytujúce sa huby  

( rýdzik, hríb, kuriatko,  bedľu ) 

- vedieť opísať telo huby 

- poznať nebezpečenstvo požitia jedovatých 

húb 

- osvojiť si vedomosti a zručnosti v  

poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života. 

 

 

2. Rastliny     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Liečivé byliny 
 Jedovaté rastliny 

 

 Listnaté stromy 

 
 Ihličnaté stromy 

- - poznať vybrané liečivé rastliny 

 -poznať a pomenovať vybrané jedovaté 

rastliny 

- poznať a rozlišovať ďalšie druhy listnatých 

stromov 

- poznať a rozlišovať ďalšie druhy 

ihličnatých stromov  

 

  3.  Živočíchy         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Domáce zvieratá a ich mláďatá – 
charakteristika 

 
 Domáce zvieratá – hydina, vtáky 

 

 

 
 Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – lesné, 

poľné 
 Zvieratá žijúce vo voľnej prírode – vtáky, 

ryby 
 Zvieratá v ZOO – charakteristika 

 
 Zvieratá v ZOO – Naša ZOO 

- poznať úžitok a porovnávať vzhľad 

domácich zvierat 

- rozlišovať podľa vzhľadu samca, samicu, 

mláďa 

- rozlišovať podľa vzhľadu  kuru domácu, 

hus domácu, kačicu domácu, holuba 

domáceho 

- poznať a pomenovať niektoré druhy voľne 

žijúcich zvierat v lese a na poli 

- poznať a pomenovať niektoré druhy 

živočíchov  

- rozlišovať a porovnávať životné podmienky 

exotických zvierat v zajatí a voľnej prírode  

  poznať a charakterizovať exotické 

zvieratá v miestnej ZOO 

 

 

4.  Národné parky 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Zákonom chránené živočíchy 

 
 vedieť charakterizovať a poznať niektoré 

druhy chránených živočíchov na Slovensku 
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 Zákonom chránené rastliny 

 
 Značky v NP  
 Turistické chodníky 

a vo svete  

 poznať chránené rastliny  

 poznať niektoré turistické značky, ich význam  

 poznať atraktívne miesta vo svojej krajine 

 

 

5. Orientácia v okolí         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Práca s mapou 

 
 Orientácia podľa kompasu 

 
 Doprava v obci 

 
 Doprava v okolí obce 

 

 

 

 

 Význam dopravných značiek – zebra  

 

 

 Význam dopravných značiek – semafor 

 poznať svetové strany, orientovať sa na 
mape 

 určovať smer vo voľnej a zastavanej krajine 

 poznať možnosti dopravy, ekologické druhy 
dopravy 

 získavať spôsobilosť pozorovať svoje okolie, 
vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 
a aplikovať návyky bezpečného správania sa 
v cestnej premávke v praktickom živote 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného 
systému vymedzeného všeobecne záväznými 
právnymi predpismi 

 uvedomiť si význam technických podmienok 
dopravy a zariadení ovplyvňujúcich 
bezpečnosť cestnej premávky 

 poznať signalizačné zariadenie pre chodcov, 
pre dopravné prostriedky 

 rozoznať najdôležitejšie dopravné značky 

 

 

6. Voda v prírode     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Premeny vody  
 Sneh, dážď, hmla,... 

 opísať kolobeh vody v prírode 

 poznať zmeny skupenstva vody 

 

 

7. Čas 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Denný režim detí 

 

 

 Denný režim dospelých 

 vedieť opísať denný režim dieťaťa, poznať 
význam pravidelnej stravy a odpočinku pre 
dieťa 

 vedieť opísať denný režim dospelých, poznať 
rozdiel v režime detí a dospelých 

 

 

 

8. Zdravie       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Osobná hygiena 

 
 poznať význam hygieny pre život človeka   

 poznať význam ústnej hygieny 
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 Ústna hygiena 
 Práca zubára 

 
 Starostlivosť o vlasy 

 poznať prácu zubára, návšteva v zubnej 
ambulancii 

 poznať možnosti starostlivosti o vlasy, 
prevencia proti ektoparazitom, návšteva 
kaderníctva 

 

 

9. Životné prostredie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Ochrana životného prostredia 
 Recyklácia odpadu 

 
 Zber papiera 

- zveľaďovať životné prostredie  

- poznať možnosti recyklácie odpadu, 

- vplyv recyklácie na životné prostredie 

- zapojiť sa do celoškolského zberu papiera, 

poznať jeho význam 

 

 

32. Metódy a formy práce  

 rozhovor, práca v skupine, práca vo dvojiciach, pozorovanie, hra, rozprávanie, 

vysvetľovanie, vychádzka 

 

33.  Učebné zdroje  

 pracovné listy, knihy, encyklopédie, papierové hodiny, kompas, mapa 

 

34. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť:  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: tretí 

1. Charakteristika predmetu : 

Tvorivá dramatika v treťom ročníku je, podobne ako v ročníku predchádzajúcom, 

zameraná na sociálny a osobnostný rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov a postupov 

dramatického umenia. Dramatická improvizácia je založená na ľudskej schopnosti konať 

v improvizovaných situáciách, ako keby boli skutočné. V dramatických hrách dostávajú deti 

príležitosť zažiť situácie, s ktorými sa môžu v živote skutočne stretnúť. Majú možnosť 

skúmania danej situácie, pripraviť sa na ňu, s možnosťou dej opäť opakovať, vyskúšať rôzne 

možnosti riešenia a vybrať z nich tie najlepšie. Majú príležitosť hrať niekoho iného a pozerať 

sa jeho očami. 

Pri manipulácii s bábkami sa okrem spomínaného rozvíja jemná motorika, deti 

strácajú ostych, pretože za oponou ich nie je vidieť. Tým môžu lepšie prezentovať svoje 

schopnosti, vyjadriť svoje názory a otvoriť vlastný vnútorný svet. Hra v role im dovoľuje 

zažiť a pochopiť množstvo ľudských citov, myšlienok, názorov, hľadať skutočné motívy 

jednania, naučiť sa v nich orientovať a zodpovedne sa rozhodovať. Tvorivá dramatika 

pomáha utvárať vnútorne bohatú osobnosť, ktorá si uvedomuje svoje hodnoty a je schopná 

spolupracovať s ostatnými. Stavia na vlastnom zážitku a skúsenosti, preto je jej účinok hlboký 

a trvalý. 

Žiaci si môžu prostredníctvom tvorivej dramatiky upevňovať vedomosti z iných 

predmetov vyučovaných v treťom ročníku v rámci medzipredmetových vzťahov.  

Počas vyučovania tvorivej dramatiky v treťom ročníku sa prelínajú základné zložky:  

- osobnostný rozvoj: v jednotlivých zložkách tvorivej dramatiky sa odstraňuje ostych, žiak 

vníma a objavuje vlastnú osobnosť i okolitý svet, prehlbujú sa pohybové a manipulačné 

zručnosti, rozvíja sa rytmické cítenie, plynulosť a zafarbenie hovoreného slova, rozvíja sa 

obrazotvornosť a tvorivosť, upevňujú sa jazykové a literárne poznatky, 

- sociálny rozvoj: v jednotlivých zložkách tvorivej dramatiky sa rozvíja schopnosť kontaktu, 

verbálna a neverbálna komunikácia, pestuje sa schopnosť vzájomne sa počúvať, prehlbuje sa 

schopnosť vcítiť sa, skupinová citlivosť, dôvera a spolupráca, žiaka sa učí vytvárať vlastný 

názor, argumentovať. 
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2. Cieľ predmetu: 

Tvorivá dramatika v treťom ročníku nadväzuje na ciele predchádzajúceho ročníka,  a teda 

pomáha vychovávať tvorivú a vnímavú osobnosť, ktorá je schopná:  

- vnímať skutočnosť okolo seba v plnej hĺbke a zložitosti, orientovať sa v nej, 

- orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky bez strachu 

prezentovať svoje názory,  

- tvorivo riešiť praktické problémy, 

- uvedomovať si mravné dilemy a vedieť sa samostatne a zodpovedne rozhodovať, 

- rešpektovať druhých a ich názory, vedieť počúvať iných, dokázať sa na nich 

  spoľahnúť v prípade potreby, 

- súciť s druhými ľuďmi a pomôcť im v prípade potreby, 

- spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

- schopnosť ukončiť dielo a niesť za to zodpovednosť, 

35.  rozvíjať svoje komunikačné schopnosti v oblasti verbálnych a neverbálnych prejavov,  

písanej a hovorenej reči, 

36. vytvárať si pozitívny postoj k literatúre, umeniu, 

37. poznávať kultúrne dedičstvo, ľudové tradície a zvyky v regióne, 

dramatizovať literárne prozaické poetické texty, improvizovať, reprodukovať literárne 

texty - rozprávky, hry, filmové predlohy  . 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

INFORMAČNÉ – žiak sa učí orientovať v literatúre, médiách, používať získané informácie na 

riešenie problému, reprodukovať informácie  

UČEBNÉ – učí sa sebapoznávať, učenie sa prirodzenou cestou formou hry, dáva možnosť byť 

aktívny na vyučovaní, vnímať text a čítať s porozumením 

KOGNITÍVNE – žiak pomáha riešiť daný problému, získava schopnosť tvorivo myslieť,   

INTERPERSONÁLNE  – spolunažívať s inými, pracovať  v tíme, správať sa empaticky, 

nenásilne riešiť konflikty, snažiť sa rešpektovať iných byť tolerantným, ochotným pomôcť, 

udržiavať harmonické medziľudské vzťahy  

KOMUNIKAČNÉ – vyjadrovať sa primerane situácii, pozorne počúvať, voliť optimálnu formu a 

spôsob komunikácie, prezentovať informácie jasne, stručne, presne, zrozumiteľne, učiť sa texty 

improvizovať alebo naspamäť reprodukovať 
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PERSONÁLNE – žiak nadobúda schopnosť sebauvedomenia, sebaovládania, angažovania 

Žiak si postupne buduje schopnosť dedukovať z textu , čítať s porozumením(vyvodzovať 

informácie, myšlienky a súvislosti, ktoré nie sú explicitne formulované v texte a usudzovať na 

nejaký význam alebo súvislosť medzi myšlienkami textu), dramatickými a hrovými aktivitami 

si má možnosť upevňovať poznatky z jazyka, literatúry. 

1.  Dramatika formou hry 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spomienky na prázdniny (VYV). Diskusia 

o zážitkoch z prázdnin, výtvarné vyjadrenie. 

 

 

Práca s literárnym textom (Mach a 

Šebestová): Čítanie s porozumením. 

 

 

 

Tvorivé dokončovanie príbehu, príp. tvorba 

vlastného príbehu (SJL, s.15). Tvorivé 

písanie, pri ktorom možno kombinovať 

individuálnu tvorbu s kolektívnymi 

pracovnými postupmi. 

 

Fúzačikov špás 

(HUV-s.18). 

Percepčné, zvukové, hry na rozvoj sluchu. 

 

Žiak vie sústredene počúvať kamaráta, 

vyjadrovať sa zrozumiteľne, súvisle, svoje 

zážitky výtvarne vyjadriť. 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej 

textu a javy, na ktoré je vopred žiak 

upozornený. Aktívne sa zapájať do hry, 

dramatizovať jednotlivé pasáže. 

 

Uvedomiť si, že príbeh má úvod, jadro, 

záver, nebáť sa využiť netradičné slová, či 

situácie, pracovať samostatne, ale tiež vedieť 

zapojiť sa do práce v skupine. 

 

Pomocou rôznych materiálov vytvoriť 

vhodné zvuky do piesne – hrom, mušky, 

zvončeky..., počúvať pozorne, kreatívne 

tvoriť scénické podfarbenie piesne. 

 

 

2.  Predstavivosť a fantázia 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zahrajme sa na draka  

(HUV, s.26-29). 

Dramatizácia, scénická hudobná tvorivosť, 

rytmus, hudobno-pohybové činnosti, rozvoj 

predstavivosti a fantázie. 

 

Vybrané slová (SJL)  

Hry s vybranými slovami – tvorba príbehov 

al. básní na vybrané slová, netradičné 

činnosti a využitie vybraných i nevybraných 

slov 

 

 

 

 

Dokázať vstúpiť do konkrétne určenej role, 

kreatívne pristupovať k tvorbe scény 

a hudby, či zvukov, aktívne sa zapojiť do 

činnosti v skupinovej práci. 

 

 

Rozvíjať vlastnú tvorivosť, upevňovať 

jazykové poznatky, budovať si vzťah 

k materinskému jazyku, vedieť využívať 

poznatky v rôznych situáciách. Pomiešaním 

logických slovných spojení vytvárať 

netradičné vety, či príbehy, hľadať rýmy vo 

vybraných slovách a vytvárať básne, či 

piesne... Zvládať učivo formou hrových 

činností. 
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Všade dobre, doma... (HUV, s.33) 

Čítanie vybraného príbehu (Dubkáčik 

a Budkáčik, al. Smelý zajko či Tri múdre 

kozliatka) Rozhovor o domovine. Spev 

piesne Všade dobre, doma... 

 

Môj veľký brat výmyselník: práca 

s dramatickým textom (Č. s. 29) 

Čítanie literárneho textu so zameraním na 

jazykové vyučovanie. 

 

Kooperatívne spolupracovať pri skupinovej 

práci, vedieť čítať s porozumením, vytýčiť 

hlavnú myšlienku, prezentovať vlastnú 

činnosť, spievať čisto, v rytme. 

 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej 

textu a javy, na ktoré je vopred žiak 

upozornený. Aktívne sa zapájať do hry, 

prezentovať vlastné výstupy, aktívne 

spolupracovať. 

 

3.  Vianočná besiedka 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výber príbehu, tvorivé dotváranie. 

Tvorivé činnosti zamerané na spestrenie 

príbehu, brainstorming, tvorba scenára. 

 

 

Nácvik podľa scenára 

Osvojovanie textov, tanečných prvkov, 

dramatizácia, reprodukcia, výroba kostýmov. 

 

 

Generálka.  

Zdokonaľovanie a dotváranie činnosti. 

Vybrať príbeh vhodný danej téme, vytvárať 

nápady na dotváranie, dramatizáciu príbehu, 

vymyslieť kostýmy, scénu, vybrať hudbu, 

príp. tanečné prvky. 

 

Stotožniť sa so svojou rolou v príbehu, 

vhodne dramatizovať, správne vyslovovať 

slová, texty, improvizovať, reprodukovať 

tanečné prvky, rozvíjať manuálne zručnosti. 

 

Správne sa orientovať v priestore, vhodne 

artikulovať a prednášať, či spievať texty, 

tancovať v rytme. 

 

 

4.  Podoby zimy 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimná príroda: dramatizácia, relaxácia. 

 

 

Hry so snehom: modelovanie snehových 

figúrok, vytváranie obrazcov stopami 

v s nehu 

 

 

Detský časopis. 

Zábavné hry, krížovky, doplňovačky, 

hádanky, čítanie... 

 

 

Fašiangy. 

Ľudové zvyky a tradície, vinše, piesne. 

Vedieť vyjadriť pocity, ktoré v nás vyvoláva 

zima, vcítiť sa do zvieratiek, stromov... 

 

Používať vlastnú fantáziu, tvoriť príbeh, 

spoločne sa zapájať do práce v skupine, 

zosnovať jednoduchý príbeh. 

 

Pohotovo reagovať, komunikovať, 

premýšľať, vyjadrovať sa, vyhľadávať slová, 

hádať hádanky na základe indícii v časopise 

so zimnou tematikou. 

 

Poznávať a uchovávať ľudové zvyky 

a tradície, spievať v rytme, čisto, pri 

recitovaní dbať na správnu výslovnosť 

a melódiu vety 
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5.  Hudobno-pohybové aktivity 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šípová Ruženka (HUV, s.40) 

Rozprávka v hudbe, hudobná improvizácia, 

spev, percepčné činnosti, pohybové 

vyjadrenie. 

 

Anglické hry a ukazovačky (HUV, s. 60-61). 

Spev piesne s pohybovou aktivitou, môže 

byť hudobný sprievod. 

Vycítiť vhodnosť melódie do deja, skúšať 

vytvárať jednoduchú melódiu, zvoliť správnu 

dynamiku, spievať čisto, pomaly, nežne, 

vyjadriť pohybom počúvanú hudbu. 

Pri speve správne vyslovovať jednotlivé 

slová, dodržiavať rytmus, správne intonovať, 

dramaticky znázorňovať dej. 

 

 

6.  Mimočítanková literatúra 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľubovoľný text uvedený v mimočítankovej 

literatúre pre tretí ročník, alebo ľubovoľný 

veku primeraný text. Čítanie s porozumením 

 

Texty z detských  časopisov. 

Čítanie s porozumením, dramatizácia 

Čítať nahlas, zrozumiteľne, správne 

vyslovovať a artikulovať, dodržiavať 

melódiu vety, zapájať sa do riešenia úloh 

súvisiacich s textom. 

 

Čítať nahlas, zrozumiteľne, správne 

vyslovovať a artikulovať, dodržiavať 

melódiu vety, vyjadrovať dej pohybom, 

vcítiť sa do role. 

 

 

7.  Divadlo 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická improvizácia 

Ženích pre slečnu Myšku (HUV s. 62) 

Rozprávanie príbehu, hudobno-dramatické 

činnosti. 

 

O zelenom vodníkovi (Č, s. 93) 

Čítanie s porozumením, reprodukcia podľa 

osnovy, dramatizácia. 

 

 

Bábkové divadlo 

Dramatizácia príbehu (rozprávky) pomocou 

bábok. 

 

Veršované útvary (Č, s. 100,101). 

Nácvik básní, riekaniek, vyčítaniek, hra 

s veršom, rýmom, rytmom a pohybom. 

Improvizovať, reprodukovať rolu, vhodne 

zvukovo vyladiť scénu, spievať v rytme 

s citovým zafarbením, vhodne dramatizovať. 

 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej 

textu, charakterizovať postavy, vyjadriť 

hlavnú myšlienku, vedieť reprodukovať text 

na základe osnovy, využívať dramatické 

prvky. 

 

Vedieť improvizovať danú rolu, dotvárať 

texty podľa fantázie, zvukmi dotvárať scénu, 

správne manipulovať s bábkou. 

 

Zvládnuť reprodukciu textu naspamäť, vcítiť 

sa do textu, do vlastnej role dodržiavať 

správny rytmus, melódiu vety, spisovne sa 

vyjadrovať, vyslovovať a artikulovať, 

pohybovať sa v rytme 
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8.  Pantomíma 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pantomimické hry (SJL, slovné druhy) 

Hry zamerané na rozvoj fantázie, pohybovej 

improvizácie. 

 

Pantomimické skupinové hry. 

Hry zamerané na spoluprácu, rozvoj 

kreativity a pohybovej improvizácie. 

Vedieť napodobniť určitý dej, vlastnosť, 

osobu, zviera, vec, uhádnuť, čo iný žiak 

napodobňuje, súťaživo sa zapájať do hry 

 

Naučiť sa využívať pohybové zručnosti, 

gestikulovať, rozvíjať sociálne cítenie 

(hendikep nemých ľudí), spolupracovať v 

rámci skupiny 

 

 

8. Dramatoterapia, film 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zahraj svoj deň prostredníctvom bábky. 

Pohybové, dychové , zmyslové a rytmické 

cvičenia.  Tvorivosť,  kreativita, 

improvizácia. 

 

Prezentácia filmu (rozprávky) na IKT. 

Vnímanie hraného, či kresleného filmu. 

 

Hodnotenie skupiny, sebahodnotenie. 

Zhrnutie celoročnej činnosti. 

Zahrať s bábkou vlastné pocity, prežívanie, 

rozvíjať slovnú zásobu. 

 

 

Reprodukovať osbsah, hľadať hlavné 

myšlienky filmu, vyjadriť vlastný názor. 

 

Kriticky ohodnotiť vlastné schopnosti 

i schopnosti spolužiakov, všímať si 

individuálne vlastnosti kamarátov 

a pochváliť ich. 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

- rozprávanie, rozhovor,  dramatizácia, improvizácia, demonštrácia, manipulácia s bábkami, 

aktualizácia obsahu učiva, pochvala, povzbudenie, kritika, sebahodnotenie, pozorovanie, 

manipulácia s predmetmi, práca s literatúrou, metódy mimovoľného učenia – napodobňovanie 

činnosti, preberanie názorov, postojov, záujmov, metódy opakovania a precvičovania (básne, 

dramatické texty), metódy precvičovania a zdokonaľovania zručnosti, 

- práca vo dvojiciach, skupinách, individuálne činnosti, hromadné vyučovanie. 

 

6. Učebné zdroje: 

Čítanka pre tretí ročník ZŠ, Slovenský jazyk pre tretí ročník ZŠ, Hudobná výchova pre tretí 

ročník ZŠ, pracovné zošity k uvedeným učebniciam, detské časopisy a knihy podľa výberu 

učiteľa, pracovné listy a nápady z www.zborovna.sk. 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Zábavná angličtina 

Ročník: tretí 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet zábavná angličtina je podporným predmetom k anglickému jazyku. Zábavnou 

formou vedie žiakov k chápaniu anglických výrazov. Do popredia vystupuje hra, hrové 

aktivity, spev, hudobno-pohybové aktivity. Má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa, odbúrava strach zo skúšania, preverovania vedomosti. Dieťa získava vedomosti 

nenútene. 

 

2. Ciele predmetu: 

Vzbudiť záujem o anglický jazyk a kultúru spontánne. Skorý začiatok vyučovania cudzieho 

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 poznávanie sveta 

a tým podporovať jeho sebavedomie. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

žiak dokáže určitý čas sústredene počúvať a náležite reagovať 

dokáže opakovať osvojené vedomosti a dopĺňať ich 

rozumie doteraz používaným jazykovým štruktúram a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať 

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

rozumie im 

dokáže predstaviť seba a iných 

dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne 

dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov 
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dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale  aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov 

 

4. Vzdelávací štandard 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

- Vedieť pomenovať čísla 1-10 

- Vedieť pomenovať dni v týždni 

- Poznať základné farby 

 

- Vedieť pomenovať školské pomôcky 

a veci v triede 

- Poznať názvy niektorých hračiek 

 

- Pomenovať všetkých členov rodiny 

- Pomenovať časti tela 

- Tvorenie otázok: Where´s the.....? 

- Poznať predložky miesta: in, on under 

- Zaradiť oblečenie podľa opisu 

- Použitie členov „a, an“ 

- Použiť sloveso have got a vytvoriť zápor 

haven´t got 

- Predstaviť osobu 

- Opis osoby  

- Vedieť názvy zvierat žijúcich v ZOO 

- Rozlišovať slovesá v texte 

 

 
- Nadviazať kontakt 

- Vypočuť a podať informáciu 

- Vybrať z ponúknutých možností 

- Stanoviť, oznámiť prijímať pravidlá 

- Vedieť položiť otázku 

- Vedieť odpovedať 

- Pochopiť jednoduchý hovorený text 

- Viesť konverzáciu 

- Tvoriť viacslovné odpovede 
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5. Metódy a formy práce: 

 

Správne zvolenými metódami a formami práce sa má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa 

môže dieťa učiť bez strachu a stresu, má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho 

prirodzená zvedavosť. Majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa 

všetkými zmyslami, má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať 

a postupne sa osamostatniť (leaders independence). 

Využíva sa skupinová práca, rozprávanie, didaktické hry- situačná, inscenačná 

metóda, brainstorming, riadený rozhovor, samostatná práca, práca s obrázkovým materiálom, 

spev, hudobno-pohybové aktivity. 

 

6. Učebné zdroje 

- Časopis Adamko, Vrabček, Zornička 

- Pracovné listy 

Webové stránky www.pastelka.sk, www.zborovna.sk, www.infovekacik.sk, 

www.wstranka.szm.com, www.aj.cz 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.patelka.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.infovekacik.sk/
http://www.wstranka.szm.com/
http://www.aj.cz/
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Štvrtý ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Cvičenia z matematiky 

Ročník: štvrtý 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet Cvičenia z matematiky sú podporným predmetom k predmetu Matematika, 

kde žiaci hravou, nenásilnou a ich veku primeranou formou, si precvičujú a upevňujú získané 

poznatky v nadväznosti na učivo matematiky. Prostredníctvom IKT a internetu svoje 

poznatky rozširujú a uplatňujú v reálnych situáciách prameniacich zo života. Taktiež 

prispievajú k rozvoju počítačovej gramotnosti a odstraňujú strach z nepoznaného. 

 

2. Ciele predmetu 

 Hlavným cieľom tohto predmetu je upevnenie, prehĺbenie a doplnenie vedomostí 

a zručností získaných v matematike prostredníctvom informačno – komunikačných 

technológií. Taktiež je cieľom dať žiakom možnosť ďalšej realizácie a zdokonaľovania sa 

v daných tematických celkoch matematiky. Z toho dôvodu sa ciele v mnohom zhodujú 

s cieľmi predmetu matematika. Zahŕňa v sebe rozvoj matematických schopností, 

predstavivosti, numerických zručnosti, logického myslenia v oblasti aritmetiky, algebry a 

geometrie, ako aj schopnosť používať prostriedky IKT na vyhľadávanie a spracovanie 

získaných informácií, čím dochádza  k pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí 

prostredníctvom informačno – komunikačných technológií a výučbových programov.  

 

3. Kľúčové kompetencie 

Žiak : - pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 

- Vykonáva spamäti, písomne základné počtové operácie, sčítania, odčítania, násobenia 

a delenia 

- Zaokrúhľuje čísla na desiatky 

- Kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

- Rieši a vytvára numerické a kontextové úlohy na základe reality 

- Rozozná a pomenuje jednotlivé základné geometrické tvary 

- Pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky 

- Zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorni ich a zo získaných udalostí robí 

jednoduché závery  
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4. Vzdelávací štandard 

Tematické celky v 4. ročníku základnej školy 

I. Násobenie a delenie v obore násobilky 

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

III. Geometria a meranie 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

1. Násobenie a delenie v obore násobilky (cca 6 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Násobenie a delenie 

 Komutatívnosť násobenia 

 Počítanie spamäti 

 Automatizácia spojov 

 Slovné úlohy na násobenie a delenie 

-    ovládať algoritmus násobenia 

- chápať súvislosti medzi násobením 

a delením 

-  ovládať a mať zautomatizované všetky 

spoje násobenia a delenia v obore do 10 000 

-  riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie 

-  vedieť urobiť zápis a kontrolu 

2. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000  (cca 13 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

 Sčítanie a odčítanie spamäti 

 Písomné sčítanie a odčítanie 

 Jednoduché slovné úlohy 

 Zložené slovné úlohy 

 Zaokrúhľovanie 

 

- - chápať súvislosti medzi sčítaním 

a odčítaním v jednoduchých príkladoch 

- - vedieť spamäti sčítať a odčítať prirodzené 

čísla do 10 000 

- - poznať algoritmus písomného sčítania 

a odčítania v obore do 10 000 

- - vedieť zostaviť zápis a riešenie 

jednoduchých  a zložených slovných úloh na 

sčítanie a odčítanie v bore do 10 000 

- - zaokrúhľovať čísla na desiatky, stovky, 

tisícky 

- - vedieť riešiť úlohy za pomoci 

zaokrúhľovania 

  3.  Geometria a meranie     (cca 9 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Čiary a ich merania 

 Rysovanie štvorca 

  Rysovanie obdĺžnika 

 Rysovanie trojuholníka 

 Obvod štvorca 

 

- vedieť vyznačiť body na priamke 

- narysovať úsečku danej dĺžky na priamke 

- Narysovať štvorec a obdĺžnik v štvorcovej 

sieti, vedieť vyznačiť body 

- vypočítať a zapísať obvod štvorca 

a obdĺžnika ako súčet dĺžok  strán 

- narysovať trojuholník 

- vedieť zapísať a vypočítať obvod 



119 

 

 Obvod obdĺžnika 

 Obvod trojuholníka 

 Kru, kružnica 

 

trojuholníka ako súčet strán 

- poznať pojmy kruh a kružnica 

- vedieť narysovať a označiť kruh a kružnicu 

- vedieť presne a úhľadne rysovať 

- premieňať zmiešané jednotky dĺžky 

4. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

( cca 5 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Stĺpcové diagramy 

 Nepriamo sformulované slovné úlohy 

 Stavby telies z kociek 

 

- Vedieť čítať  a nakresliť stĺpcový 

diagram zo získaných zdrojov 

- Rozvíjať abstraktné, pružné 

a pohotové algoritmické myslenie pri 

riešení nepriamo sformulovaných 

úloh 

- Vytvoriť jednoduché stavby z telies 

podľa návodu 

- Vytvoriť vlastné stavby 

- Vedieť urobiť plán stavby 

 

5. Metódy a formy práce 

Voľba vyučovacích metód, foriem a techník je v kompetencii učiteľa, hlavným 

kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom 

je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy 

vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať 

motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Z hľadiska riadenia vyučovania a 

uplatňovania vyučovacích metód sa odporúča používať nové hravé a zážitkové 

spôsoby práce so žiakmi. Úlohy sú tematicky pestré, využívajú medzipredmetové 

vzťahy a tematiku blízku veku žiakov 4. ročníka. 

 

6. Učebné zdroje:  

 

Výučbové CD a DVD, prezentácie vytvorené učiteľom, pracovné listy vytvorené 

učiteľom, detské časopisy: Zornička, Vrabček 

Internetové zdroje:  

www.projekt.vysoketatry.sk 

www.arcademicskillbuilders.com 

www.oswego.org 

www.primarygames.co.uk 

 

 

http://www.projekt.vysoketatry.sk/
http://www.arcademicskillbuilders.com/
http://www.oswego.org/
http://www.primarygames.co.uk/
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: štvrtý 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet obsahuje úlohy podporujúce manipuláciu s predmetmi, experimentovanie, 

projektovanie a pod. Dôraz sa kladie na tímovú prácu žiakov, ktorá im umožňuje 

osvojiť si také zručnosti a postoje, ako je spoločné plánovanie práce a jej organizácia, 

deľba práce, vzájomná pomoc, komunikácia, koordinácia úsilia, tolerancia, uplatnenie 

vlastného názoru, nenásilné riešenie konfliktov, zodpovednosť za prácu celého tímu 

a pod. Podstatnou črtou predmetu je projektovanie a konštruovanie. Predmet zahrňuje 

množstvo teoretických a praktických činností, potrebných k získaniu vedomostí 

a zručností pri údržbe a chode domácností, tvorbe oddychového priestoru. Vedie 

k šetreniu prírodných zdrojov a k ochrane životného prostredia. Dopĺňa základné 

vzdelávanie o zložku, potrebnú pre uplatnenie žiakov v rodine a spoločnosti. 

 

2. Ciele predmetu: 

- Získať poznatky z histórie a súčasnosti bývania človeka 

- Rozvíjať, spresňovať a zdokonaľovať zručnosti, návyky a teoretické vedomosti 

o materiáloch, náradí a pomôckach, ktoré žiaci nadobudli v predchádzajúcich ročníkoch 

pri práci s modelovacím materiálom, s drobným materiálom, papierom, kartónom 

a textíliami, pri montážnych a demontážnych prácach a v pestovateľských prácach.  

- Poskytnúť základné informácie o spracovaní papiera, o výrobe a spracovaní textílií 

a dreva a o poľnohospodárskej veľkovýrobe. 

- Osvojenie si základných postupov pri remeselných prácach. 

- Pochopiť význam techniky, ako veda pomáha človeku ovládať prírodné sily a využívať 

prírodné bohatstvo. 

- Otvárať žiakom priestor pre iniciatívu, tvorivé činnosti a umožniť im sebarealizáciu. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach. 

Schopnosť organizovať a plánovať prácu. 
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Schopnosť používať rôzne nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote. 

Schopnosť vytrvalo a sústavne plniť zadané úlohy. 

Schopnosť uplatňovať tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti. 

Schopnosť vynaložiť maximálne úsilie pre dosiahnutie kvalitného výsledku práce. 

Poznanie, že technika je úzko spojená s pracovnou činnosťou. 

Autentické a objektívne poznanie okolitého sveta. 

Schopnosť nového postoja k hodnotám práce, k technike a k životnému prostrediu. 

Pochopenie práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii. 

Pracovné zručnosti pri opracovaní technických materiálov. 

Spôsobilosť plánovať, konštruovať a prezentovať produkt. 

Schopnosť pestovať a ošetrovať základné druhy rastlín. 

Schopnosť využívať vhodné pracovné prostriedky v bežnom živote. 

Schopnosť tímovej spolupráce. 

Poznanie pravidiel bezpečnosti práce. 

 

4. Vzdelávací štandard 

 

1. Ľudské obydlia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Bývanie 

 Typy domov 

 Bývanie na Slovensku 

 poznať históriu bývania našich predkov 

 poznať typy domov v závislosti  
od materiálov a klimatických podmienok 

 oboznámiť sa s históriou a súčasnosťou 
bývania na Slovensku 

 

 

2. Remeslá  
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Práca s hlinou a s drôtom  oboznámiť sa s históriou hrnčiarstva  
a drotárstva 

 poznať techniky práce v hrnčiarstve  
a drotárstve 

 vedieť zhotoviť jednoduchý výrobok  
z hliny  
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  3. Pestovanie úžitkových rastlín     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Poznávanie úžitkových rastlín 

 Poznávanie semien úžitkových rastlín 

 vedieť pomenovať niekoľko druhov 
úžitkových rastlín 

 poznať nároky rastlín na vodu a výživu 

 poznať zásady polievania, prihnojovania 
a kyprenia rastlín 

 vedieť pripraviť vzorkovnicu semien 
rozličných druhov úžitkových rastlín 

 vedieť pripraviť jednoduché zeleninové 
jedlo 

 

 

 

4.  Veľkonočné sviatky 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Veľká noc ako kresťanská tradícia 

 Príprava veľkonočných symbolov 
 poznať kresťanský význam Veľkej noci 

 vedieť zhotoviť veľkonočnú kraslicu, 
kyticu, korbáč, pozdrav 

 

 

5. Vianočné a novoročné sviatky         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianoce ako kresťanská tradícia 
  Príprava vianočného darčeka 

 

 poznať kresťanský význam Vianoc 

 vedieť zhotoviť jednoduchý vianočný 
darček 

 

 

6. Obliekanie a oprava odevov 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Letné a zimné oblečenie 

 Plátanie a štopkanie 

 vedieť pomenovať, ktoré časti odevov 
patria k letnému a ktoré k zimnému 
ošateniu 

 vedieť ukladať ošatenie do šatníka a poznať 
údržbu odevov 

 vedieť opraviť poškodený odev ozdobnou 
záplatou a štopkaním 
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7. Tvoríme z dreva 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Práce s drevom a korkom  poznať vlastnosti drevín a korku 

 poznať uplatnenie dreva a korku 

 vedieť urobiť jednoduchý výrobok 
z dreva a korku 

 

 

 

8. Pestovanie a úprava vonkajších okrasných rastlín 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Výsev okrasných rastlín 
 Aranžovanie 

 poznať a pomenovať niektoré druhy  
okrasných rastlín 

 poznať spôsob výsevu a starostlivosť  
o okrasné rastliny 

 vedieť aranžovať okrasné rastliny 
do váz a misiek 

 

 

9. Pestujeme cibuľové a hľuznaté rastliny     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Cibuľové a hľuznaté rastliny  vedieť rozlíšiť a charakterizovať pojem 
cibuľa a hľuza 

 vedieť pomenovať niektoré cibuľové 
a hľuznaté rastliny 

 

 

10. Pestujeme rastliny v črepníkoch 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vysádzanie črepníkových rastlín 
 

 vedieť správne vysadiť izbové rastliny 
v črepníkoch 

 poznať niektoré druhy izbových rastlín 
 

 

 

10. Medzinárodný deň detí   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sviatok detí 
 Život detí vo svete 
 Hry pre deti 

 poznať význam a históriu sviatku 

 spoznať život detí v iných krajinách sveta 

 radujeme a smejeme sa v hrách 
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5. Metódy a formy práce: 

 vyučovacia hodina v triede, vyučovacia hodina v školskej dielni, vyučovacia hodina na 

školskom pozemku, exkurzia. 

 výklad, vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor, beseda, brainstorming, 

pozorovanie, demonštrovanie, konštrukčné práce, práca v dielňach, práca na 

školskom pozemku, manipulácia s predmetmi, pokus, praktické cvičenie. 

 

6. Učebné zdroje:  

Pavlíkovská, Anna: Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v pracovnom 

vyučovaní, 2008. 

Hudáčková, Helena: Ľudové remeslá v predmete pracovné vyučovanie na 1. stupni ZŠ, 

2007.  

Macháčová, Matilda: Čo robiť v máji? In. Vychovávateľ : Časopis pedagógov, roč. 48, 

č. 9, s. 40, 2003. 

Vargová, Mária: Materiály a technológie, 2002. 

Kožuchová, Mária – Hirschnerová, Zuzana – Vorelová, Anna: Pracovné vyučovanie 

pre 4. ročník ZŠ, 2003. 

  

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Príroda a spoločnosť 

Voliteľný predmet: Poznaj a chráň 

Ročník: štvrtý  

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet predstavuje úvod do prírodovedných poznatkov dieťaťa. Je to postupné 

oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade 

s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov, k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia 

a ochrany vlastného zdravia. 

- rozvoj schopností získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v informačných zdrojoch 

- rozvoj schopností pozorovať s porozumením využívaním všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov 

- opisovanie, porovnávanie a klasifikácia informácií získaných pozorovaním 

- poznanie fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu 

- skúmanie a poznávanie prírody a jej premien 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, účinne spolupracovať v skupine, pochopiť zámer 

zadanej úlohy, poznať princípy ochrany prírody, poznať kolobeh vody v prírode, oboznámiť 

sa s prírodnými podmienkami iných krajín, poznať niektoré exotické rastliny a ich podmienky 

pre pestovanie, poznať niektoré cudzokrajné živočíchy a ich podmienky pre život, oboznámiť 

sa s fungovaním ľudského tela, poznať základné druhy nerastov, oboznámiť sa so silou 

prírodných živlov. 

4. Vzdelávací štandard: 

Ochrana prírody 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Voda 

 

 

 

Vzduch 

- poznať dôležitosť vody pre život ľudí, 

zvierat a rastlín 

- chápať prečo ju treba chrániť a poznať 

spôsoby jej ochrany 

- chápať nevyhnutnosť čistého vzduchu pre 
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Rastliny 

 

Živočíchy 

svoj život a poznať činnosti, ktoré ho 

znečisťujú 

-vedieť, že existujú chránené rastliny, vedieť 

vymenovať niekoľko príkladov 

-vedieť vymenovať chránené živočíchy na 

Slovensku, rozumieť tomu, prečo sú niektoré 

druhy zvierat chránené 

 

Kolobeh vody 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Skupenstvá vody 

 

- sledovať zmeny skupenstva a vzájomne 

porovnávať vodu, ľad a paru  

- chápať, kde sa berie voda na dážď 

 

 

 

Príroda sveta 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Príroda iných krajín - oboznámiť sa s prírodnými podmienkami 

iných krajín; s rôznymi podnebnými 

pásmami 

- spoznávať vodopády, ľadovce, púšte... 

- vedieť, ako sa striedajú ročné obdobia 

 - vedieť porovnať iné podnebie a prírodu s 

podmienkami na Slovensku 

 

Flóra 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Exotické rastliny  

 

Botanické záhrady  

 

 

Bonsaje 

- vedieť, aké podmienky potrebujú k životu 

rastliny v iných krajinách 

- návšteva botanickej záhrady 

- oboznámiť sa s možnosťou pestovania 

cudzokrajných rastlín v našich podmienkach 

- oboznámiť sa s pojmom bonsaj 

 

Fauna 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Cudzokrajné živočíchy  

 

 

 

Domáci chov exotických zvierat (teráriá) 

- poznávať, aké podmienky majú zvieratá v 

iných krajinách sveta 

- pomenovať, ako sú jednotlivé zvieratá 

prispôsobené životu v ľade, teple, v piesku... 

- spoznávať cudzokrajné živočíchy a 

možnosť chovania niektorých zvierat v 

teráriách 

 

Človek 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozdiely pohlaví  

 

- vedieť pomenovať hlavné rozdiely medzi 

mužským a ženským telom 
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Fungovanie ľudského tela  

 

 

 

Sústavy 

- vedieť, že človek neprežije bez vzduchu a 

vody, vedieť pomenovať podmienky pre 

ľudský život 

 - chápať, že deti na svet nenosia bociany  

- podrobnejšie sa oboznámiť s fungovaním 

nervovej, tráviacej, dýchacej a pohybovej 

sústavy, vedieť pomenovať ich jednotlivé 

časti a princíp fungovania 

 

Nerasty 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poznávanie a skúmanie nerastov - vedieť definovať pojem nerasty 

- poznať základné druhy nerastov 

- pozorovať nerasty v prírode 

 

 

Sila prírody 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prírodné katastrofy - vedieť definovať pojmy: voda, oheň, 

vzduch 

- oboznámiť žiakov so silou vetra – hurikány 

a tornáda 

- sila ohňa – ako sa pred ním chrániť 

- vedieť, čo môže spôsobiť voda, opísať 

záplavy, ale oboznámiť sa aj s pojmom 

tsunami 

- poznať pojem zemetrasenie 

   

5.Metódy a formy práce: 

 rozhovor, práca v skupine, práca vo dvojiciach, pozorovanie, hra, rozprávanie, 

vysvetľovanie, vychádzka, exkurzia 

6.Učebné zdroje: 

 pracovné listy, knihy, encyklopédie, prírodné nerasty, omaľovanka Cudzokrajné 

živočíchy 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika   

Ročník: štvrtý 

 

1. Charakteristika tvorivej dramatiky  

Predmet – tvorivá dramatika je založený na hre a na zážitku. Tieto zážitky v nás 

formujú vonkajší i vnútorný svet a pomáhajú nám spoznávať seba i svoje okolie.   

Obsah tvorivej dramatiky je zameraný na rozvoj emocionality, tvorivosti, rozvíjanie poznania 

a zmyslovej aktivity žiakov. Pri uplatňovaní tvorivej dramatiky v edukačnom procese sa núka 

veľká paleta možností a riešení. Je to dynamický proces, pri ktorom sú žiaci vedení ku 

skúmaniu, prešetrovaniu reality, príbehu a seba, k rozvíjaniu myšlienok, citov, vyjadreniu 

pohybom, gestom, mimikou, slovom, sú vedení ku komunikácií prostredníctvom 

dramatického umenia.  

Tvorivú dramatiku je potrebné realizovať v pohode, optimistickej nálade, bez 

zbytočného ponáhľania sa, napomínania a usmerňovania žiackych prejavov v atmosfére 

vzájomného porozumenia. Dominantnou myšlienkou tvorivej dramatiky je, že v práci 

s metódami tvorivej dramatiky nie je dôležitý výsledný efekt, ale celkový tvorivý proces.  

  

2. Ciele tvorivej dramatiky 

 Tvorivá dramatika má za cieľ progresívne personalizovať a socializovať žiaka. Stavia 

na troch psychických fenoménoch: prežívanie, interpretácia a sebareflexia. 

 K cieľom tvorivej dramatiky vedie ďaleká cesta, ktorá núti pozorovať všetko okolo seba, 

nielen pozerať pred seba. Musí sa citlivo vnímať prostredie a naučiť sa v ňom hľadať. Najskôr 

sa však musíme naučiť hľadať v sebe.  

Cieľmi tvorivej dramatiky sú: 

- vychovať človeka vnútorne slobodného, schopného prežívať naplno svoj život 

- vychovať človeka, ktorý poznáva a skúša svoje možnosti a schopnosti, nebojí sa 

skúšať, riskovať a experimentovať 

- smeruje k sebapoznaniu a sebarealizácií, je citlivý k svojmu okoliu a jeho 

potrebám 

- človeka, ktorý je otvorený zmenám, priznáva sebe i ostatným právo na vývoj 

a zmenu 
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- človeka s tvorivým prístupom k sebe i okoliu, ktorý si uvedomuje, že všetkým čo 

dosiahne, čo vykoná, môže ovplyvniť život všetkých, teraz i v budúcnosti 

- človeka, ktorý sa dokáže tešiť z maličkostí a vie intenzívne prežívať každodenný 

život 

- človeka, ktorý sa aj v dospelosti bude vedieť hrať a radovať sa z hry.   

   

3. Kľúčové kompetencie 

Tvorivou dramatikovu rozvíjam nasledovné potrebné kľúčové kompetencie:  

INFORMAČNÉ – žiak sa učí orientovať v množstve rôznych informácií, používať získané 

informácie na riešenie problému, efektívne sprostredkovať informácie v rôznych podobách  

UČEBNÉ – učí sa sebapoznávať, učenie sa prirodzenou cestou formou hry, dáva možnosť byť 

aktívny na vyučovaní  

KOGNITÍVNE – vedie k riešeniu problému (identifikácia, navrhnúť riešenie, realizovať 

riešenie a hodnotiť výsledok) , ku kritickému mysleniu a tvorivému mysleniu (fluencia, 

flexibilita, originalita, redefinícia, senzitivita, elaborácia)  

INTERPERSONÁLNE (sociálne) – spolužitie s inými, práca v tíme, empatia, nenásilné 

riešenie konfliktov, rešpektovanie, tolerancia odlišností, vzájomná pomoc, udržiavať 

harmonické medziľudské vzťahy  

KOMUNIKAĆNÉ – vyjadrovať sa primerane situácii, pozorne počúvať, voliť optimálnu 

formu a spôsob komunikácie, prezentovať informácie jasne, stručne, presne, zrozumiteľne  

PERSONÁLNE – sebauvedomenie, sebaovládanie, motivácia a angažovanosť. 

 

 

 

1. Objavovanie seba i okolitého sveta 
Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

-Rozvíjať zmyslové vnímanie, citlivosť 

a hmat  

-Ovládanie vybraných slov po jednotlivých 

obojakých spoluhláskach 

-Precvičovať  zmyslové vnímanie a pamäť 

 

-Osvojiť si pravopis vybraných slov.  

 

-Na základe vlastných skúseností pochopiť 

význam pravidiel na základe vytvorenej 

konfliktnej situácie 

-Dodržiavať  pravidlá vytvorené skupinou. 

-Určiť pravidlá správania sa pre vlastnú 

bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov. 

-Cez pocity popísať seba samého, 

vymedzenie svojho miesta v triede, v rodine. 

-Prežívať  situácie pomocou dramatickej hry. 

-Pri dialógu využívať gestikuláciu, mimiku 
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2. Rozohriatie, uvoľnenie a sústredenie 
Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

-Rozvíjať zmyslové vnímanie, citlivosť 

a hmat  

-Ovládanie vybraných slov po jednotlivých 

obojakých spoluhláskach 

-Precvičovať  zmyslové vnímanie a pamäť 

-Osvojiť si pravopis vybraných slov.  

 

-Poukázať na základné rozdiely medzi 

umeleckým a vecným textom.  

 

-Reprodukcia podľa osnovy  

 

-Rozlíšiť umelecký a vecný text. 

-Vedieť vyhľadať a správane usporiadať 

informácie  

-Ovládať pojem reprodukcia a prakticky ju 

realizovať. 

-Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu 

hudobnej skladby  

 

-Vedieť vyjadriť vzťah k hudbe a  popísať 

svoje pocity. 

-Rozvíjať zmyslové vnímanie, citlivosť 

zraku, sluchu, hmatu 

-Elementárna pohybová improvizácia   na 

hudbu. 

-Rozvíjať predstavivosť a fantáziu, cvičiť 

pohyb v priestore 

-Pohybom správne reagovať na hudbu. 

-Uplatniť prvky psychomotoriky a prežívať 

pocity radosti z pohybu a hry 

 

 

 

3. Plynulosť reči a slovnej komunikácie 
Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

-Pojem rozprávka.  

-Sústredenie sa najmä na obsah, dej, postavy, 

ktoré v rozprávke vystupujú.  

-Vytvoriť vlastnú rolu v rozprávke 

-Rozvíjať  fantáziu, pracovať s textom 

a cvičiť pohyb v priestore premýšľať o sebe 

i postavách v texte. 

-Rozoznať postavy, ktoré v rozprávke 

vystupujú. Vedieť povedať v krátkosti dej. 

-Pripraviť krátke improvizácie s návrhom 

riešenia 

-Všímajú si členenie rozprávky ako 

literárneho útvaru 

-Vybrať najvhodnejšie riešenie. 

 

-Poznať hlavnú a vedľajšie postavy 

rozprávky 

-Prezentovať skupiny charakterizujúce ročné 

obdobia. 

 

-Zapájať  sa do prípravy jednoduchej scénky. 

 

-Prezentácia  zdramatizovanej rozprávky 

podľa predlohy , alebo bez predlohy, 

s využitím rekvizít 

-Pracovať v kolektíve, vytvorenej skupine 

-Interpretovať divadelnú hru v kolektíve 

žiakov 
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4. Interpretácia 
Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

-Nájsť známe ľudové zvyky, vinše a piesne, 

príprava vianočných betlehemských  hier 

-Pracovať v kolektíve, vytvorenej skupine 

a zapájať sa do prípravy jednoduchej scénky 

-Prezentácia pripravených scénok 

transformovať získané vedomosti a 

skúsenosti pri realizácii improvizácie v 

hudobno-dramatických etudách 

-Ovládať svoj text, vie, kedy má nastúpiť 

a ovládať  pohyb v priestore. 

-Opísať tradície (v obci, v rodine), ktoré sa k 

nim viažu.  

-Poznať primerané básne, vedieť ich 

zarecitovať 

 

 

 

5. Tvorivosť 
Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

-Abstraktné stvárnenie predstáv a snov 

-Expresívnu reakciu na hudbu umocňovať 

pohybom, vizualizáciou a verbalizáciou 

-Predstaviť  sám alebo v skupine abstrakciu 

svojich predstáv                 ( kulisy, slovo, 

pohyb, hudba...) 

-Prezentovanie, prednes vytvoreného 

literárneho celku Vytvárať  súvislý  text. 

-Písomná formulácia textu 

-Samostatne vytvoriť a predstaviť  svoju 

prácu 

-Sformulovať písomne text. 

-Hry a cvičenia zamerané na rozvoj 

sluchového vnímania  

 

-Rozdeľovanie slov na slabiky 

 

-Používať primerané množstvo slov, má 

obohatenú slovnú zásobu o nové slovné 

spojenia 

-Rozdeľovať slová na slabiky, zo slabík 

utvoriť slová   

 

 

 

6. Pohyb a pantomíma 
 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

-Spojenie hlasného čítania s pantomímou  

-V ústnom prejave a v čítaní rozlíšiť melódiu 

oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej a 

želacej vety. 

-Spolupracovať vo dvojici, komunikovať , 

riešiť zadanú tému 

-Poznať a identifikovať niektoré 

najznámejšie detské časopisy 

-Práca s gestami a mimikou, pohyb v 

priestore 

-Pracovať kolektívne, zapájať sa do nácviku 

scénky_ príbehu, ktorý sa nacvičuje 

-Práca s textom          „Čin, Čin“                             

( hlasné čítanie, spoznávanie postáv, ich 

charakteristika) 

-V súvislosti s poéziou naučíme žiakov 

pojem rým . 

-Spolupracovať v skupine vo dvojici, 

komunikovať, rieši ť zadanú tému 

-Rozoznať báseň od iných literárnych 

útvarov, identifikovať veršovaný básnický 

útvar od neveršovaného 
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7. Dramatická hra 
 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

-Rozohriatie , navodenie príjemnej 

atmosféry, uvedenie do témy.  

 

-Posilniť schopnosť dokonale ovládnuť svoje 

telo 

 

-Prerozprávanie rozprávky  

 

-Rozvíjať  tvorivosť - hlavne flexibilitu, 

vynaliezavosť a kooperáciu  žiakov 

 -Rozvíjať hodnotiace myslenie Vyjadriť 

predstavy zvukom – hudobná improvizácia. 

-Prežívať príbeh, zahrať určenú rolu 

 

 

 

8. Plynulosť reči 
 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

-Práca s textom         hlasné čítanie, -Získavať cit pre výraz, vnímať  vety rôznej 

modálnosti a hravou formou si precvičovať 

výslovnosť. 

-Reprodukcia textu podľa  

1: zadania 

2: formou akrostichu 

-Spolupracovať v skupine, riešiť  zadanú 

tému 

 

 

9. Improvizácia 
 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

-Ako sa cíti zviera, rastlina, alebo vec 

v nejakej situácií, ako vníma dianie okolo 

seba a ako naň reaguj 

-Hrať príbeh opusteného šteňaťa, 

vyhodeného vianočného stromčeka 

- Použiť bábku v dramatickej hre.  

 

-Hry na zvuky. Počúvanie zvukov. Zvuky 

príjemné a nepríjemné 

-Rozlišovať zvuky, určiť zvuky rôznych 

predmetov 

 

 

10.   Plynulosť reči a slovná komunikácia 
 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

-Jazykolamy . Intenzita vdychu a výdychu. -Používať primerané množstvo slov, mať 
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rozrezonovanie  ústnej dutiny. obohatenú slovnú zásobu o nové slovné 

spojenia 

-Nácvik básní, riekaniek, vyčítaniek, hra 

s veršom, rýmom, rytmom a pohybom 

-Ovládať pojem krátkych ľudových útvarov 

– hádanky, ľudovej piesne a vyčítanky. 

Odlíšiť od iných textov ľudovej slovesnosti.  

 

-Nácvik básní, riekaniek, vyčítaniek, hra 

s veršom, rýmom, rytmom a pohybom 

-Zvládnuť - reprodukovať text, citové 

zaujatie k vybranému textu  

-V básni identifikovať rým. 

 

 

 

11.  Charakterizácia 
 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

-Rytmizácia textu, rozvíjanie rytmickej 

fantázie , výrazové varianty (tajne, veselo, 

lenivo) 

-Udržať tempo a rytmus, používať  

jednoduché rytmické riekanky a vyčítanky 

-Riešenie etických problémov, s ktorými sa 

žiaci môžu bežne stretnúť vo svojom živote. 

-Diskutovať so žiakmi na rôzne témy 

(najlepšie také, ktoré sú z blízkeho okolia 

žiaka, zamerané na bežný život).  

-Využiť poznatky z bežného života dieťaťa.    

Pojmy vyvodiť z reálneho prostredia žiaka 

-Posúdiť  konfliktnú situáciu, riešiť ju na 

základe etických princípov 

-Ovládať pojem diskusia. Dôraz klásť najmä 

na riešenie konfliktnej situácie.  

- Vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu. 

Poznať niektoré stratégie riešenia konfliktu 

 

 

5. Metódy a formy práce:  

Voľba vyučovacích metód, foriem a  techník je v kompetencii učiteľa. Hlavným kritériom ich 

výberu by mala byť miera efektivity plnenie výchovného cieľa, pričom je žiaduce a vhodné 

využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané 

metódy , formy majú byť veku primerané a majú podporovať motiváciu záujem a tvorivé 

činnosti žiakov :  

I. Metódy založené na princípe hrania roly  

a) metóda plnej (úplnej) hry  

b) metódy pantonymicko-pohybové  

c) metódy verbálno-zvukové  

d) metódy graficko-písomné  

e) metódy materiálno-vecné  
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II. Metódy, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí, ale sú pre výchovnú dramatiku 

dôležité – organizujú alebo podporujú hru v role: 

1. Všeobecné metódy vyučovania a výchovy (dialógy a diskusie, vysvetľovanie, práca 

s literatúrou); 

2. Metódy špecifické pre iné predmety (tvorivé písanie – materinský jazyk, kreslenie – 

výtvarná výchova); 

3. Technické cvičenia divadelno-dramatických zručností (hlasové, dychové, zvukové, 

rytmické, motorické a pod); 

 

III. Metódy komplementárne voči variantom metód založených na hraní rolí, môžu 

hranie rolí dopĺňať, pokiaľ je v hre prítomný pozorovateľ – žiak: 

1. pozorovanie (pozorovanie neverbálneho vyjadrovania, pantomimického prekladu...); 

2. počúvanie (rádionahrávka s recitáciou, s nejakým textom... Žiaci môžu počúvať napríklad 

hádanky, pri ktorých si zopakujú vybrané slová, napr. Nemý pán v striebornom kabáte. 

Odpoveďou je vybrané slovo (ryba).); 

3. kombinácia pozorovania a počúvania (sledovanie práce svojich spolužiakov, filmu, 

divadelného predstavenia...); 

4. dotýkanie, ochutnávanie (práca s knihami (odbornými aj neodbornými), so slovníkmi, s 

neznámymi nástrojmi a ich následné vysvetľovanie, s rekvizitami...) 

 

IV. Metódy pomocné a doplnkové, ktoré nie sú založené na princípe hrania rolí a nie sú 

pre dramatiku nevyhnutné: 

1. Hry všeobecne tvorivé.  

2. Vizualizačné hry.  

3. Rozohrievacie hry.  

4. Relaxačné hry.  

5. Cvičenia na rozvoj vnímania.  

6. Rôzne hry zo sociálneho výcviku.  

7. Sebapoznávacie hry.  

8. Testové hry.  
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Metódy, ktoré sa využívajú pri splnení cieľov tvorivej dramatiky: 

1. Dramatické hry 

2. Hry v role 

3. Improvizácia 

4. Interpretácia 

5. Pantomíma 

6. Dramatizácia 

7. Hudobno-pohybové etudy 

 

6. Učebné zdroje  

Čítanka pre 4. ročník ZŠ / učebnica a pracovný zošit /, detské časopisy, detské knihy 

z knižnice, encyklopédie, odborná a metodická literatúra ( Dana Kollárová, Metóda tvorivej 

dramatiky a výchova detského čitateľa, 2005 Renesans, Ľubica Bekéniová, Projektové 

vyučovanie a tvorivá dramatika ako prostriedok demokratizácie a humanizácie výučby a 

školy, 2005 MPC Prešov) 

Edukačný a metodický materiál, didaktické prostriedky, CD prehrávač a nahrávky, internet, 

svojpomocne zhotovené pomôcky. 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Zábavná angličtina 

Ročník: štvrtý 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet Zábavná angličtina je podporným predmetom k anglického jazyka. To, čo 

žiaci preberajú počas vyučovania anglického jazyka paralelne súvisí s výukou zábavnej 

angličtiny avšak učenie je viac hravé, neformálne. Predmet prispieva k otváraniu nových 

horizontov pre rozmanitosť kultúr, má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa, 

odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie, pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému 

inokultúrnemu, uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry, 

prispieva k zvýšeniu mobility dieťaťa v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon 

uplatnením sa na trhu práce. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Zábavná forma vyučovania prispieva k zatraktívneniu učiva, k vyššej motivácii 

a záujmu žiakov o anglickú komunikáciu. Skorý začiatok vyučovania cudzieho 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 poznávanie sveta 

a tým podporovať jeho sebavedomie. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

- používa iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov 

-   má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na konkrétne situácie, rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším frázam, 

dokáže sa pozdraviť, rozlúčiť, predstaviť sa, poďakovať, dodržiava pravidlá, pozná zvyky 

anglickyhovoriacich krajín,  dokáže samostatne konverzovať v jednoduchej podobe, vie 

opísať členov svojej rodiny, dokáže pomenovať  Čo viem/neviem..., pozná predmety a 

školské potreby v škole 

-  dokáže orientačne pracovať s obrázkovým slovníkom, dokáže odpísať slová, v ktorých sa 

písaný a počutý tvar neodlišuje, dokáže reagovať na pokyny učiteľa v triede, dokáže použiť 
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modálne slovesá, rozlišuje osoby, pozná stiahnuté tvary a vie ich použiť, dokáže samostatne 

tvoriť vety,  ovláda priebehový prítomný čas, používa zámená, rozumie anglickému textu, vie 

pochopiť súvislosti v čítanom texte, dokáže vytvoriť vetu v zápore 

4. Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Rodina a spoločnosť  

 

 

 

Voľný čas a záľuby 

 

 

Stravovanie 

 

 

Vzdelávanie a práca 

 

 

Človek a príroda   

 

 

Domov a bývanie 

 

Rozprávať o svojej rodine, podľa fotky 

pomenovať členov rodiny, použiť spojenie to 

be,  

 

Pomenovať záľuby – čo viem/ neviem 

urobiť, používať modálne sloveso can 

 

Využiť stiahnuté tvary, tvoriť otázku a zápor 

have got 

 

Použiť privlastňovacie prídavné mená 

our/their 

 

Identifikovať, opísať , zachytiť detaily 

v texte, poznať postavenie slov vo vete 

 

Informovať a potvrdiť informáciu, rozoznať 

jednotné a množné číslo 

 

 

5.        Metódy a formy práce: 

     Využíva sa skupinová práca, rozprávanie, didaktické hry- situačná, inscenačná metóda, 

brainstorming, riadený rozhovor, samostatná práca, práca s obrázkovým materiálom, 

dramatizácia, spev, práca s IKT. 

 

6.      Učebné zdroje:   

         Family and Friens 2 – Teacher´s Pack, obrázkové karty k jednotlivým témam- Phonics 

Cards a Flashcards, obrázkové pexeso, pracovné listy, kartičky s gramatickými javmi, CD, 

webové stránky: www.helpforenglish.cz ,  www.trieda.estranky.cz  www.anglictinacz.com ,  

www.detsky.blog.cz  , www.zborovna.sk , www.pastelka.sk  

 

7.    Hodnotenie  

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

http://www.helpforenglish.cz/
http://www.trieda.estranky.cz/
http://www.zborovna.sk/
http://www.pastelka.sk/
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Piaty ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Bio-enviro 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživým zložkám prostredia. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, 

chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného 

pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia, poznať pozitívne aj negatívne vplyvy človeka na jednotlivé zložky prírody, na 

základe poznatkov pozorovať zmeny ekosystému a viesť k zodpovednosti za kvalitu 

životného prostredia. 

 

2. Ciele predmetu: 

 poznávanie rastlín a živočíchov v regióne, 

 poznávať hľadiská zachovania rozmanitosti života – ekonomické, etické, estetické, 

vedecké, 

 poznávať chránené rastliny a živočíchy v blízkom okolí, 

 vedieť význam a ochranu ekosystémov, 

 spoznávať negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie, 

 uvedomovanie závislosti života na Zemi od pôdy, rastlín, živočíchov a vody, 

 poznať význam prírodných zdrojov pre človeka a využívanie prírodných zdrojov, 

 poukázať na škodlivé vplyvy na životné prostredie: znečisťovanie, jedovaté látky 

v odpade, spôsoby likvidácie odpadu, 

 poznať význam zachovania prírodného prostredia, 

 vedieť vyjadrovať svoje názory, postoje, skúsenosti, 

 naučiť sa pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, 

 rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, 

 vedieť aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach, 

 vedieť zreteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 
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 vedieť využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, 

skúmaní, riešení úloh. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

I. Tematický celok: Život v lese 

 Kompetencie v oblasti vyučovacieho celku:  

- Poznávať konkrétne živé organizmy a ich význam v prírode a pre človeka, chápať 

lesný ekosystém ako celok životných prejavov a potravových vzťahov. 

- Porozumieť zásadám prevencie a spôsob ochrany prírody pred škodlivými vplyvmi 

človeka a dopadu jeho činnosti. 

- Spoznať prírodu z blízka a pochopiť užitočnosť organizmov pre človeka 

a v prírode. 

- Poznať nebezpečné a užitočné organizmy, ich účinok na ľudský organizmus, 

možnosti liečby, ochrany a poskytnutia prvej pomoci. 

- Schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode. 

        Rozvoj kompetencií žiaka: 

- Identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť 

alebo zdôvodniť základné znaky vzťahov v prírode, vecne a správne sa vyjadrovať 

verbálne, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje. 

- Navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti 

v spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní. 

- Vyjadrovať svoje názory, postoje, skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo 

v skupinách. 

- Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebnicu pri 

terénnych pozorovaniach. 

        Pojmy, ktoré musí žiak ovládať: 

- Urbanizácia, erózia, jedinec, druh, populácia, recyklácia, symbióza, potravový 

reťazec, hybernácia, biotop, bioindikátor. 
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II. Tematický celok: Voda a okolie. 

         Kompetencie v oblasti vyučovacieho celku: 

- Poznávať ekosystém, vnímať ho ako neustále sa meniaci dynamický systém. 

- Vedieť odlišovať zákonité príčiny biologických procesov od vonkajších vplyvov. 

- Poznať nebezpečný vplyv človeka na prírodu ako celku a jeho spätný účinok na 

ľudstvo. 

- Posilňovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie a rozvíjať zdravý životný štýl. 

- Schopnosť pozorovať biologické objekty vo voľnej prírode, porozumieť vzťahu 

živej a neživej prírody a význam jej poznávania. 

- Poznať základné podmienky života a význam jej ochrany. 

         Rozvoj kompetencií žiaka: 

- Identifikovať a správne používať základné pojmy, vecne a správne sa vyjadrovať 

verbálne a graficky k téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje. 

- Riešiť úlohy, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, pozorovať 

a odhadovať. 

- Vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, vzájomne si radiť a pomáhať, 

hodnotiť vlastné výkony. 

- Dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať literatúru pri 

terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti 

v praktických podmienkach. 

Pojmy, ktoré musí žiak ovládať: 

- Mokraď, monitorovať, invázny, monogamia, tanker, ropa, planktón, mäkkýše, 

drsnokožce, medúzy, koraly, hubky, morské kôrovce. 

 

III. Tematický celok: Polia a lúky. 

             Kompetencie v oblasti vyučovacieho celku: 
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- Schopnosť chápať vzájomné vzťahy medzi organizmami a ich prostredím, hľadať 

v prírodných procesoch príčinné súvislosti a tým podporovať logické myslenie. 

- Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu. 

- Poznať úžitkové a hospodársky významné druhy obilnín a invázne druhy rastlín. 

- Poznať možnosti využitia vlastností obilnín, liečivých rastlín, chránené druhy 

v okolí. 

- Poznať funkcie, užitočnosť a význam pôdnych mikroorganizmov, obrúčkavcov, 

obojživelníkov a hmyzu. 

- Poznať zložky životného prostredia, základné hľadiská ochrany životného 

prostredia a prírody. 

Rozvoj kompetencií žiaka: 

- Vedieť sa vyjadrovať verbálne, písomne, graficky, vedieť používať informačné 

a komunikačné zdroje, vie zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti, 

vie spracovať jednoduchú správu z pozorovania. 

- Riešiť úlohy, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať 

schopnosti v spracovávaní jednoduchých správ, využíva tvorivosť, samostatne 

tvorí závery na základe zistení alebo riešení úloh. 

- Vyjadrovať svoje názory, postoje, skúsenosti, hodnotiť vlastné výkony. 

- Používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, využívať učebné 

pomôcky pri pozorovaniach. 

Pojmy, ktoré musí žiak ovládať: 

Proso(pšeno), pohánka, zlatobyľ, pohánkovec, netýkavka, agát, púpava, štiav, 

sedmokráska, alchemilka, rybárik, žižiavica, mikroorganizmus, bioodpad, kompost-

kompostovanie. 
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4. Vzdelávací štandard:  

 

 

1. Život v lese 

 
Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

 Problém ŽP pri ťažbe stromov 

 

 Potravový reťazec v lese 

 

 

 Poznávanie prostredia  

 Poznávanie typu peria vtákov podľa 

ukážok, počas letu – dravce 

 Výroba recyklovaného papiera 

 Huby 

 

 Lišajník 

 

 Medveď hnedý  

 

 

 

- uviesť zmeny v správaní organizmov 

pri zmene pôvodného prostredia 

- spájať už získané poznatky do praxe, 

uvedomiť si prepojenia všetkých 

organizmov 

- spoznať organizmy podľa opisu 

- vedieť rozlíšiť dravce od iných 

vtákov a opísať stavbu pera 

- vedieť využiť použitý papier 

- poznať hospodársky významné huby 

a ich vplyv na zdravie človeka 

- vedieť význam lišajníka a jeho 

mapovanie v okolí 

- pochopiť dôsledky ľudskej činnosti 

v lese a jeho dopad na lesné 

živočíchy 

 

 

2. Voda a okolie 
 

Obsahový  štandard Výkonový štandard 

 

 Život dažďovej kvapky 

 Mokrade 

 Komáre 

 

 

 Bocian 

 

 Potravový reťazec 

 

 

 Invázne druhy rastlín 

 Ekologické havárie 

 

 Relaxačná hudba  

 

 Poznávanie prostredia 

 

- pochopiť kolobeh vody v prírode 

- poznať význam mokradí 

- chápať vplyvy globálneho 

otepľovania Zeme v súvislosti 

s inváziou živočíchov z iných oblastí 

- všímať si prispôsobenie živočíchov 

zmenám ŽP 

- spájať už získané poznatky do praxe, 

uvedomiť si prepojenia všetkých 

organizmov 

- mapovanie povodia rieky Hornád 

- poznať  dôsledky  ekologických 

havárií na prírodu 

- naučiť sa techniku správneho držania 

tela a dýchania 

 

- spoznať organizmy podľa znakov 
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3. Polia a lúky 
 

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

 

 Obilniny a ľudia 

 Dlhodobý odpad  

 

 

 Chov dážďoviek 

 

 Žižiavice 

 

 Klíčenie 

 

 Rastlina, ktorú som vypestoval 

 

 Kosba obilnín 

 

 Poznávanie chránených organizmov 

 

 Krajina, v ktorej som chcel žiť 

 

 

 Zber liečivých rastlín v okolí 

 

 Organizmy iných klimatických 

pásiem 

 Obojživelníky 

 

 Potravový reťazec 

 Hrádza v krajine 

 Kompost 

 Včela 

- spoznávať menej známe druhy 

obilnín 

- poznať význam mikroorganizmov 

v pôde 

- poznať význam dážďoviek pri 

rozklade biologického odpadu 

- poznať správanie žižiavice v umelo 

a prírodne vytvorených podmienkach 

- pozorovať klíčivosť semien 

 

- vedieť samostatne prezentovať  svoju     

prácu 

- poznať vplyvy pestovania rastlín na 

ŽP 

- spoznávať chránené živočíchy 

v blízkom okolí 

 

- vedieť popísať krajinu a organizmy, 

ktoré sa tam vyskytujú 

- spoznať a vedieť využiť liečivé 

rastliny 

- poznať zvláštnosti organizmov,  

prispôsobenie meniacim sa 

prírodným podmienkam 

- naučiť sa všímať si dôležitosť 

obojživelníkov v potravovom reťazci 

- spájať získané poznatky do praxe 

- poznať vplyv hrádzí na klímu 

- poznať význam triedenia bioodpadu 

- poznať život včiel 

     

 

5. Metódy a formy práce: 

- vysvetľovanie s animáciou ( obrázky, prírodniny, ukážky prác), aktivačný 

a heuristický rozhovor s využitím prvkov problémového vyučovania ( riešenie 

problémových úloh), čítanie a počúvanie, pozorovanie, hra 

- prezentácie programu Microsoft PowerPoint s podporou digitálnej technológie  

(prístup k internetu, vizualizér, dataprojektor, USB kľúč) 
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6. Učebné zdroje: 

- pracovné listy; Po stopách medveďov- Svetlana Beťková a Robin Rigg, 2004 

SWS;  

- príručky pre učiteľov- Svet lúk a pasienkov, Svet lesov, Svet mokradí, Svet 

rašelinísk, DAPHNE Bratislava 2004;  

- učebnica biológie pre 5. ročník základných škôl 

 

7. Hodnotenie: 

 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Predmet zahŕňa množstvo teoretických a praktických činností potrebných k získaniu 

vedomostí a zručností pri údržbe a chode domácnosti, tvorbe oddychového priestoru. Vedie 

k šetreniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. Pomáha vytvárať pracovné 

návyky a správny vzťah k hodnotám vytvorených ľudskou prácou.  

Koncepcia vzdelávania oblasti vychádza z konkrétnych potrieb rodinného prostredia. 

Zameriava sa na praktické činnosti, ktoré pomáhajú uplatniť tvorivosť samostatnú tímovú 

prácu. Dopĺňa základné vzdelávanie o zložku, potrebnú pre uplatnenie žiakov v rodine 

a spoločnosti. 

 

2. Ciele predmetu: 

  rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce, 

  osvojenie základných pracovných zručností a návykov, organizovanie a plánovanie práce,    

používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, 

 rozvíjať u žiakov vôľové a morálne vlastnosti (systematickosť, vytrvalosť a samostatnosť 

pri plnení úloh),  

  rozvíjať tvorivosť pri pracovných činnostiach 

 získať poznatky o pestovaní poľnohospodárskych plodín a okrasných rastlín 

  rozvíjať sebakritickosť, kritickosť, rozhodnosť, húževnatosť a dôveru vo vlastné 

schopnosti 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 - vyhľadá potrebné informácie z dostupných zdrojov 

 - používa bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavenie 

 - využíva nadobudnuté znalosti z jednotlivých oblastí v praktickej činnosti 

 - využíva a rozvíja kreativitu, estetické cítenie 
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4. Vzdelávací štandard:  

1. Pôda a rozdelenie poľnohospodárskych plodín 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Úvod a bezpečnosť práce na ŠP a v ŠD  

 Pôda: vznik, zloženie, úrodnosť,  

             nepriaznivé vplyvy a ochrana pôdy 

 Obrábanie a spracovanie pôdy  

 Ochrana – buriny a škodcovia plodín 

 Náradie, nástroje a prostriedky, základné 

druhy používané na školskom pozemku, 

fóliovník, parenisko skleník, 

kompostovanie 

 Poľnohospodárske plodiny, ich 

rozdelenie: obilniny, okopaniny, 

zelenina, ovocie, technické plodiny 

a okrasné rastliny – praktické poznávanie 

 

- poznať štruktúru predmetu, 

organizáciu práce, zásady bezpečného 

správania na ŠP a v ŠD  

- ovládať základné poznatky o pôde 

- poznať spôsoby spracovania pôdy 

v jednotlivých fázach vegetačného 

obdobia 

- poznať nástroje a náradie na 

spracovanie pôdy a vedieť ho 

prakticky používať 

- poznať jednotlivé druhy 

poľnohospodárskych plodín   

 

 

2. Osivo a sadivo 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Osivo a sadivo, definovanie pojmu, 

charakteristika jednotlivých spôsobov 

rozmnožovania rastlín 

 Poznávanie semien poľnohospodárskych 

plodín 

 Klíčivosť – praktická skúška klíčivosti 

 Čas a hĺbka sejby a sadenia plodín 

 

 

- poznať spôsoby rozmnožovania 

poľnohospodárskych plodín 

- poznať a ovládať jednoduché 

pracovné postupy pri sejbe a sadení 

vybraných druhov plodín  
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3. Suroviny, materiály a výrobky  
 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

 

 Suroviny, materiály, výrobky: 

vymedzenie pojmov, obnoviteľné 

a neobnoviteľné zdroje  

 Drevo: rozdelenie drevín, vlastnosti 

dreva jeho ochrana a opracovanie 

 Energetické suroviny: druhy, vznik, 

vlastnosti jednotlivých druhov, zdroje 

a negatívne vplyvy ťažby na životné 

prostredie 

 Rudné suroviny: prehľad, spôsoby ich 

získavania, ekonomické a ekologické 

dopady ťažby 

 Nerudné suroviny: druhy a ich využitie 

v praxi, výskyt na našom území 

 Plasty, guma – rozdelenie, vlastnosti, 

požitie, separácia a druhotné 

spracovanie 

 Kovy: výroba a spracovanie železa, 

farebné kovy, zliatiny a ich vlastnosti 

 Sklo, papier, textil – výroba, vlastnosti 

a využitie v praxi, recyklácia 

 

- poznať vlastnosti jednotlivých druhov 

surovín 

- opísať spôsob získavania surovín 

a využitia v praxi 

-  poznať ekonomické a ekologické 

dopady ťažby 

- charakterizovať základné materiály – 

drevo, kovy, plasty, poznať ich 

vlastnosti a využitie 

- vedieť spôsoby separácie a recyklácie 

materiálov  

- prakticky si precvičiť a osvojiť 

jednoduché zručnosti pri opracovaní 

dreva, kovov a plastov 

 

4. Praktické práce na školskom pozemku a v školskej dielni 
 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

 

 Praktické práce na školskom pozemku 

 Úprava okolia školy 

 Praktické práce v školskej dielni 

 Výroba jednoduchých dekoračných    

predmetov z vybraných materiálov   

 

 

 

- získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

pestovaní vybraných druhov rastlín na 

školskom pozemku a úprave školy a jej 

okolia,  

- osvojenie základných manuálnych  

zručností a návykov pri pestovaní vybraných 

druhov  plodín 

- vedieť používať základné ručné náradie 

a iné pomôcky 

- vedieť využívať pracovné prostredie 

a udržiavať poriadok počas práce, dodržiavať 

hygienu, bezpečnosť a ochranu zdravia 

- vedieť hodnotiť výber materiálu a výsledok 

vlastnej práce 
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5. Metódy a formy práce: 

 motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné, exkurzia, nácvik zručnosti, vyuč. 

jednotka na školskom pozemku a v cvičnej kuchynke, vychádzky 

 

6. Učebné zdroje. 

 učebnica Technickej výchovy,  Pestovateľské práce, odborná literatúra, odborné 

časopisy,  zdroje z internetu 

 

7. Hodnotenie: 

 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ 

a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácie v  anglickom  jazyka na základnej škole je naučiť žiakov 

všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú 

žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už 

priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej 

techniky je písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. 

Preto je úlohou základnej školy, aby žiaci: 

 dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej 

možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie 

daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci 

interkultúrnej komunikácie 

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v 

rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali 

primerané znalosti gramatiky 

 podpora sebadôvery žiakov 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v anglickom jazyku, 
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 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 vedieť používať bežné slová a slovné spojenia, osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť 

v každodennom konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém, 

 vedieť používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry anglického jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťajú základných chýb, ale je im rozumieť, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

 použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

 porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

 naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

 

4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdravy, predstavenie sa s využitím 

dramatizácie, role play 

Číslovky – využitie v reálnom živote 

 

Otázky a odpovede – Čo je to? ( 

precvičovanie this/these, this is / that is 

Hláskovanie 

 

Pokyny v triede 

 

Rodina- slovná zásoba 

 

 

Základné otázky v komunikácii 

 

-vedieť sa pozdraviť, predstaviť, podporiť 

sebadôveru pri komunikácii 

 

-vedieť využívať číslovky v bežných 

situáciách, napríklad v obchode, pri 

telefonovaní, prečítať čísla strán, čísla 

domov, autobusov, čísla na hodinách 

- vedieť používať základnú otázku Čo je to? 

v bežných situáciách 

 

-poznať anglickú abecedu, vedieť 

vyhláskovať slová 

 

 

-zdokonaliť sa v používaní základných fráz-

pokynov 

 

- vymenovať najbližších členov rodiny, 

- povedať, kto je starší člen rodiny, kto je   

   mladší člen rodiny, 

- vymenovať členov svojej vlastnej rodiny 

- vytvoriť rodostrom rodiny 

 

-vedieť používať základné otázky v 

komunikácii 
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Projekt Moja rodina 

Dialógy s použitím zisťovacích otázok 

Sloveso mať 

 

Zápor slovesa mať 

 

Vianoce 

 

Sloveso mať v otázke 

 

Predmety v škole 

 

Rozvrh hodín 

Dni v týždni 

Školstvo v Anglicku a vo Walese 

Projekt Moja škola 

Určovanie hodín 

 

Režim dňa 

Voľný čas 

Šport 

 

Hudba 

Projekt Voľný čas 

 

Bývanie 

Môj dom 

 

-vedieť opísať členov svojej rodiny 

 

-upevniť a precvičiť otázky s odpoveďami 

 

-vedieť správne používať tvar slovesa vo 

všetkých osobách 

 

-precvičiť a upevniť použitie správnych 

tvarov 

 

 

-naučiť žiakov anglickú vianočnú pieseň, 

zvyky a tradície Vianoc v Anglicku 

 

 

- vedieť používať sloveso mať v otázke 

s precvičením slovnej zásoby o zvieratách 

 

 

-vedieť vyjadriť svoj názor k predmetom v 

škole 

 

 

-Vedieť vymenovať predmety v rozvrhu 

hodín 

- vedieť vymenovať dni v týždni 

 

-vedieť porovnať anglické a slovenské 

školstvo 

-vedieť opísať obrázky o živote v škole 

 

-vedieť správne určiť čas na hodinách 

 

 

-vedieť opísať svoj režim dňa 

 

-vedieť voľne diskutovať o rôznych 

aktivitách 

- vedieť porovnať najobľúbenejšie športy vo 

veľkej Británii, v USA a u nás na Slovensku 

 

 

-vedieť pomenovať rôzne hudobné nástroje 

a rozdelenie hudobných nástrojov 

- vedieť opísať svoje najobľúbenejšie voľno 

časové aktivity 

 

-vedieť opísať svoju izbu a predmety v izbe 
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Moje mesto 

Britské domy 

Projekt Moje mesto 

 

Ľudia 

Ľudia v anglicky hovoriacich krajinách 

Projekt Slávni ľudia 

 

Opis osoby 

Veľká Británia 

 

-vedieť opísať svoj byt alebo dom a vedieť 

navrhnúť riešenie svojho vysnívaného somu 

- vedieť vymenovať hlavné budovy vo svojej 

obci alebo vo svojom meste 

-poznať najzákladnejšie typy domov a bytov 

vo veľkej Británii 

-vedieť zakresliť mapu a významné budovy 

vo svojej obci a pomenovať anglickými 

názvami 

-vedieť opisovať ľudí na obrázkoch, ich 

fyzický vzhľad 

-porovnať život ľudí v niekoľkých anglicky 

hovoriacich krajinách podľa prečítaných 

textov 

-vedieť opísať nejakú významnú osobu, 

obľúbeného herca, speváka, športovca a 

podobne 

-vedieť opísať niekoľko osôb a opísať aj ich 

oblečenie 

-vedieť základné informácie o živote ľudí vo 

Veľkej Británii 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

 precvičovanie a opakovanie učiva preberaného na hodinách anglického jazyka, 

dramatizácia, rolová hra, konverzácia a dialógy, dialogizované čítanie, rozhovor, 

skupinová práca, projektová práca, tvorivé aktivity, diskusie, didaktické , hry, súťaže 

 

6. Učebné zdroje  

 Tom Hutchinson: Project English 1( Oxford University Press) - učebnica a pracovný zošit 

k učebnici 

 

7. Hodnotenie: 

 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v ruskom jazyku 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Konverzácia v ruskom jazyku prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých 

skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom 

a štátnym jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre 

komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

     Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať 

k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu 

práce. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície.   

      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.  

 

2. Ciele predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácie v ruskom jazyku na základnej škole je naučiť žiakov všetky 

formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále 

viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez 

živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. Preto je úlohou základnej školy, aby 

žiaci: 

 dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej 

možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu 

a tvorivú prácu 

 sa naučili používať rôzne materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi 

 zvládli základné pravidlá medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudli pozitívny vzťah k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 
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 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v 

rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané 

znalosti gramatiky 

 podpora sebadôvery žiakov 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v ruskom jazyku, 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 vedieť používať bežné slová a slovné spojenia,  

 osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

 vedieť používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry ruského jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťajú základných chýb, ale je im rozumieť, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

 použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

 porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

 porozumieť jednoduchým osobným listom, 

 napísať jednoduché osobné listy, 

 napísať jednoduché vety a krátke jednoduché poznámky, 

 naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

 

4. Vzdelávací štandard:  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

I. Predazbukové obdobie 
 

TC Škola, trieda 

 pozdrav, pomenovanie vecí v triede, 

učebné pomôcky 

 ruské povely, príkazy a zákazy 

- vzbudiť záujem o ruský jazyk 

- vedieť pomenovať veci v triede 

a školské pomôcky 

- reagovať na ruské povely, príkazy 

a zákazy 
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TC Rodina 

 nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou, reagovať pri prvom stretnutí 

 členovia rodiny, opis členov rodiny 

 

- upútať pozornosť, pozdraviť, rozlúčiť 

sa 

- vedieť predstaviť členov rodiny 

 

- vedieť predstaviť sa a reagovať na 

predstavenie niekoho iného 

II. Azbukové obdobie 

 

TC Rodina  

 rodičia, súrodenci, starí rodičia, príbuzní  

 ruská abeceda a hláskoslovie 

 ukazovacie zámeno - eto 

- vedieť predstaviť členov rodiny 

- poznať  všetky písmená ruskej abecedy 

- naučiť sa správnu výslovnosť ruských 

hlások 

- upevňovanie slovnej zásoby a nácvik 

výslovnosti 

 

TC Domov 

 v izbe 

 vyjadriť svoj názor 

 osobná charakteristika, meno, adresa, dátum 

narodenia 

 

- vedieť pomenovať veci v izbe 

- správne používanie kladu a záporu 

- vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas 

- vyjadriť svoje osobné údaje 

 

TC Cestovanie 

 Bratislava 

 Moskva 

 vypočuť si a podať informácie 

 

- viesť žiakov k láske k rodnému kraju a 

vlasti 

- informovať sa, začleniť informáciu 

 

 

TC Obchody 

 v obchodnom dome – odievanie, potraviny, 

hračky 

 prídavné mená 

- vedieť sa orientovať a komunikovať 

v obchodoch 

- základné prídavné mená a ich opozitá 

- opis predmetov 

 

TC Škola 

 na hodine výtvarnej výchovy 

 čo nakreslili žiaci – opakovanie pomenovaní 

hračiek 

 

- vedieť pomenovať a rozlišovať farby 

okolo nás a predmetov 

 

III. Poazbukové obdobie 

TC Denný režim 

 môj deň 

 číslovky, vyjadrenie času 

- vedieť sa orientovať v čase 

- vedieť vyjadriť svoje želania, túžby a 

plány 

 

TC Škola 

 vyučovacie predmety 

 rozvrh hodín 

 

- vedieť pomenovať veci v triede a 

školské pomôcky ,rozvrh hodín, 

vyučovacie predmety 

 

TC Domov 

 ako pomáhaš doma 

 pomenovanie mesiacov v roku a dní 

 

- vedieť pomenovať mesiace a dni 

- vedieť správne použiť základné 

číslovky od 0-100, vrátane správnej 
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v týždni 

 základné číslovky od 1 – 100 

 určenie veku 

výslovnosti v postavení s podstatným 

menom aj bez podstatného mena 

 

TC Príroda, voľný čas 

 ročné obdobia 

 

- vedieť správne využívať voľný čas 

a ochraňovať životné prostredie 

a prírodu  

 - vedieť charakterizovať ročné obdobia 

 

TC Cestovanie 

 exkurzia v Moskve 

 

- vedieť vymenovať a charakterizovať 

pamiatky Moskvy 

 

TC Starostlivosť o zdravie 

 v zdravom tele zdravý duch 

 

- viesť žiakov k ochrane zdravia a života 

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačné rozprávanie, 

 motivačný rozhovor, 

 rozprávanie, 

 vysvetľovanie, 

 rozhovor, 

 zážitkové učenie - hry, modelové situácie                                                  

 tvorba projektov a ich prezentácie, 

 skupinové vyučovanie, 

 práca s knihou, 

 precvičovanie a opakovanie      

6. Učebné zdroje: 

 Učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Pracovný zošit RJ pre 5.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Iné zdroje: internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Loptové hry 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Loptové hry patria v systéme telesnej výchovy k  najrozšírenejším prostriedkom, sú 

mimoriadne populárne,  nielen počtom aktívnych hráčov, ale ich popularita sa odráža 

v úspechoch i neúspechoch našich reprezentačných družstiev. Loptové hry sú neoddeliteľnou 

súčasťou kultúrneho života a veľké množstvo divákov sleduje majstrovské a priateľské 

zápasy našich družstiev. Loptové hry chápeme ako súčasnú činnosť dvoch kolektívov, alebo 

jednotlivcov, ktorí spolu vzájomne bojujú a snažia sa svoju prevahu vyjadriť bodmi, 

používajú pritom spoločný predmet - loptu. 

 

2. Ciele predmetu: 

Všeobecným cieľom predmetu loptových hier je umožniť žiakom primerane osvojovať 

si , zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť s loptou, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, periférne 

videnie a vytvárať si trvalý vzťah k loptovým hrám ako potreby na súčasť zdravého životného 

štýlu. 

Špecifickým cieľom  predmetu je, aby žiaci: 

 mali vytvorenú predstavu o význame loptových hier na upevňovanie aktívneho 

zdravia,  

 prejavovali záujem o pohybové činnosti, mali pozitívny postoj k loptovým hrám 

s tým, aby  sa stali súčasťou ich každodenného života, 

 mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, 

 mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si hráči dokážu vytvoriť svoje herné 

systémy, 

 aktívne využívali základnú terminológiu, pravidlá osvojených pohybových činností, 

 boli schopní primerane hodnotiť telesný rozvoj, pohybovú výkonnosť a periférne 

videnie spolužiakov. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Pohybové – žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb 

Kognitívne – žiak má mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový 

imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu 

Komunikačné – žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne 

počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii 

Učebné – žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie 

zručností, prvá pomoc a i.) 

Interpersonálne – žiak má pozitívny vzťah k sebe a k iným  

Postojové – žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera  

 

4. Vzdelávací štandard:  

 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

BASKETBAL 
 

 vedenie lopty, 

 štafetové hry s loptou, 

 prihrávky jednou a oboma rukami, 

 streľba na kôš z krátkej vzdialenosti 

 

 mať predstavu o svojich pohybových 

možnostiach, 

 vypestovať vzťah k loptovým hrám, 

 rozvíjať periférne videnie, 

 vedieť hodnotiť a diagnostikovať 

svoju pohybovú úroveň, 

 získať vzťah k práci s loptou, 

 osvojiť si terminológiu, 

 

 

FUTBAL 
 

 štafety s kopaním lopty, 

 prihrávky, 

 vedenie lopty, 

 vedenie lopty - slalom, 

 streľba na bránku 

 

 osvojiť si terminológiu, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky 

na rozvoj pohybovej výkonnosti, 

 mať predstavu o svojich pohybových 

schopnostiach, 

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 naučiť sa pracovať s loptou 
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VYBÍJANÁ 

 

 naháňačka s loptou, 

 prihrávky, 

 loptová vojna, 

 hádzanie lopty do terča,  

 zápas 

 

 poznať základy pravidiel vybíjanej, 

 mať pozitívny vzťah k loptovým 

hrám, 

 naučiť sa pracovať s loptou,  

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 rozvinúť základné pohybové 

schopnosti a hlavne koordináciu 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

Metódy: 

Slovné  

 monologické – výklad, vysvetľovanie, opis  

 dialogické – rozhovor  

Názorné  

 predvádzanie, pozorovanie, demonštrácia 

Praktické  

 nácvik, cvičenie,  zdokonaľovanie, korekcia 

Formy: 

 individuálna 

  hromadná 

  skupinová  napr. (5 – 7 žiakov)  

  kruhové cvičenie    na stanovištiach 

  doplnkové cvičenie 

 aktívne – súťaže, pasívne – návšteva podujatí 

 

6. Učebné zdroje: 

 Internet, audiovizuálne média, výklad, pravidlá loptových hier, didaktická technika, 

športové podujatia. 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Tvorivá dramatika predstavuje kvalitatívne odlišný prístup k školskej práci a k dieťaťu vôbec, 

pretože začína od osobnosti dieťaťa - ako subjektu výchovy. Rozvíja jeho prirodzenosť, túžbu 

po poznaní a osobnom raste. Využívaním jej metód môžeme vplývať na jeho intelektuálne, 

psychické a sociálne potreby. V tom je rozdiel oproti bežným postupom, ktoré doteraz v škole 

výrazne prevažovali. Obohacuje deti o nové skúsenosti a zážitky, pripravuje ich na zložité 

životné situácie a nástrahy každodenného života.  Pomocou nej sa môžu naučiť reálne pozerať 

na svet, vidieť seba samého očami iných, hodnotiť svoje správanie a konanie. Využívaním 

dramatických prvkov vo vyučovaní si deti kvalitne  osvoja vedomosti. „Učenie“ im prináša 

radosť, uspokojenie, nové zážitky, ktoré sú mnohokrát nezabudnuteľné. Obohacuje deti o 

nové skúsenosti a zážitky, pripravuje ich na zložité životné situácie a nástrahy každodenného 

života.  Pomocou nej sa môžu naučiť reálne pozerať na svet, vidieť seba samého očami iných, 

hodnotiť svoje správanie a konanie.  

2. Ciele predmetu: 

Cieľom je prostredníctvom tvorivej dramatiky poskytnúť každému dieťaťu priestor na 

sebavyjadrenie, rozvíjať tvorivosť, empatiu,  kooperáciu a snažiť sa o integrovanie učiva 

z jednotlivých predmetov do jedného celku. Okrem rozvoja pozornosti, vnímania, 

obrazotvornosti, myslenia, citov, rozvíja i dva základné prostriedky komunikácie, ktorými sú 

reč a pohyb. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny prejav,  

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku 
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- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 

povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,  

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  

- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov,  

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám.  

 

4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. ZOZNAMOVACIE CVIČENIA 

Zoznamujeme sa 

Chcem spoznávať 

Chcem spoznať 

Chcem sa s vami rozprávať  

Chcem vás počúvať  

Chcem vám rozumieť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vnímať rozdiel: predmet- človek 

- rozlíšiť vnímanie človeka zvonku a zvnútra 

(vníma charakter človeka, jeho hodnoty) 

- sústrediť pozornosť na jednotlivé druhy 

činností 

- uvoľniť sa po sústredenej práci 

- nadviazať kontakt zmyslami (reč tela, 

pohybov) 

- počúvať partnera, dôverovať mu 

- vyjadriť zážitok, využiť ho na nadviazanie 

rozhovoru  

- cez seba spoznať druhých ľudí 

- nadviazať kontakt s partnerom 

- uvoľniť a sústrediť sa počas dňa 

- byť empatický- porozumieť potrebám 

druhého 
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2. OBJAVOVANIE SEBA 

A OKOLITÉHO SVETA 

Poďme si rozumieť- chcem spolupracovať  

Cesta od hry k pozornosti  

Stačí dotyk  

 

 

 

 

 

 

3. MIMOSLOVNÁ A SLOVNÁ 

KOMUNIKÁCIA 

Priestor rozpráva 

Reč očí a úst 

Reč tela 

Iba reč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TVORIVOSŤ 

Hra so slovom. Hra s pojmom. Slovo, pojem, 

obraz 

Zvuk a zvukové príbehy 

Priestor a predmet 

Osoba, zviera, vec  

 

 

 

 

5. CHARAKTERIZÁCIA 

A IMPROVIZÁCIA 

Charakterizácia 

 

 

- chápať pohyb ako zdroj komunikácie 

- vnímať zmyslami svet 

- rozlíšiť aktívne a pasívne uvoľnenie 

- zaznamenať rytmus zrakom, sluchom, 

hmatom 

- rozlíšiť zmysly 

- cítiť rytmus 

- vyjadriť sa pohybom 

 

 

 

- rozlíšiť slovnú od mimoslovnej 

komunikácie 

- vnímať gestá ako súčasť komunikácie 

- vnímať postoje tela v komunikácii 

s partnerom 

- viesť dialóg 

- nadviazať kontakt v priestore slovne aj 

mimoslovnými prostriedkami 

- rozvíjať dialóg pomocou slovnej zásoby 

(dokáže vnímať a rešpektovať názor iných) 

 

 - rozlíšiť hlásku od slabiky 

- spájať slová do obrazov 

- vytvárať si asociácie na základe pojmov, 

zvukov a obrazov 

- chápať podstatu tvorivosti 

- využívať asociačný kruh 

- spájať emócie a počuté zvuky so zážitkami 

 

 

- charakterizovať partnera 

- vcítiť sa do rozličných rolí 
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Improvizácia 

Improvizácia a témy, improvizácia na daný 

impulz 

Improvizácia s dramatickým dejom. Príbeh 

 

 

 

 

6. CESTA OD TVORIVEJ DRAMATIKY 

K DIVADLU 

Divadlo nie je lakomec 

 Div sa a dívaj sa 

- zaujať postoj (kladný, záporný) v 

improvizovaných situáciách 

- vnímať ako osobu s kladmi a zápormi 

- vcítiť sa do druhého 

- chápať improvizáciu ako prostriedok 

nadobúdania životných skúseností 

- vnímať improvizáciu ako symbiózu 

intelektu, komunikácie a pohybovej kultúry 

 

 

- odlíšiť tvorivú dramatiku od divadla 

- uplatňovať zvládnuté rečové schopnosti 

v sociálnej komunikácii 

- zahrať nacvičené roly na javisku  

 

 

5. Metódy a formy práce: 

- rozprávanie, vysvetľovanie, výklad, rozhovor v kruhu, individuálna, dialóg, rozhovor, 

práca v skupinách, hra,, diskusia 

 

6. Učebné zdroje: 

- pracovné listy, obrázky, časopisy   

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

Názov predmetu: Tvary umenia 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet sa výrazne podieľa na rozvoji a utváraní osobnosti človeka a jeho životného štýlu. 

Učí žiakov spoznávať kultúrnu dedičnosť regiónov, zvykov. Žiaci nadobúdajú skúsenosť 

s rôznorodosťou materiálov. Spoznávajú prírodné materiály, ich možnosti využitia a následnej 

aplikácii v interiéry. Aj po spracovaní, prípadnom zničení materiálu vzniká iba prírodný 

odpad, ktorý je možné jednoduchým spôsobom recyklovať aj v rámci školy. Tento materiál sa 

dá získať jednoduchým spôsobom.    

Tento predmet je súvisle prepojený s estetickou a technickou výchovou. Výtvarný rozvoj 

žiakov v staršom školskom veku sa postupne vo väčšej miere opiera aj o zmyslové a 

rozumové poznávanie skutočnosti v ostatných predmetoch, o rozvoj analyticko-syntetického 

myslenia, čo sa odrazí aj pri tvorivom osvojovaní umenia a mimoumeleckého estetična. 

 

2. Ciele predmetu: 

Cieľom tohoto predmetu je výtvarno-estetické osvojovanie skutočnosti, prírody, sveta, 

vecí a človeka prostredníctvom výtvarných činností a aktívneho osvojovania výtvarného 

umenia a mimoumeleckého estetična. Týmito aktivitami sa kultivuje estetické cítenie a 

tvorivá fantázia, schopnosti výtvarno-esteticky vnímať, prežívať, hodnotiť a výtvarne sa 

vyjadrovať. Pritom sa uplatní jednota emocionálnej, intelektuálnej a vôľovej stránky 

osobnosti žiaka, ale aj intuitívna činnosť.  

Týmto sa pripravuje absolvent základnej školy pre kultúrne formy života v spoločnosti, 

pre spoluvytváranie kultúrnych a materiálnych hodnôt, pre ochranu a spoluvytváranie 

životného prostredia a pre základnú orientáciu v oblasti kultúry.  

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 

 Pomáhať pri príprave materiálu a pri upratovaní, zdôvodniť potrebu poriadku. 

 Hodnotiť estetiku úžitkových predmetov a pokúsiť sa o ich výtvarné zobrazenie. 

 Pozorovať obyčajné veci okolo seba a nachádzať v nich krásu a súlad tvarov, 

zaujímavé a príťažlivé črty. 
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 Objavovať rôzny povrch a jeho krásu na predmetoch, pokúsiť sa o výtvarné 

stvárnenie, nájsť krásu v obyčajných veciach, úžitkových predmetoch. 

 Vnímať veľkosť, tvar a farbu predmetov okolo seba, vyjadriť ju výtvarne 

v kompozícii. 

 Výtvarne zachytiť dejovo bohaté námety vzhľadom na zážitky. 

 Maľovať a tvoriť na základe citového vzťahu k obľúbenému miestu v prírode, pri 

pozorovaní prírody na obsažnejší a rozvinutejší námet. 

 Výtvarne vyjadriť svoje pocity, ktoré vyvolal estetický zážitok- zrakový, sluchový, 

hmatový. 

 Hravo experimentovať s výtvarným materiálom podľa vlastnej fantázie a predstáv, 

skúmať jeho vlastnosti a možnosti. 

 Vymodelovať detailnejšie črty tváre priamymi pohybmi rúk, rovnomerným 

tlakom, vtláčať, vyťahovať, dopĺňať materiál, tvarovať, pracovať s vyhrnutými 

rukávmi, pomáhať pri upratovaní okolia po práci. 

 Používať rôzne výtvarné techniky: voskovanie, farbu, lepenie, prekladanie, 

vyrezávanie, trhanie a pod. 

 Zoskupovať, klásť a usporadúvať vedľa seba prírodné a syntetické materiály, 

ukladať do zaujímavých vzorcov, uplatňovať zmysel pre rytmus, objavovať krásu 

prírodných materiálov, porovnávať a zhromažďovať ho na výtvarné využite. 

 Pozerať sa na obyčajné veci, hľadať v nich estetickú hodnotu a objavovať 

možnosti ich estetického stvárnenia, hravo s ním experimentovať. 

 Použiť rôzne druhy papiera, odpadový materiál na vytvorenie zaujímavých 

kompozícií, vytvoriť zložitejšie kompozičné celky. 

 Jednoducho hodnotiť umelecké diela, pokúsiť sa o napodobnenie ilustrácií, citlivo 

vnímať a hodnotiť. 
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4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Zber rastlín a lisovanie 

 

 Obraz – aranžovanie 

 

 

 

 Insitné umenie – maľba 

 Drôtovanie  

 Kvety zo zŕn a jadier 

 

 Návšteva múzea 

 Plastika tváre - odliatok 

 Indiánsky náhrdelník  

 Rezba  

 

 Obnovenie markušovského kroja - 

výroba 

 Ozdoby zo sisalu 

 

 Filigranové ozdoby 

 Voskovanie – veľkonočné vajce 

 Korbáč  -výroba 

 Ambaláž – dekoratívny prvok 

 

 Výroba korálov – náhrdelník 

 

 Košík – práca z prútia 

 

 pripraviť si materiál pre budúce 

vyučovacie hodiny 

 zachytiť tvar, umiestniť na ploche. 

 využiť prírodný materiál 

 z prírodnín vytvoriť jednoduchú 

kyticu 

 rozvíjať sociálne cítenie k regiónu  

 využiť prírodný materiál 

 rytmicky radiť prírodniny, umiestniť 

na ploche 

 rozvíjať záujem o výtvarné umenie 

 vytvárať priestorové riešenie 

 zdokonaliť zručnosť žiakov 

 práca v skupine 

 vnímať štruktúru dreva 

 rozvíjať záujem o ľudovú tradíciu 

obce 

 objasniť zásady úžitkovej 

a dekoratívnej tvorby 

 vytvoriť ozdoby z papiera, inštalácia 

v priestore 

 využiť zvyky a obyčaje 

veľkonočných sviatkov 

 preukázať zručnosť a kombinačné 

schopnosti 

 vnímať štruktúru a rôznorodosť 

materiálov 

 tvorivou fantáziou vytvoriť konkrétne 

tvary 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

- vysvetľovanie s demonštráciou ( ukážky prác, názorné pomôcky), aktivačný 

a heuristický rozhovor, pozorovanie, predvádzanie spôsobu  práce, hodnotenie 

- kreslenie, maľba, aranžovanie, lepenie, drôtovanie, modelovanie, strihanie, 

vyrezávanie, voskovanie, skladanie 

 

6. Učebné zdroje: 

- Tvořivé vyučování, Irena Lokšová, Jozef Lokša, GRADA 2003 Holešovice;  

- Nápady pro tvořivé děti, Ivana Smutná, PORT8L 2009 Praha;  
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- publikácie Z dielne Da VINCI;  

- knižné publikácie TOPP;  

- Nejlepší nápady pro děti.  

- Výtvarné náměty pro celý rok, GRADA 2006 Havlíčkův Brod 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Šiesty ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Bio-enviro 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov, vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživým zložkám prostredia. Predmet Bio-enviro priamo nadväzuje a dopĺňa hodiny 

biológie šiesteho ročníka. Dôraz sa kladie na užitočnosť aj škodlivosť organizmov  pre 

človeka a prírodu, prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných 

súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych 

procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom 

živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia, poznať 

a vnímať pozitívne aj negatívne vplyvy človeka na jednotlivé zložky prírody, na základe 

poznatkov z praktických činností, exkurzie a besedy pozorovať zmeny ekosystému a viesť 

k zodpovednosti za kvalitu životného prostredia.  

 

2. Ciele predmetu: 

 poznávanie vonkajšej a vnútornej stavby rastlín, 

 spoznať živočíchy v ich prirodzených podmienkach, všímať si životné podmienky 

zdomácnených živočíchov ,  

 spoznávať negatívne dôsledky života organizmov v ich chovných zariadeniach, 

 viesť k zodpovednosti pri  príprave materiálu pre budúce pozorovanie,  

 poznať význam prírodných zdrojov pre človeka a využívanie prírodných zdrojov, 

 poukázať na škodlivé vplyvy človeka na životné prostredie: znečisťovanie, jedovaté 

látky v odpade, spôsoby likvidácie odpadu, 

 vedieť zatriediť čo patrí do kompostu; zhotovenie jednoduchého kompostu, 

 poznať význam zachovania prírodného prostredia, 

 vedieť vyjadrovať svoje názory, postoje, skúsenosti, 

 naučiť sa pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, 

 rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, 

 vedieť aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach, 
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 vedieť zreteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 

 vedieť využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, 

skúmaní, riešení úloh. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  

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

využívať,  

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,  

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,  

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

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

spoločnosti,  uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných,  

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

potrebami,  

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
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4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard 

 
Výkonový štandard 

 Vyživovacie a rozmnožovacie orgány 

rastliny- pozorovanie a rozlišovanie. 

 

 

 Súkvetia- poznávanie podľa ukážok. 

 

 

 Pavučina- pozorovanie stavby siete. 

 

 Drevina a bylina- porovnávanie 

vnútornej stavby stonky 

 

 Príprava materiálu na pozorovanie, 

mikroskopovanie. 

 

 Kliešť obyčajný. 

 

 

 Pozorovanie a mikroskopovanie- 

pleseň, semeno, kvet. 

 

 Ryby- poznávanie sladkovodných 

a morských rýb. 
 

 Hry. 

 Exkurzia- koniareň Lieskovany, alt. 

Poľnohospodársky podnik 

v Markušovciach. 

 

 Čo patrí do kompostu. 
 

 Projekt- Život s človekom a v ľudských 

sídlach. 

 

 Projekt- Základná štruktúra života. 
 

 Bunky, tkanivá a pletivá- pozorovanie 

mikroskopom. 
 

 Projekt- Živé organizmy a ich stavba. 

- vedieť uviesť vyživovacie orgány 

rastliny a ich význam pre rastlinu;  

- rozlíšiť tyčinku a piestik v rôznych 

typoch kvetu; 

- spoznávať rôzne typy súkvetí podľa 

ukážok; vedieť rozlíšiť súkvetie 

a okvetie; 

- všímať si stavbu sietí rôznych druhov 

pavúkov, (vychádzka); 

- vedieť rozlíšiť drevinu a bylinu, 

pozorovanie stonky pod 

mikroskopom; 

- vedieť si sám zodpovedne prichystať 

a pripraviť materiál pre budúce 

pozorovanie a samostatne pracovať; 

- poznať život kliešťa, druhy kliešťov a 

ich výskyt na Slovensku, ako sa 

chrániť; 

- vedieť samostatne pracovať 

s pripraveným materiálom 

a zaznamenať pozorovanie; 

- poznať bežné druhy rýb morských 

a sladkovodných; spomenúť 

hospodárenie s vodou morských rýb; 

- hry s environmentálnou tematikou, 

upevnenie si vedomostí; 

- všímať si podmienky chovu 

a zaobchádzanie so zvieratami v ich 

podmienkach; význam pre človeka; 

- vedieť rozlíšiť druhy odpadu 

z domácnosti, kt. sa dajú 

skompostovať; 

- vedieť si zo získaných poznatkov a 

 postrehov vybrať živočícha- 

projektovo spracovať; 

- vedieť spracovať a prepojiť poznatky 

z hodín biológie; 

- vedieť a názorne vidieť rozdiel medzi 

bunkou a pletivom, tkanivom; 

 

- vybrať si organizmus a poznať jeho 

stavbu tela; 

- formou hry pochopiť výmenu plynov 

a rozdiel medzi dýchaním; 

- rozlíšiť na ukážke stavbu 

jednoduchých, zložených a tvary 

listov; 
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 Fotosyntéza- hra. 
 

 Listy- typy a poznávanie listov. 
 

 

 Dužinaté a suché plody- ochutnávka. 

 

 Ekologická stopa- zhodnotenie 

ekostopy školy. 

 Metamorfózy- orchidea. 

 

 

 

 Huby- hra, alt.recepty. 

 
 

 Projekt- Stavba tela rastlín a húb. 
 

 Prostredie organizmov- hra. 

 

 Vodné bezstavovce- film. 
 

 Potravový reťazec- hra. 

 

 

 Dážďovka, slimák- pozorovanie 

správania v zmenených podmienkach. 
 

 Projekt- Stavba tela bezstavovcov. 
 

 Včelár- beseda. 

 

 

 

- pomenovať na ukážke plody, typy 

plodov, spracovanie pre človeka; 

- vedieť zhodnotiť zaobchádzanie 

s energiou na škole; 

- vedieť pomenovať orgány rastliny, 

príjem živín, prispôsobenie sa 

životným podmienkam, starostlivosť 

o rastlinu; 

- poznať a rozlíšiť podľa ukážok bežné 

druhy húb; vedieť vplyv húb na 

zdravie človeka; 

- vedieť z poznatkov porovnať stavbu 

tela huby a rastliny; 

- porovnať prispôsobenie organizmov 

ich prirodzenému prostrediu; 

- všímať si množstvo bezstavovcov vo 

vode a ich význam  v potravovom 

reťazci; 

- uviesť význam potravového reťazca 

v prírode; 

- všímať si správanie organizmov 

v cudzom prostredí; vedieť zdôvodniť 

ich správanie; 

- vedieť spracovať poznatky a postrehy 

bezstavovcov, opísať stavbu tela 

vybraného druhu; vedieť prezentovať; 

- vedieť počúvať, klásť otázky 

a poznať význam včiel a starostlivosť 

o ne, spoznať druhy medov a ich 

vplyv na zdravie človeka. 
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5. Metódy a formy práce: 

 

- vysvetľovanie s animáciou ( obrázky, prírodniny, ukážky prác), aktivačný 

a heuristický rozhovor s využitím prvkov problémového vyučovania ( riešenie 

problémových úloh), čítanie a počúvanie, pozorovanie, hra 

- prezentácie programu Microsoft PowerPoint s podporou digitálnej technológie  

(prístup k internetu, vizualizér, dataprojektor, USB kľúč) 

6. Učebné zdroje: 

- pracovné listy;  

- príručky pre učiteľov- Svet lúk a pasienkov, Svet lesov, Svet mokradí, Svet 

rašelinísk, DAPHNE Bratislava 2004;  

- učebnica biológie pre 6. ročník základných škôl 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet zahŕňa množstvo teoretických a praktických činností potrebných k získaniu 

vedomostí a zručností pri údržbe a chode domácnosti, tvorbe oddychového priestoru. Vedie 

k šetreniu prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. Pomáha vytvárať pracovné 

návyky a správny vzťah k hodnotám vytvorených ľudskou prácou.  

Koncepcia vzdelávania oblasti vychádza z konkrétnych potrieb rodinného prostredia. 

Zameriava sa na praktické činnosti, ktoré pomáhajú uplatniť tvorivosť samostatnú tímovú 

prácu. Dopĺňa základné vzdelávanie o zložku, potrebnú pre uplatnenie žiakov v rodine 

a spoločnosti. 

 

2. Ciele predmetu: 

- rozvíjať u žiakov pozitívny vzťah k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných  

  výsledkov práce, 

- osvojenie základných pracovných zručností a návykov, organizovanie a plánovanie práce,   

  používanie vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, 

- rozvíjať u žiakov vôľové a morálne vlastnosti (systematickosť, vytrvalosť a samostatnosť pri 

  plnení úloh),  

- rozvíjať tvorivosť pri pracovných činnostiach, 

- získať poznatky o pestovaní poľnohospodárskych plodín a okrasných rastlín, 

- rozvíjať sebakritickosť, kritickosť, rozhodnosť, húževnatosť a dôveru vo vlastné schopnosti, 

- porozumieť prírode, svetu a technike, 

- vytvoriť si optimálny vzťah k svojmu okoliu, 

- kreatívne pristupovať k riešeniam technických problémov moderného sveta. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- vyhľadá potrebné informácie z dostupných zdrojov 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavenie 

- využíva nadobudnuté znalosti z jednotlivých oblastí v praktickej činnosti 

- využíva a rozvíja kreativitu, estetické cítenie 
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4. Vzdelávací štandard:  

1. Navrhovanie v technike 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Navrhovanie v technike 

 Spôsoby komunikácie používané 

v technike 

 Základy zobrazovania na jednu 

priemetňu, na tri priemetne,  

 Druhy čiar a ich význam  

 Kreslenie jednoduchých technických 

výkresov, náčrtok, technický výkres 

 

 kresliť základné priemety geometrických 

útvarov stereometrie (kocka, kváder, 

kužeľ, valec) 

 

 pomenovať základné druhy čiar 

 použiť základné druhy čiar pri 

technickom zobrazovaní 

 čítať jednoduché technické výkresy 

 vytvárať modely telies zobrazených na 

výkresoch (z dreva, kovov, stavebníc – 

Lego, kociek) 

 

 

5. Technické materiály 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Drevo ako technický materiál 

 Makroskopické znaky dreva – letokruhy, 

stržňové lúče, farba dreva, hrče. 

 Vlastnosti dreva tvrdosť a pružnosť. 

 

 Kovové materiály oceľ, meď, cín, 

mosadz, bronz.  

 Vlastnosti kovových materiálov tvrdosť, 

pružnosť.  

 Kovové polotovary: drôt, plech, tyče, 

rúrky, profily.  

 Ručné opracovanie materiálov, rezanie, 

ohýbanie, vŕtanie 

 

o vymenovať základné druhy listnatých a 

ihličnatých drevín 

o pomenovať makroskopické znaky dreva 

o určiť a porovnať vlastnosti dreva 

ihličnatých a listnatých drevín 

o vymenovať a rozlíšiť kovové materiály 

 

o experimentálne porovnať vlastnosti 

kovových materiálov 

o  zvládnuť jednoduché opracovanie 

materiálov: rezať drevo, ohýbať drôt, 

plech, vŕtať drevo, plech (profily) 

  

 

 

6. Jednoduché stroje – konštrukcia bicykla 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Jednoduché stroje, bicykel ako stroj – 

história bicykla ako dopravného 

prostriedku. 

 Základné časti bicykla, prevodové 

mechanizmy bicykla, základná údržba, 

nastavenie bŕzd, meniča prevodov. 

 Montážne a demontážne práce na bicykli. 

 Oprava vzdušnice. 

 Elektrický systém bicykla. 

 

 chápať bicykel ako stroj na prepravu 

osôb 

 pomenovať základné časti bicykla 

 aplikovať princípy jednoduchých strojov 

na bicykli 

 

 nácvik praktických činností údržby a 

nastavenia bicykla 

 

7. Elektrotechnika 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Elektroinštalačný materiál, vodiče 

a káble pre elektrotechniku,  

 Elektrické skúšanie a skúšačky 

 

 Elektrické spotrebiče v domácnosti 

 Bezpečnosť pri práci na elektrických 

zariadeniach 

 Zdroje elektrickej energie 

 

 poznať princíp domovej inštalácie 

 moderné elektrické spotrebiče 

v domácnosti 

 praktická činnosť spotrebičov, základné 

pokyny pre obsluhu, zásady prevádzky, 

 vedieť bezpečne používať domáce 

spotrebiče 

 vedieť, ako sa získava elektrická energia 

a aké zdroje používajú elektrárne na svoju 

činnosť 

 

 

8. Pôda a poľnohospodárske plodiny 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Pôda, jej vznik, zloženie, úrodnosť, 

ochrana.  

 Poľné plodiny – obilniny, strukoviny, 

olejniny, okopaniny, krmoviny, priadne 

a siličnaté rastliny. 

  Zelenina – listová, plodová hlúbová, 

koreňová, cibuľová, menej známe druhy 

zeleniny.  

 Alternatívne poľnohospodárstvo, 

škodcovia a choroby 

poľnohospodárskych plodín,  

 Koreninové rastliny 

 

 vysvetliť vznik a funkcie pôdy, rozdelenie 

poľnohospodárskej pôdy,  

 opísať základné spôsoby obrábania pôdy – 

predsejbové, počas vegetácie a pozberové,  

 vymenovať spôsoby ochrany zeleniny 

 poznať pracovné náradie a vedieť s ním 

pracovať, 

 vysvetliť význam fóliovníka, pareniska, 

skleníka a kompostoviska. 

 rozdeliť a charakterizovať poľné plodiny a 

zeleninu. 
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9. Praktické práce, úprava okolia školy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Praktické práce na školskom pozemku. 

 Úprava okolia školy. 

 Praktické práce v školskej dielni.  

 Výroba jednoduchých dekoračných 

predmetov z vybraných materiálov. 

 

- vytvoriť si kladný vzťah k práci  

- vedieť pestovať vybrané druhy zeleniny,     

 ošetrovať ich, správne zbierať a uskladňovať 

- prakticky si precvičiť a osvojiť elementárne 

zručnosti pri opracovaní dreva, kovov 

a plastov  

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné, exkurzia, nácvik zručnosti, 

vyučovacia jednotka na školskom pozemku, vychádzky 

 

6. Učebné zdroje: 

 učebnica Technickej výchovy,  učebnica Pestovateľské práce, odborná literatúra, 

odborné časopisy, zdroje z internetu 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu 

jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Cudzie jazyky poskytujú živý 

jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

 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. 

               

2. Ciele predmetu: 

Cieľom predmetu je rozvoj komunikatívnej kompetencie žiakov v rámci tematických 

okruhov, ktoré zahŕňajú rôzne oblasti a témy spojené s kultúrou, športom, spoločenským 

dianím a každodenným životom doma, v rodine, v škole a vo voľnom čase. 

Cieľom konverzácie je tiež prehĺbiť vedomosti žiakov o Londýne a New Yorku, o filme, 

prázdninách a sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách. Zameriava sa aj na  rozvoj 

rečových zručností, upevnenie schopnosti viesť dialógy, diskutovať, vyjadriť svoj názor, 

správne reagovať v rôznych spoločenských situáciách, dodržiavať konvencie slušnosti a tiež 

príprava monologických vystúpení v rámci prebraných tém. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 Udržať pozornosť pri prijímaní informácií 

 Účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách 

 Vedieť používať bežné slová a slovné spojenia 

 Jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka 
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 Napísať jednoduché vety a krátke jednoduché poznámky 

 Vedieť opísať ľudí a predmety 

 Vedieť povedať, čo mám rád a čo nie 

 Opísať svoje obľúbené zvieratko 

 Vedieť komunikovať u lekára 

 Vedieť si objednať jedlo v reštaurácii 

 Vedieť nakupovať v obchode 

 Poznať rozdiely v stravovacích návykoch v anglicky hovoriacich krajinách a u nás 

 Vedieť komunikovať o zábave, divadle, kine a televízii 

 

4.  Vzdelávací štandard:  

Úvodná lekcia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Predstavovanie 

 

 Osobné údaje 

 

 Predmety v triede 

-žiak sa vie predstaviť, vie opísať seba 

a priateľov, pozná názvy farieb, oblečenia 

-žiak vie vypísať svoje osobné údaje, meno, 

adresu, tel. číslo, dátum 

-žiak vie pomenovať  predmety v triede, vie 

opísať obrázok a klásť otázky 

 

1. Môj život 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Môj album fotografií 

 

 

 

 

 Projekt „Môj život“ 

-žiak vie opísať ľudí na fotografii a vie 

povedať, čo robia 

-vie  použiť priebehový prítomný čas na opis 

obrázka 

-vie tvoriť otázku a zápor v prít. prieb. čase 

-vedieť opísať rok v mojom živote, čo robím 

počas jednotlivých ročných období 
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2. Zvieratá 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Prídavné mená v spojení s podstatným 

menom 

 Časti tela 

 Opis zvieraťa 

 Komiks so známymi postavami v Zoo 

 Projekt o zvieratách 

-žiak vie opísať zviera na obrázku pomocou 

prídavných mien a podst. mien 

-vedieť pomenovať časti tela 

-vie opísať zviera podľa obrázku, časti tela 

 

-vedieť opísať zviera 

 

 

3. U lekára 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Bol som chorý 

 

 

 Liamov týždeň 

 

 

 

 

 Mickeyho sen 

 

 Staré zlaté časy 

 

 Čítanie, posluch a konverzácia 

 Kultúrna stránka 

-vedieť viesť dialóg u lekára 

-naučiť sa jednoduchý minulý čas slovesa 

„byť“ 

-vedieť vyjadriť, že ma niečo bolí 

-vedieť usporiadať príbeh podľa obrázkov 

 

 -naučiť sa niektoré základné nepravidelné 

slovesá 

-vedieť pracovať s textom, porozumieť mu 

-vedieť tvoriť otázku v minulom čase 

-porovnať medicínu v minulosti a dnes 

-naučiť sa zápor v minulom čase 

-usporiadať častí textov podľa sledu 

-poznať zdravotnú starostlivosť vo Veľkej 

Británii 
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4. Jedlá 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 V reštaurácii 

 

 

 

 

 Rozprávka o kamennej polievke 

 

 

 

 Samove zemiakové koláče 

 

 Projekt Jedlá 

-vedieť si objednať jedlo v reštaurácii 

-viesť jednoduchý dialóg 

-vedieť použiť opisný budúci čas slovies 

-vedieť tvoriť otázku opisného budúceho času 

-vedieť prečítať jedálny lístok 

-poznať názvy základných druhov jedál 

-vedieť používať neurčité zámená v kladnej 

vete, v zápore a v otázke 

-vedieť si napísať zoznam na nákup 

-vedieť napísať jednoduchý recept 

-použitie určitého a neurčitého člena 

-poznať rozdelenie jedál, moje obľúbené jedlá 

 

 

                                                                        5.Svet 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Moja krajina 

 

 

 

 

 Lámači rekordov 

 

 

 

 

 Kultúrne stránky - USA 

 Projekt Moja krajina 

-poznať základné fakty o Veľkej Británii, 

najdôležitejšie zemepisné údaje 

-ovládať prídavné mená, porovnávať ich 

-vedieť krátke stupňovanie, nepravidelné 

stupňovanie 

-poznať naj...zemepisné údaje z celého sveta 

-3.stupeň prídavných mien, komparatív 

-porovnávať kontinenty, mestá, rieky, 

pohoria, prírodné materiály 

-poznať názvy oblečenia 

-základné zemepisné údaje 

-vedieť opísať mestá, budovu, prírodu 
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                                                               6. Zábava 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Filmový priemysel 

 

 

 

 V kine 

 

 

 Deň v mojom živote 

 

 

 

 

 Komiks so známymi postavami – 

Stratený tučniak  

 

 

 

 Môj projekt o filme 

 Pieseň Koniec 

 Zábava v Anglicku 

-vedieť vyjadriť, ako sa žiakom páčia filmy 

-nepriame počúvanie nahrávky so zameraním 

na doplnenie informácií počas počúvania 

-vedieť konverzovať vo dvojiciach 

-pomocou obrázkov žiak vie usporiadať 

príbeh podľa správneho poradia 

 -príslovky opisujúce slovesá, ich použitie 

-práca s textom, vedieť utvoriť rozhovor so 

známou osobnosťou z filmu 

-priame počúvanie nahrávky so zameraním 

na komunikáciu v triede „ Aké je moje 

povolanie?“ 

-vedieť povedať nejaké návrhy rôznymi 

spôsobmi 

-doplňovanie neznámych slov do 

konverzácie 

-tvoriť rôzne rozhovory 

-poznať typy filmov a žánre filmov 

-ovládať anglickú výslovnosť 

-poznať anglické televízne spoločnosti 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

Prevládajú ústne formy  a práca s textom, rôznymi pracovnými materiálmi, skupinová práca, 

práca vo dvojiciach pri riešení komunikatívnych úloh a tiež samostatná práca pri 

zhromažďovaní informácií. 

 

6. Učebné zdroje: 

 učebnica Project 2, Tom Hutchinson, Oxford 

 pracovné listy 

 

7. Hodnotenie: 

 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v ruskom jazyku 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie 

jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci 

Európskej únie. 

Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu 

jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície.  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.  

               

2. Ciele predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácia v ruskom  jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky 

formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále 

viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez 

živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je 

písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je 

úlohou základnej školy, aby žiaci: 

 dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej 

možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu 

a tvorivú prácu 

 zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia 

a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v 

rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané 

znalosti gramatiky 



183 

 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v ruskom jazyku, 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 vedieť používať bežné slová a slovné spojenia,  

 osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

 vedieť používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry ruského jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťajú základných chýb, ale je im rozumieť, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

 použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

 porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

 naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

 

4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Rozhovor o prázdninách 

 Zoznamujeme sa 

 Aké máme zamestnanie 

 Dialógy o lete 

 Väzba „ľúbiť, mať rád“ 

 V škole  

 

 

 V rodine 

 Dialógy: Doma 

 Byt 

 História mesta 

 

 

 Časti tela 

 V ambulancii 

 Čo ma bolí 

 Text: Lekár a pacient 

 

 rozšíriť si slovnú zásobu 

 prepojiť život s osvojeným učivom  

 rozvíjať návyky správnej výslovnosti 

 porovnať rozdiely v gramatike slov. 

a rus. jazyka 

 vedieť porozprávať o svojej škole 

 rozlíšiť systém hodnotenia známok 

v Rusku  na Slovensku 

 vedieť rozprávať o svojej rodine 

 vedieť predstaviť člena rodiny 

 správne používať pády podstatných 

mien v ústnej aj písomnej forme 

 vedieť vyjadriť záujem o niečo 

 vedieť klásť otázky na danú tému 

 zvládnuť opis ponúkaných možností, 

vypočuť si ponúkané informácie, 

jednoducho opísať svoj zdravotný 

stav 
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 Moje záľuby 

 

 

 

 L. N. Tolstoj: Lev a psíček 

 

 

 

 

 

 

 Druhy mestskej dopravy 

 

 Moskovské metro 

 

 Menu 

 

 Ročné obdobia 

 

 

 Svetové strany 

 

 Rozhovor o móde 

 

 Odev v rôznych ročných obdobiach 

 

 Druhy športu 

 

 Na dedine 

 

 Slovensko na mape 

 

 vyjadriť záujem o to, čo niekto 

rozpráva 

 vedieť rozprávať o prírode 

 vyjadriť vzťah k niečomu a niekomu 

s využitím datívu 

 dokázať spievať pieseň v cudzom 

jazyku a vedieť ju využiť 

v praktickom živote 

 rozumieť bežným každodenným 

situáciám a vedieť ich uplatniť 

v živote. Vedieť pracovať s danými 

témami 

 naučiť sa pohybovať v meste 

pomocou dopravných prostriedkov 

 

 

 vedieť požiadať alebo si objednať 

jedlo 

 vedieť vyjadriť prosbu a žiadosť 

 orientovať sa v obchodnom styku 

 

 uvedomiť si, že oblečenie je odrazom 

človeka 

 obohatiť si slovnú zásobu o slová 

a výrazy 

 

 uvedomiť si, že voľný čas a šport 

patria k sebe 

 

 podať krátky opis udalosti 

 

 prehĺbenie a upevnenie prebratého 

učiva. 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačné rozprávanie, 

 motivačný rozhovor, 

 rozprávanie, 

 vysvetľovanie, 

 rozhovor, 

 zážitkové učenie - hry, modelové situácie                                                  

 tvorba projektov a ich prezentácie, 
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 skupinové vyučovanie, 

 práca s knihou, 

 precvičovanie a opakovanie      

 

6. Učebné zdroje: 

 Učebnica Ruský jazyk pre 6.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Pracovný zošit RJ pre 6.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Iné zdroje: internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Loptové hry 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Loptové hry patria v systéme telesnej výchovy k  najrozšírenejším prostriedkom, sú 

mimoriadne populárne,  nielen počtom aktívnych hráčov, ale ich popularita sa odráža 

v úspechoch i neúspechoch našich reprezentačných družstiev. Loptové hry sú neoddeliteľnou 

súčasťou kultúrneho života a veľké množstvo divákov sleduje majstrovské a priateľské 

zápasy našich družstiev. Loptové hry chápeme ako súčasnú činnosť dvoch kolektívov, alebo 

jednotlivcov, ktorí spolu vzájomne bojujú a snažia sa svoju prevahu vyjadriť bodmi, 

používajú pritom spoločný predmet - loptu. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Všeobecným cieľom predmetu loptových hier je umožniť žiakom primerane osvojovať 

si , zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť s loptou, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, periférne 

videnie a vytvárať si trvalý vzťah k loptovým hrám ako potreby na súčasť zdravého životného 

štýlu. 

Špecifickým cieľom  predmetu je, aby žiaci: 

 mali vytvorenú predstavu o význame loptových hier na upevňovanie aktívneho 

zdravia,  

 prejavovali záujem o pohybové činnosti, mali pozitívny postoj k loptovým hrám 

s tým, aby  sa stali súčasťou ich každodenného života, 

 mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, 

 mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si hráči dokážu vytvoriť svoje herné 

systémy, 

 aktívne využívali základnú terminológiu, pravidlá osvojených pohybových činností, 

boli schopní primerane hodnotiť telesný rozvoj, pohybovú výkonnosť a periférne 

videnie spolužiakov. 

3. Kľúčové kompetencie: 

Pohybové – žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb 
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Kognitívne – žiak má mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový 

imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu 

Komunikačné – žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne 

počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii 

Učebné – žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie 

zručností, prvá pomoc a i.) 

Interpersonálne – žiak má pozitívny vzťah k sebe a k iným  

Postojové – žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera 

 

4.   Vzdelávací štandard: 

1. Basketbal 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Rozcvičenie organizmu, prípravné hry a 

cvičenia v basketbale  

 vedenie lopty, obchádzanie súpera,  

 bránenie hráča s loptou, bez lopty;  

 driblovanie s loptou 

 prihrávky vo dvojici, v skupine;  

 rozvoj motorických schopností 

a zdokonaľovanie osvojených 

pohybových činností 

 mať predstavu o svojich pohybových 

možnostiach, 

 vypestovať vzťah k loptovým hrám, 

 rozvíjať periférne videnie, 

 vedieť hodnotiť a diagnostikovať 

svoju pohybovú úroveň, 

 získať vzťah k práci s loptou, 

 osvojiť si terminológiu, 

 

 

 

2. Futbal 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

futbale  

 strieľanie do bránky, 

 štafeta s kopaním lopty,  

 futbalový slalom;  

 základné pravidlá loptovej hry – futbal, 

 zdravotné cviky na precvičenie celého 

tela s náčiním  

  rozvoj základných motorických 

schopností 

a upevňovanie orientovaných 

pohybových návykov 

 

 osvojiť si terminológiu, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky 

na rozvoj pohybovej výkonnosti, 

 mať predstavu o svojich pohybových 

schopnostiach, 

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 naučiť sa pracovať s loptou 
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3. Volejbal 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Rozcvičenie a zahriatie organizmu so 

strečingovými prvkami,  

 imitačné a prípravné cvičenia 

 odbíjanie zospodu oboma rukami,  

 smečovanie a podávanie lopty zdola, 

zhora, 

 základy odbíjania obojručne zhora,  

 priame odbíjanie na mieste a do iného 

smeru 

 

 poznať základy pravidiel volejbalu 

 mať pozitívny vzťah k loptovým 

hrám, 

 naučiť sa pracovať s loptou,  

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 rozvinúť základné pohybové 

schopnosti a hlavne koordináciu 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 Metódy: 

Slovné  

 monologické – výklad, vysvetľovanie, opis  

 dialogické – rozhovor  

Názorné  

 predvádzanie, pozorovanie, demonštrácia 

Praktické  

 nácvik, cvičenie,  zdokonaľovanie, korekcia 

Formy: 

 individuálna 

  hromadná 

  skupinová  napr. (5 – 7 žiakov)  

  kruhové cvičenie    na stanovištiach 

  doplnkové cvičenie 

 aktívne – súťaže, pasívne – návšteva podujatí 

 

6. Učebné zdroje: 

 Internet, audiovizuálne média, výklad, pravidlá loptových hier, didaktická technika, 

športové podujatia. 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

 Tvorivá dramatika je syntetizujúcim predmetom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, 

rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový 

rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý 

prístup k základným postojom. Učí žiakov nielen vnímať a zachytávať svet zmyslami, ale čo 

je najdôležitejšie, učí žiakov prostredníctvom prežívania týchto dotykov vyjadriť to, čo žiaci 

cítili, čo si predstavovali, aké obrazy videli.  

Tvorivá dramatika je založená na princípe porozumenia, spolupráce, súhry a tímovej 

tvorivosti. Prostredníctvom tvorivej dramatiky sa žiaci učia prezentovať vlastný názor, ale 

zároveň rešpektovať názory druhých. Pomáha tvorivo zvládať nové situácie, ktoré prináša hra, 

škola, práca a život. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu. vstupom 

tvorivej dramatiky do vyučovania by sa malo docieliť to, aby sa škola stala miestom 

skúmania, objavovania, priateľstva a pochopenia.  

 

2. Ciele predmetu: 

Cieľom je prostredníctvom tvorivej dramatiky poskytnúť každému dieťaťu priestor na 

sebavyjadrenie, rozvíjať tvorivosť, empatiu,  kooperáciu a snažiť sa o integrovanie učiva 

z jednotlivých predmetov do jedného celku. Okrem rozvoja pozornosti, vnímania, 

obrazotvornosti, myslenia, citov, rozvíja i dva základné prostriedky komunikácie, ktorými sú 

reč a pohyb.  Ďalšími cieľmi sú:  prezentovať zážitkový svet žiakov ich sebareflexiou, 

vytvárať a upevňovať priateľské vzťahy v kolektíve, orientovať žiakov vo vývoji nášho 

slovesného umenia, uvedomiť si svoje špecifické schopnosti a tvorivo ich uplatňovať v škole, 

práci, v živote, získať zmysel pre dokončenie práce a naučiť sa niesť za ňu zodpovednosť, 

naučiť sa ceniť si svoje výsledky i výsledky iných, prakticky zvládnuť rôzne techniky 

podnecujúce tvorivé písanie a odstrániť strach z písania.  

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Žiak: 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny prejav,  
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 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku 

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

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti,  

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám.  

 

4. Vzdelávací štandard:  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1. ZOZNAMOVACIE CVIČENIA 

Zoznamujeme sa po prázdninách 

Chcem spoznávať 

Chcem spoznať 

Pracovný list č. 1 

Chcem sa s vami rozprávať  

Chcem vás počúvať  

Chcem vám rozumieť 

Pracovný list č. 2 

 

 

 

 

 

 

- vnímať rozdiel: predmet- človek 

- rozlíšiť vnímanie človeka zvonku a zvnútra 

(vníma charakter človeka, jeho hodnoty) 

- sústrediť pozornosť na jednotlivé druhy 

činností 

- uvoľniť sa po sústredenej práci 

- nadviazať kontakt zmyslami (reč tela, 

pohybov) 

- počúvať partnera, dôverovať mu 

- vyjadriť zážitok, využiť ho na nadviazanie 

rozhovoru  
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2. OBJAVOVANIE SEBA 

A OKOLITÉHO SVETA 

Poďme si rozumieť - chcem spolupracovať  

Cesta od hry k pozornosti  

Stačí dotyk  

Pracovný list č. 3  

 

 

 

3. MIMOSLOVNÁ A SLOVNÁ 

KOMUNIKÁCIA 

Rytmus nás nepustí  

Priestor rozpráva  

Reč očí a úst 

Reč tela  

 

 

 

 

 

4. TVORIVOSŤ 

Inšpirácia 

Pracovný list č. 4  

Hra so slovom. Hra s pojmom. Slovo, pojem, 

obraz  

Zvuk a zvukové príbehy 

Pracovný list č. 5 

Priestor a predmet 

Osoba, zviera, vec 

Pracovný list č. 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- cez seba spoznať druhých ľudí 

- nadviazať kontakt s partnerom 

- uvoľniť a sústrediť sa počas dňa 

- byť empatický - porozumieť potrebám 

druhého 

 

 

 

 

 

- chápať pohyb ako zdroj komunikácie 

- vnímať zmyslami svet 

- rozlíšiť aktívne a pasívne uvoľnenie 

- zaznamenať rytmus zrakom, sluchom, 

hmatom 

- rozlíšiť zmysly 

- cítiť rytmus 

- vyjadriť sa pohybom 

 

 

- rozlíšiť slovnú od mimoslovnej 

komunikácie 

- vnímať gestá ako súčasť komunikácie 

- vnímať postoje tela v komunikácii 

s partnerom 

- rozlíšiť hlásku od slabiky 

- viesť dialóg 

- vytvárať si asociácie na základe pojmov, 

zvukov a obrazov 

- nadviazať kontakt v priestore slovne aj 

mimoslovnými prostriedkami 

- rozvíjať dialóg pomocou slovnej zásoby 

(dokáže vnímať a rešpektovať názor iných) 

 - využívať asociačný kruh 

- spájať emócie a počuté zvuky so zážitkami 
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5. TVORIVÉ PÍSANIE 

Hra so slovom (lyrické texty) 

Hra so slovom (kratšie prozaické texty) 

Pracovný list č.7  

Život na papieri  

Nožnicami proti prúdu  

Pracovný list č.8 

 

 

6. RECEPCIA A REFLEXIA 

DRAMATICKÉHO UMENIA 

Základné divadelné druhy 

Súčasné divadelné umenie a médiá 

Pracovný list č. 9 

  

-tvoriť rôzne umelecké básnické prostriedky 

- vedieť analyzovať lyrickú báseň 

- poznať stavbu prozaického textu 

- pútavo prerozprávať príbeh  

- spájať slová do obrazov 

- vytvoriť dadaistickú báseň 

- chápať podstatu tvorivosti 

 

 

 

- charakterizovať partnera 

- vcítiť sa do rozličných rolí 

- zaujať postoj (kladný, záporný) v 

improvizovaných situáciách 

- vnímať ako osobu s kladmi a zápormi 

- vcítiť sa do druhého 

- chápať improvizáciu ako prostriedok 

nadobúdania životných skúseností 

- vnímať improvizáciu ako symbiózu 

intelektu, komunikácie a pohybovej kultúry 

- odlíšiť tvorivú dramatiku od divadla 

- uplatňovať zvládnuté rečové schopnosti 

v sociálnej komunikácii 

- zahrať nacvičené roly na javisku  

 

5. Metódy a formy práce: 

 rozprávanie, vysvetľovanie, výklad, rozhovor v kruhu, individuálna, dialóg, rozhovor, 

práca v skupinách, hra,, diskusia 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy, obrázky, časopisy   

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Virtuálny svet 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Virtuálny svet je predmet zaradený v školskom vzdelávacom programe hlavne z dôvodu 

záujmu žiakov o prácu na počítači. Tento záujem a prvotná motivácia je podchytená 

zaujímavou formou ako pomocou internetu získať informácie v živote potrebné a užitočné. 

Na hodinách tohto predmetu sa žiaci naučia vyhľadávať informácie na internete, budú ich 

vedieť spracovať a naučia sa neinteraktívnej komunikácii, to znamená budú vedieť používať 

e-mail. Naučia sa posielať a prijímať e-mail. E-mailom im budú posielané zadania, kde budú 

úlohy, ktoré budú plniť použitím internetu a e-mailom výsledok ich práce budú zasielať 

učiteľovi daného predmetu. Využitie poznatkov a zručností v tomto predmete bude úzko späté 

s rozvojom výpočtovej techniky. Pôjde hlavne o uchovanie, získavanie, rozširovanie a prenos 

informácií.  

 

2. Cieľ predmetu: 

 Získavanie informácií a jej následné spracovanie, kopírovanie, 

 spoznať rôznorodosť informácií a stránok (doprava, počasie, cestovanie, obchody, detské 

stránky, školská stránka, obecná stránka,...), 

 naučiť sa algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

 naučiť sa samostatnému, systematizovanému a logickému mysleniu, 

 rozvíjať tvorivosť, 

 prostredníctvom práce s myšou, klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov, ich 

koordináciu a priestorovú orientáciu, 

 naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy ale prostriedkom, pomocou ktorého 

dokážu realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, 

 rozvíjať estetické cítenie (formálna stránka výstupov), 

 naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenia úloh, samoštúdium), 

 rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

o Matematická gramotnosť, 
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o Čitateľská gramotnosť,  

o Riešenie problémov, 

o Komunikatívne kompetencie,  

o Informačné a komunikačné technológie, 

o Učiť sa učiť, 

o Sociálne kompetencie, 

o Občianske kompetencie. 

4. Vzdelávací štandard: 

 

1. Neinteraktívna komunikácia – e-mail 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Zakladanie e-mailového konta 

 Hlavička e-mailu 

 Odpovedať na správu 

 Priloženie prílohy 

 Odosielanie a prijímanie správy 

 Vytváranie zoznamu adries 

 

 

- vedieť založiť e-mailové konto 

- poznať hlavičku e-mailu: adresát, 

predmet, posielanie viacerým 

adresátom naraz 

- vedieť prijať a odoslať správu 

- vedieť posielať prílohy 

- vedieť uložiť nové adresy 

 

 

2. Informácie, informačná spoločnosť, internet 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Detské stránky 

 Telefónny zoznam 

 Počasie 

 Cestovný poriadok 

 Dvojjazyčný slovník 

 Obecná stránka 

 Školská stránka 

 Informácie o štáte 

 Mladý záchranár 

 

- poznať detské stránky 

- vedieť, kde nájdu na internete 

rozprávky, omaľovánky, 

zaujímavosti, hry, tajničky 

- orientovať sa na stránkach počasia 

- vedieť vyhľadať si spoje vlakov 

a autobusov z rôznych miest  

- vedieť používať dvojjazyčný slovník 

- poznať obecnú a školskú stránku 
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 - vedieť, kde nájsť základné informácie 

o našom štáte, o rôznych zdravotných 

a životných okolnostiach 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, problém 

ako motivácia, opis, vysvetľovanie, samostatná práca. 

 

6. Učebné zdroje: 

 učebnice, webové stránky, pracovné listy 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Siedmy ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Cvičenia z matematiky 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet je zaradený na podporu matematiky. Žiaci prostredníctvom hravej formy si vytvárajú 

kladný vzťah k matematike. Prispieva k rozvoju ich matematických schopností. Žiaci majú 

možnosť uvidieť v mnohých prípadoch rôzne spôsoby riešenia matematických úloh, naučia sa 

uvažovať nad hľadaním stratégií riešenia úloh, oboznámia sa so zaujímavosťami z oblasti 

histórie matematiky, naučia sa diskutovať o spôsoboch riešenia úloh a obhajovať svoje 

nápady. Žiaci sa naučia pri hraní týchto stimulujúcich hier s rôznymi úrovňami náročnosti 

uplatňovať základné matematické šikovnosti, keď  budú riešiť problémy. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom Cvičení z matematiky v 7. ročníku je: 

 rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, 

 rozvíjať jeho schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, 

 podporovať žiakovu samostatnosť ale aj prácu v dvojiciach alebo iných skupinách, 

 rozvíjať orientáciu v rovine a priestore, 

 naučiť žiakov využívať postupy a algoritmy pri riešení úloh, 

 podporiť a upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov – rozhodnosť, 

vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, systematickosť, rozvíjať estetické cítenie. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 kompetencia k celoživotnému učeniu sa,  

 sociálne komunikačné kompetencie,  

 kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky,  

 kompetencie sociálne a personálne,   

 kompetencie pracovné,  

 kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti. 
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4. Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 SMS súčtové slová  

 

 

 Pentomino  

 

 

 

 

 Jedným ťahom  

 

 

 Zápalkové hlavolamy 

 

 Hviezda  

 

 Bingo 

 Paritný NIM  

 Bludisko 

 Schodisko  

 

 Mriežka  

 Tangram 

 

 Indiánska mozaika 

- Vedieť nájsť, čo najkratšie a čo najdlhšie 

slovo, ktoré má pri písaní na mobilnom 

telefóne „hodnotu“ 24  

- využívať kombinatoriku a sčítavanie 

- vedieť nájsť, aké rôzne kamene sú 

v pentomine 

- poskladať obdĺžniky s rôznymi 

rozmermi  

- využiť geometriu a analýzu rôznych 

možností 

- nakresliť jedným ťahom isté obrazy 

- kombinovať zápalky tak, aby spĺňali 

dané vlastnosti 

- v danom obrazci nájsť počet 

trojuholníkov a štvoruholníkov 

- riešiť jednoduché zadania 

- využiť vlastnosť párnych čísel, a vedieť 

odčítavať 

- využiť vlastnosti grafu 

- vedieť si priestorovo predstaviť 

schodisko rozrezané na kocky 

- vedieť využívať kombinácie. 

- logicky poskladať geometrické tvary do 

obrazca 

- využiť kombinácie pri riešení úloh. 

 

5. Metódy a formy práce: 

 Motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, problém ako 

motivácia, opis, vysvetľovanie, samostatná práca. 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy, internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Koncepcia vzdelávania vychádza zo základnej funkcie rodiny – zabezpečenia výživy jej 

členov. Zameriava sa na vyhľadávanie a sprostredkovanie informácií o materiálnom 

zabezpečení a spôsoboch prípravy stravy podľa zásad racionálnej výživy, o základných 

surovinách a ich ekonomickej dostupnosti. Dôraz kladie  na získanie základných zručností  

a rozvoj estetického cítenia v praktických činnostiach v cvičnej kuchynke a na školskom 

pozemku. 

 

2. Ciele predmetu: 

- získať základné poznatky o zložení stravy a zdravom stravovaní 

- doplniť vedomosti o pestovaní základných druhov ovocia a zeleniny a ich význame vo 

výžive 

- orientovať sa na trhu v sortimente tovarov pre materiálne zabezpečenie domácnosti 

a príprave  stravy 

- spájať teoretické poznatky s praktickou činnosťou 

- rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov 

- pomáhať žiakom uplatniť sa v praktickom živote 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- vyhľadá potrebné informácie z dostupných zdrojov 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavenie 

- využíva nadobudnuté znalosti z jednotlivých oblastí v praktickej činnosti 

- využíva a rozvíja kreativitu, estetické cítenie 
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4. Vzdelávací štandard:  

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Úprava okolia školy 

Bezpečnosť práce v ŠD a na ŠP 

Praktické práce na ŠP, úprava okolia školy 

Praktické práce na ŠP, úprava kvetinových 

záhonov 

Praktické práce na ŠP, pozberová úprava 

pôdy 

Praktické práce na ŠP, hrabanie lístia 

 

 

2. Materiálne zabezpečenie domácnosti 

Vlastné bývanie 

Vybavenie kuchyne 

Hygiena v domácnosti a v kuchyni 

Domáce práce – praktická časť 

 

 

3. Výživa človeka 

 Zásady racionálnej výživy 

 Zložky stravy 

 Spôsoby prípravy stravy 

Studená kuchyňa 

Studená kuchyňa – praktická príprava jedla  

Polievky v jedálnom lístku  

Polievky v jedálnom lístku – praktická 

príprava polievky Spôsoby úpravy mäsa 

Praktická príprava mäsitého jedla 

Múčne jedlá 

Príprava múčneho jedla 

Príprava múčnika 

Medzinárodná kuchyňa 

Príprava netypického jedla 

Spôsoby spracovania a skladovania ovocia 

a zeleniny 

Výživa detí 

 

4.  Pestovateľské práce 

 Poľnohospodárska výroba 

 Osivo a sadivo 

Praktické práce- príprava pôdy na školskom 

pozemku 

Praktické práce –vysievanie vybraných 

druhov zeleniny 

 Praktické práce – vysádzanie priesad 

Praktické práce – ošetrovanie zeleniny 

Praktické práce - úprava okolia školy 

 

-oboznámiť sa s cieľmi a úlohami DAP 

-poznať základy bezpečnosti a hygieny pri 

práci 

-vykonávať praktické spracovanie pôdy na 

jeseň 

-vykonávať práce pri úprave okolia školy 

 

 

 

 

-naučiť sa orientovať  v sortimente 

elektrických spotrebičov 

-naučiť sa udržiavať čistotu v domácnosti 

-naučiť sa vykonávať  jednoduché domáce 

práce 

 

 

- oboznámiť sa so správnou životosprávou 

 

 

 

-v procese praktickej činnosti si osvojiť 

základné pracovné zručnosti 

 

 

 

 

-pripraviť jednoduché múčne jedlo 

 

 

-poznať rozmanitosť jedál 

 

 

 

 

 

-pochopiť význam poľnohospodárskej 

výroby a jej nevyhnutnosť v živote človeka 

 

 

-využiť teoretické poznatky v pestovaní 

a ošetrovaní  zeleniny 
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5. Metódy a formy práce: 

 motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné metódy, exkurzia, nácvik zručnosti, 

vyuč. jednotka na školskom pozemku a v cvičnej kuchynke, vychádzky 

 

6. Učebné zdroje: 

- učebnica Technickej výchovy, 2006,  učebnica Pestovateľské práce, odborná literatúra, 

odborné časopisy,  kuchárske knihy, zdroje z internetu, denná tlač 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



201 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak prispievať k zvýšeniu 

jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 

presahujúoblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom. Cudzie jazyky 

poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej 

únie. 

     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. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom predmetu je rozvoj komunikatívnej kompetencie žiakov v rámci tematických 

okruhov, ktoré zahŕňajú rôzne oblasti a témy spojené s kultúrou, športom, spoločenským 

dianím a každodenným životom doma, v rodine, v škole a vo voľnom čase. 

     Úlohou konverzácie je prehĺbiť vedomosti žiakov o Londýne a New Yorku, o filme, 

prázdninách a sviatkoch v anglicky hovoriacich krajinách, rozvoj rečových zručností, 

upevnenie schopnosti viesť dialógy, diskutovať, vyjadriť svoj názor, správne reagovať 

v rôznych spoločenských situáciách, dodržiavať konvencie slušnosti a tiež príprava 

monologických vystúpení v rámci prebraných tém. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 Hľadať špecifické informácie vo vypočutom texte 

 Účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách 

 Vedieť rozprávať o svojom živote od narodenia 
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 Vedieť rozprávať o rodine 

 Vedieť zdvorilo o niečo požiadať 

 Vedieť požiadať o pomoc 

 Vedieť povedať, čo som robil cez víkend 

 Vedieť rozprávať o obľúbených športoch 

 Viesť dialógy s precvičovaním naučených konverzačných fráz 

 Vedieť opísať obrázok s využitím minulého priebehového času 

 Používať bežné spoločenské frázy 

 Vedieť vyjadriť názor na veci, kde sa robia prognózy 

 Vedieť rozprávať o plánovaných činnostiach a aktivitách, „ Čo sa chystám urobiť“ 

 Poznať základné  fakty o veľkomestách Londýne a New Yourku 

 Vedieť komunikovať o zábave, divadle, kine a televízii 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

                                               1. Domov a rodina 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Môj nový spolužiak 

 Zdvorilá žiadosť 

 Môj víkend 

 Moja rodina a členovia rodiny 

 Moja rodina a členovia rodiny 

 

-hľadať špecifické informácie vo vypočutom 

texte 

-vedieť zdvorilo o niečo požiadať, vedieť 

požiadať o pomoc 

-viesť rozhovor o prežitom víkende 

-vedieť opísať všetkých členov rodiny 

-projekt o rodine 

 

4. Zábava 

Obsahový štandard        Výkonový štandard 

 Šport a voľný čas 

 

 

 Pozvanie na futbal alebo večierok 

 

 Nezdravý životný štýl 

 

 Typická britská rodina 

 

-vedieť vyjadriť, ktoré športy radi robíme  

-viesť dialóg vo dvojiciach o obľúbených 

športoch 

-pomocou naučených fráz vedieť pozvať 

priateľa na nejaký futbalový zápas alebo 

večierok 

-vedieť porovnať zdravý a nezdravý životný 

štýl mládeže 

-porovnať rozdiely medzi slovenskou 

a britskou rodinou 
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3. Budúcnosť 

 Auto budúcnosti 

 Príprava na večierok 

 Príprava na večierok 

 Dialógy so zdvorilými frázami 

 Anketa o svojej budúcnosti 

-reagovať na dianie v budúcnosti 

-pochopiť a reagovať na rozhovor 

-dokončenie rozhovoru 

-vedieť vyjadriť svoj názor 

-vedieť sa vyjadriť, čo plánujeme robiť 

niekedy v budúcnosti 

 

 

4.   Čas a miesta 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Opis obrázka 

 

 Priateľský rozhovor 

 Komiks a jeho prerozprávanie 

 Opis obrázka a dokončenie príbehu 

-pomocou minulého  priebehového času 

vedieť opísať, čo robili žiaci 

-viesť rozhovor s kamarátom a voľne v ňom 

pokračovať 

-naučiť sa jednu časť z vypočutého komiksu 

-vedieť opísať obrázok k detektívnemu 

príbehu a voľne ho dokončiť 

  

 

5.   Londýn 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Rozprávanie o naplánovaných 

udalostiach 

 Smer cesty 

 Výlet do Londýna 

 Požiar v Londýne- historický príbeh 

-vedieť sa porozprávať s kamarátom o tom, 

čo bude robiť v najbližšej budúcnosti 

-vedieť sa opýtať na smer cesty, naučiť sa 

tento dialóg 

-preskúšanie dialógov s cudzincom 

- prerozprávať text o deťoch na výlete 

v Londýne,  

-prečítať a povedať obsah o prečítanom texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 

 

6. Film a divadlo 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Filmový priemysel 

 

 V kine 

 Môj projekt o filme 

 

 Pieseň Koniec 

 

 Zábava v Anglicku 

-vedieť vyjadriť, ako sa žiakom páčia filmy 

-nepriame počúvanie nahrávky so zameraním 

na doplnenie informácií počas počúvania 

-konverzácia vo dvojiciach 

-pomocou obrázkov žiak vie usporiadať 

príbeh podľa správneho poradia 

-poznať typy filmov a žánre filmov 

-anglická výslovnosť 

-poznať anglické televízne spoločnosti 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

Prevládajú ústne formy  a práca s textom, rôznymi pracovnými materiálmi, skupinová práca, 

práca vo dvojiciach pri riešení komunikatívnych úloh a tiež samostatná práca pri 

zhromažďovaní informácií. 

 

6. Učebné zdroje: 

 

 Učebnica Project 3, Tom Hutchinson, Oxford 

 Pracovné listy 

 

7. Hodnotenie: 

 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v nemeckom jazyku (1.CJ)      

Ročník: siedmy  

  

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak 

prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením 

sa na trhu práce. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom a 

poskytuje živý jazykový základ  pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácie v  nemeckom  jazyku v 7. ročníku je naučiť žiakov všetky 

formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále 

viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez 

živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je 

písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je 

úlohou základnej školy, aby žiaci: 

- dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do 

najvyššej  možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

- boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej 

komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu 

k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 

- mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť 

v rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali 

primerané znalosti gramatiky 

- podpora sebadôvery žiakov 

 

 

 

 



206 

 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa  na úrovni A2 by mali: 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v nemeckom jazyku, 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- vedieť používať bežné slová a slovné spojenia,  

- osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedeli poradiť v každodennom konaní, ktoré sa 

týka známych situácií a tém, 

- vedieť používať niektoré gramatické štruktúry nemeckého jazyka, aj keď sa niekedy 

dopúšťajú základných chýb 

- vedome získať nové vedomosti a zručnosti, 

- komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných spojení 

a výrazov, 

- jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

- vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

- použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

- porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

- jednoducho opísať aspekty všedného dňa (ľudia, miesta, škola, rodina, záujmy). 

- pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

- naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 
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 4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Einleitung (Úvod) 

    Umwelt (Životné prostredie) 

 

Naspäť v škole – môj rozvrh hodín   

 

 

 

Komunikácia žiaka a učiteľa      

   

Čo je to životné prostredie? 

Čo/kto škodí životnému prostrediu? 

 

 

2. Schulfest (Školská slávnosť) 

Koná sa narodeninová oslava 

Druhy osláv 

 

 

3. Träume (Sny) 

Moje sny 

 

Nočné mory 

Nočné mory 

 

 

 

4. Autoporträt (Portrét seba) 

Kto som?   

 

 

 

 

Kto sú moji priatelia? 

 

Hádaj, kto som? 

 

 

5. Realien – Österreich (Reálie – Rakúsko) 

Kde je Rakúsko? 

Čím je Rakúsko známe? 

 

Ako sa hovorí v Rakúsku? 

 

6. Tiere (Zvieratá) 

Zvieratá na Slovensku 

Exotické zvieratá/ zvieratá v ZOO 

 

 

 

- formulovať otázky o škole (kedy je 

   ktorá vyučovacia hodina) 

- vyjadriť, ktorý predmet má a ktorý nemá 

  rád 

- reagovať na základné nemecké výzvy od 

  učiteľa 

- pomenovať zložky životného prostredia 

- pomenovať, čo škodí ŽP 

- reagovať na jednoduché otázky týkajúce 

  sa ŽP 

 

- pomenovať druhy osláv na Slovensku 

- použiť gramaticky správne frázy  

- napísať krátku narodeninovú/ meninovú 

  pozvánku 

 

- odpovedať na otázku: O čom snívaš rád? 

  Aká je tvoja nočná mora? 

- použiť gramaticky správne tvary pri tvorbe 

  viet 

- aplikovať nadobudnuté poznatky pri tvorbe 

  plagátu 

 

 

- vedieť sa popísať formou viet 

  (meno, dátum narodenia, výška, váha, farba 

  očí, farba vlasov, záľuby, znamenie, ...) 

- formulovať správne otázky k téme 

  v interview  

- viesť krátky dialóg na tému môj priateľ/ 

  priateľka 

- aplikovať nadobudnuté poznatky pri tvorbe 

  portrétu spolužiaka/spolužiačky 

 

 

- vymenovať základne fakty o Rakúsku 

- vedieť popísať polohu Rakúska v rámci 

  Európy 

- poznať základné rakúske výrazy 

 

 

- pomenovať zvieratá žijúce na Slovensku 

- pomenovať exotické zvieratá 
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Moje najobľúbenejšie zviera 

 

Zvieratá - priatelia 

7. Gesundheit, Hilfe (Zdravie, Pomoc) 

Moje telo 

 

Mám bolesti 

 

 

Prvá pomoc 

 

8. Porträt einer Stadt 

Naše hlavné mesto 

Čím je známa Bratislava 

 

Ako sa dostanem na hrad? 

 

Naša obec 

 

9. Transport 

Dopravné prostriedky 

Ako sa dostanem do mesta? 

Ktorý prostriedok je najrýchlejší? 

Ktorý prostriedok je najbezpečnejší? 

Záverečné zhrnutie a opakovanie tém 

 

- opísať vybrané zviera (charakteristické 

  znaky) 

- aplikovať nadobudnuté poznatky pri tvorbe 

  plagátu 

 

- pomenovať časti ľudského tela 

- pomenovať základné choroby a ťažkosti 

- formulovať gramaticky správne vety na 

  tému: mám bolesti 

- vyjadriť svoje pocity 

- poznať dôležité čísla pre potrebu prvej 

  pomoci 

 

- vedieť popísať polohu Bratislavy 

- pomenovať vybrané pamiatky mesta 

- popísať smer pri orientácii vo veľkomeste 

- aplikovať poznatky pri tvorbe plagátu 

- nájsť základné rozdiely medzi hlavným 

  mestom a našou obcou 

 

 

- vymenovať dopravné prostriedky 

- špecifikovať jednotlivé dopravné 

  prostriedky z hľadiska rýchlosti a 

  bezpečnosti 

- opísať cestu z obce do mesta 

 

 

 

5. Metódy a formy práce:  

- rozprávanie, vysvetľovanie, práca v skupinách, dialóg, rozhovor, kreslenie 

 

6. Učebné zdroje: učebnica: 

- Projekt Deutsch 3, nemecko-slovenský/ slovensko-nemecký slovník, prinesené 

obrázky  

 

7. Hodnotenie:  

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v nemeckom jazyku (2.CJ) 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak 

prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením 

sa na trhu práce. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom a 

poskytuje živý jazykový základ  pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie. 

 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácie v  nemeckom  jazyku v 8. ročníku je naučiť žiakov všetky 

formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále 

viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez 

živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je 

písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je 

úlohou základnej školy, aby žiaci: 

- dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej  

možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

- boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a 

tvorivú prácu, zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 

- mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v  

- rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané 

znalosti gramatiky 

- podpora sebadôvery žiakov 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa  na úrovni A1 by mal: 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v nemeckom jazyku, 
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- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- vedieť používať jednoduché slová a slovné spojenia,  

- osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

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

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

- vedieť používať niektoré základné gramatické štruktúry nemeckého jazyka, 

- ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení zrozumiteľnú 

pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu  

- napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  prianie k sviatku 

- klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na  známe 

témy,  

- predstaviť seba a  iných a reagovať, keď ho predstavujú, pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré 

sa ho priamo týkajú, 

- využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí 

a ľudí, ktorých pozná. 

 

4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Einleitung (Úvod) 

Wer bist du? (Kto si ty?) 

Pozdravy, výslovnosť 

Kvíz      

Ahoj, kto si?   

Nový priateľ - komix 

 

2. Schule (Škola) 
Čo mám v školskej taške? 

Predmety a učitelia 

 

 

 

 

 

3. Familie (Rodina) 

Členovia rodiny 

Moja rodina 

 

 

- použiť správne tvary slovies  

  v jednoduchej výpovedi 

- použiť správne frázy pri predstavení seba 

- reagovať na základné otázky o sebe 

- vytvoriť krátky dialóg na tému: Kto si ty 

 

- pomenovať školské potreby 

- pomenovať predmety v škole 

- pomenovať farbami veci v triede 

- použiť slovnú zásobu pri krátkom 

  rozprávaní o školských pomôckach a 

  predmetoch 

- vyjadri 

 

- pomenovať jednotlivých členov  

  svojej rodiny 
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Školská rodina 

 

 

 

 

 

 

4. Geburtstag (Narodeniny) 

Kedy máš narodeniny?   

Všetko najlepšie! 

Kto má narodeniny? 

 

 

 

 

 

 

5. Hobbys 

Aké sú tvoje záľuby? 

Čo robím rád? 

Záľuby v našej triede 

 

 

 

 

6. Fernsehen (Televízia) 

Médiá (televízia, rozhlas, internet, tlač) 

Televízny program 

Môj najobľúbenejší film/rozprávka 

 

 

 

 

 

 

 

7. Kommunikation (Komunikácia) 

Druhy komunikácie 

Ako komunikujem najradšej 

Komunikácia v budúcnosti 

 

 

 

 

8. Realien – Deutschland  

(Reálie – Nemecko) 

Nemecko - poloha 

Obyvateľstvo  

Zaujímavosti 

 

- tvoriť základné číslovky v informácii o 

  veku 

- pomenovať správne vlastnosti 

- tvoriť jednoduché otázky k téme rodina 

- popísať vlastnosti  

  jednotlivých osôb vo vetách 

- viesť jednoduchý dialóg na tému rodina 

 

- pomenovať mesiace v roku 

- rozlíšiť radovú číslovku od základnej 

- tvoriť otázky na tému sviatkov 

- tvoriť jednoduché frázy k sviatkom v roku 

- správne použiť spojenie radovej číslovky 

  s mesiacom v roku v informácii 

  o narodení 

- sformulovať jednoduché prianie 

  k narodeninám/ meninám 

 

- popísať svoje záľuby vo voľnom čase 

- pomenovať záľuby svojich spolužiakov 

  pomocou slovníka 

- vyčasovať jednoduché sloveso 

  v jednotnom čísle 

- formulovať jednoduché otázky na tému 

  záľuby 

 

- pomenovať jednotlivé druhy vysielaní v 

  TV 

- určiť čas v informácii o vysielaní 

- tvoriť jednoduché otázky k téme 

- použiť príslovky času (denne, často,  

  z času na čas, vôbec, ráno, večer, cez  

  deň,..) 

- vyjadriť svoje pocity  

  (čo pozerá rád/ čo nie) 

- aplikovať vedomosti pri tvorbe ilustrácie 

 

- pomenovať jednotlivé druhy komunikácie 

- popísať výhody a nevýhody jednotlivých 

  druhov komunikácie 

- vyjadriť stručne svoje pocity 

- aplikovať nadobudnuté vedomosti pri 

  tvorbe plagátu na tému: Komunikácia v 

  budúcnosti 

 

 

- popísať polohu Nemecka 

- vymenovať základné údaje o Nemecku 

- porovnať Nemecko so Slovenskom 

 (geografické rozdiely) 
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9. Ferien 

Ktoré prázdniny máš najradšej? 

Čo všetko sa dá robiť cez prázdniny? 

Moje letné prázdniny 

Moje letné prázdniny 

Záverečné zhrnutie a opakovanie tém 

 

- tvoriť jednoduché vety 

- použiť správny tvar slovesa vo vete 

 

- pomenovať jednotlivé druhy prázdnin 

- priradiť mesiace v roku k prázdninám 

- tvoriť krátke otázky k téme 

- vyjadriť krátko svoje pocity 

- popísať činnosť cez prázdniny 

- viesť krátky dialóg na tému prázdnin 

- tvoriť jednoduché výpovede k témam KNJ 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

- rozprávanie, vysvetľovanie, práca v skupinách, dialóg, rozhovor, kreslenie 

 

6. Učebné zdroje: 

- Projekt Deutsch 1, 2, nemecko-slovenský/ slovensko-nemecký slovník, prinesené obrázky  

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v ruskom jazyku 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov 

v rámci Európskej únie. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry 

a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon 

uplatnením sa na trhu práce. 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.  

 

2. Cieľ predmetu: 

Základným cieľom vyučovania cudzích jazykov je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi 

rôznych krajín a umožnenie komunikácie s nimi. Komunikatívne vyučovanie umožňuje 

predovšetkým učiacemu sa získať schopnosť používať určený jazyk k efektívnej komunikácii. 

Cieľom praktického ovládania KRJ je, aby žiak po piatich rokoch učenia dosiahol základnú úroveň 

komunikatívnej kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a využívanie v 

profesionálnej praxi. 

Aby bol dosiahnutý tento cieľ, je potrebné : 

- vzbudiť konštruktívnu zvedavosť a podporiť komunikáciu s ľuďmi, 

- preniknúť do podstaty kultúry a civilizácie danej krajiny, 

- používanie jazyka pri komunikácii v skutočných situáciách mimo triedy ( výmena listov, 

audiokazety, videokazety ), 

- rozvíjať u žiakov chápanie seba samých a svojej vlastnej kultúry. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v ruskom jazyku, 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 
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 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 vedieť používať bežné slová a slovné spojenia,  

 osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

 vedieť používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry ruského jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťajú základných chýb, ale je im rozumieť, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

 použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

 porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

 naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

 

4. Vzdelávací štandard 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 Úvodná hodina 

 Opakovanie slovnej zásoby 

 Gramatické javy zo 6. ročníka 

 

 Leto sa rýchlo skončilo 

 V prírode niet zlého počasia 

 Rozprávka- Štyri sestry 

 Ako sme kupovali psa 

 Učiť sa vždy oplatí 

 V ruskej škole 

 O našej škole 

 Moja učiteľka (úryvok z poviedky) 

 A. S. Puškin- Pamätník 

 

 Rozprávka o rybárovi a rybke 

 Opakovanie 

 Nenaroď sa krásny, ale šťastný 

 Opis osoby 

 Dedko, babka a Aľjoša 

 Bratislava 

 oboznámiť sa s učivom 7. ročníka 

 

 zopakovať a upevniť poznatky zo 6. 

ročníka 

 čítať a tvoriť otázky k textu 

 čítať a pracovať so slovnou zásobou 

 reprodukovať na základe otázok 

 určiť hlavnú myšlienku 

 čítať s porozumením 

 odpovedať na otázky z textu 

 vytvoriť krátky monologický prejav 

 reprodukovať na základe otázok 

 vybrať základné informácie o Puškinovi 

 rozprávať podľa osnovy 

 použiť slovnú zásobu v dialógoch 

 reprodukovať text 

 riešiť úlohy navodené obrázkami 

 čítať, odpovedať na otázky 

 vedieť základné údaje, voľne 

komunikovať s turistami 

 čítať, reprodukovať 

 uviesť základné informácie v liste 
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 Ahoj, Serjoža 

 List priateľovi o svojej obci 

 Na pošte 

 

 Dialógy 

 

 Telefón 

 

 Rozvrh hodín 

 Na hodine hudobnej výchovy 

 

 Z histórie hokeja 

 Práca a zábava 

 

 Čo mám rád 

 V divadle 

 

 Vo svete hudby 

 

 Artisti na povale 

 

 Opakovanie vybraných tém 

 

 Upevňovanie slovnej zásoby 

 

 Opakovanie 

 

 novú slovnú zásobu použiť v dialógoch 

 viesť rozhovor podľa modelových situácií 

 čítať s porozumením, doplniť vlastný 

záver 

 vymenovať učebné predmety 

 dbať na techniku čítania, odpovedať na 

otázky 

 odpovedať na otázky 

 čítať text s porozumením, reprodukovať 

 rozprávať o vlastných záľubách 

 viesť dialógy, uplatniť novú slovnú 

zásobu 

 čítať s porozumením, precvičovať slovnú 

zásobu 

 cvičiť správnu techniku čítania, 

odpovedať na otázky 

 upevniť a zopakovať učivo vybraných 

tém 

 využiť kvíz, tajničky, hádanky, dialógy, 

cvičenia 

 využiť zábavnú formu opakovania 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačné rozprávanie, 

 motivačný rozhovor, 

 rozprávanie, 

 vysvetľovanie, 

 rozhovor, 

 zážitkové učenie - hry, modelové situácie                                                  

 tvorba projektov a ich prezentácie, 
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 skupinové vyučovanie, 

 práca s knihou, 

 precvičovanie a opakovanie      

 

6. Učebné zdroje: 

 Učebnica Ruský jazyk pre 7.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Pracovný zošit RJ pre 7.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Iné zdroje: internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Loptové hry 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Loptové hry patria v systéme telesnej výchovy k  najrozšírenejším prostriedkom, sú 

mimoriadne populárne,  nielen počtom aktívnych hráčov, ale ich popularita sa odráža 

v úspechoch i neúspechoch našich reprezentačných družstiev. Loptové hry sú neoddeliteľnou 

súčasťou kultúrneho života a veľké množstvo divákov sleduje majstrovské a priateľské 

zápasy našich družstiev. Loptové hry chápeme ako súčasnú činnosť dvoch kolektívov, alebo 

jednotlivcov, ktorí spolu vzájomne bojujú a snažia sa svoju prevahu vyjadriť bodmi, 

používajú pritom spoločný predmet - loptu. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Všeobecným cieľom predmetu loptových hier je umožniť žiakom primerane osvojovať 

si , zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť s loptou, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, periférne 

videnie a vytvárať si trvalý vzťah k loptovým hrám ako potreby na súčasť zdravého životného 

štýlu. 

Špecifickým cieľom  predmetu je : 

 mali vytvorenú predstavu o význame loptových hier na upevňovanie aktívneho 

zdravia,  

 prejavovali záujem o pohybové činnosti, mali pozitívny postoj k loptovým hrám 

s tým, aby  sa stali súčasťou ich každodenného života, 

 mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, 

 mali osvojené pohybové činnosti, s ktorých si hráči dokážu vytvoriť svoje herné 

systémy, 

 aktívne využívali základnú terminológiu, pravidlá osvojených pohybových činností, 

 boli schopní primerane hodnotiť telesný rozvoj, pohybovú výkonnosť a periférne 

videnie spolužiakov. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Pohybové – žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb 

Kognitívne – žiak má mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v 

zmysle aktívneho zdravého životného štýlu 

Komunikačné – žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii 

Učebné – žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie 

zručností, prvá pomoc a i.) 

Interpersonálne – žiak má pozitívny vzťah k sebe a k iným  

Postojové – žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera  

4. Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

BASKETBAL 
 

 Pohybové a prípravné hry na nácvik a 

upevnenie herných činností v basketbale, 

 základné pravidlá basketbalu;  

 cviky na precvičenie celého tela s 

náčiním;  

 základné herné činnosti –streľba na kôš 

jednoručne, po dvojtakte, 

  útočné a obranné kombinácie,  

 

 

 mať predstavu o svojich pohybových 

možnostiach, 

 vypestovať vzťah k loptovým hrám, 

 rozvíjať periférne videnie, 

 vedieť hodnotiť a diagnostikovať 

svoju pohybovú úroveň, 

 získať vzťah k práci s loptou, 

 osvojiť si terminológiu, 

 

 

FUTBAL 
 

 Pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

futbale – na desať prihrávok, 

 strážnik uličky, 

  kopanie lopty na bránu – nácvik 

pokutových kopov;  

 úpolové hry a cvičenia, 

 štafety s loptou,  

 bežecká abeceda;  

 futbalová súťaž  

 

 

 osvojiť si terminológiu, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky 

na rozvoj pohybovej výkonnosti, 

 mať predstavu o svojich pohybových 

schopnostiach, 

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 naučiť sa pracovať s loptou 
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VOLEJBAL 

 

 Pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

volejbale,  

 základné pravidlá loptovej hry – 

volejbal;  

 zdravotné cviky na precvičenie celého 

tela s náčiním,  

 prípravné hry na upevnenie techniky 

pohybových štruktúr s akcentom na 

koordináciu práce s loptou  

 

 

 

 poznať základy pravidiel volejbalu 

 mať pozitívny vzťah k loptovým 

hrám, 

 naučiť sa pracovať s loptou,  

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 rozvinúť základné pohybové 

schopnosti a hlavne koordináciu 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

 výklad, vysvetľovanie, opis, rozhovor  

 predvádzanie, pozorovanie, demonštrácia 

 nácvik, cvičenie,  zdokonaľovanie, korekcia 

Formy: 

 individuálna 

  hromadná 

  skupinová  napr. (5 – 7 žiakov)  

  kruhové cvičenie    na stanovištiach 

  doplnkové cvičenie 

 aktívne – súťaže, pasívne – návšteva podujatí 

6. Učebné zdroje: 

 Internet, audiovizuálne média, výklad, pravidlá loptových hier, didaktická technika, 

športové podujatia. 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Tvorivá dramatika je syntetizujúcim predmetom, ktorý obsahuje dramatické, pohybové, 

rečové, prednesové a slovesné tvorivé činnosti, prostredníctvom ktorých pôsobí na celkový 

rozvoj myslenia, cítenia a konania žiakov. harmonicky rozvíja osobnosť, aktívny tvorivý 

prístup k základným postojom. Učí žiakov nielen vnímať a zachytávať svet zmyslami, ale čo 

je najdôležitejšie, učí žiakov prostredníctvom prežívania týchto dotykov vyjadriť to, čo žiaci 

cítili, čo si predstavovali, aké obrazy videli.  

Tvorivá dramatika je založená na princípe porozumenia, spolupráce, súhry a tímovej 

tvorivosti. Prostredníctvom tvorivej dramatiky sa žiaci učia prezentovať vlastný názor, ale 

zároveň rešpektovať názory druhých. Pomáha tvorivo zvládať nové situácie, ktoré prináša hra, 

škola, práca a život. Žiaci nadobúdajú schopnosť osobitého a kultivovaného prejavu. vstupom 

tvorivej dramatiky do vyučovania by sa malo docieliť to, aby sa škola stala miestom 

skúmania, objavovania, priateľstva a pochopenia.  

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom tvorivej dramatiky je rozvíjať zmysel pre estetické cítenie, osobnosť žiaka v oblasti 

citových, rozumových a morálnych kvalít i v oblasti kultivovaného vyjadrenia, v sociálnej 

i umeleckej komunikácii. Ďalšími cieľmi sú:  prezentovať zážitkový svet žiakov ich 

sebareflexiou, vytvárať a upevňovať priateľské vzťahy v kolektíve, orientovať žiakov vo 

vývoji nášho slovesného umenia, uvedomiť si svoje špecifické schopnosti a tvorivo ich 

uplatňovať v škole, práci, v živote, získať zmysel pre dokončenie práce a naučiť sa niesť za 

ňu zodpovednosť, naučiť sa ceniť si svoje výsledky i výsledky iných, prakticky zvládnuť 

rôzne techniky podnecujúce tvorivé písanie a odstrániť strach z písania.  

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa: 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny prejav,  

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku 
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 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti,  

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  

 formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

 osvojí si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám. 

 

4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

ÚVOD 

Inšpirácia 

 

TVORIVOSŤ 

Hra so slovom. Hra s pojmom. Slovo, pojem, 

obraz 

Zvuk a zvukové príbehy 

 

IMPROVIZÁCIA 

Improvizácia 

Improvizácia s dramatickým dejom 

Príbeh 

 

 

 

 

 

 

 

- vytvárať si asociácie na základe pojmov, 

zvukov a obrazov 

 

- chápať podstatu tvorivosti 

- využívať asociačný kruh 

- spájať emócie a počuté zvuky so zážitkami 

 

 

- vcítiť sa do rozličných rolí 

- zaujať postoj (kladný, záporný) v 

improvizovaných situáciách 

- vnímať sa ako osobu s kladmi a zápormi 

- vcítiť sa do druhého 

- chápať improvizáciu ako prostriedok 

nadobúdania životných skúseností 

- vnímať improvizáciu ako symbiózu 

intelektu, komunikácie a pohybovej kultúry 
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K DIVADLU OD TVORIVEJ 

DRAMATIKY 

Divadlo nie je lakomec 

 

 

 

 

PROCES DRAMATICKEJ 

A INSCENAČNEJ TVORBY 

Hlasová príprava recitátora 

 

 

RECEPCIA A REFLEXIA 

DRAMATICKÉHO UMENIA 

Námety v dramatických situáciách 

Komunikácia s divákom 

Základné divadelné druhy 

Súčasné dramatické umenie a médiá 

 

TVORIVÉ PÍSANIE 

Hra so slovom (lyrické texty) 

Hra so slovom (kratšie prozaické texty) 

Život na papieri 

Nožnicami proti prúdu 

Pracovný list č. 1 

Pracovný list č. 2 

 

 

- odlíšiť tvorivú dramatiku od divadla 

- uplatňovať zvládnuté rečové schopnosti 

v sociálnej komunikácii 

- zahrať nacvičené roly na javisku  

- prezentovať sa pred publikom 

 

 

 

- pracovať s hlasom v rôznych dramatických 

situáciách 

- rozvíjať rečové schopnosti pomocou 

jazykolamov 

 

 

 

- tvoriť vlastné námety na divadelné 

spracovanie 

- prezentovať sa pred publikom 

- poznať a rozlišovať znaky jednotlivých 

divadelných druhov 

- zdramatizovať vybraný úryvok zo súčasnej 

dramatickej tvorby 

 

 

 

- tvoriť rôzne umelecké básnické prostriedky 

- vedieť analyzovať lyrickú báseň 

- poznať stavbu prozaického textu 

- pútavo prerozprávať príbeh  

- tvoriť ekvivalentné závery prozaických 

textov 

- vytvoriť dadaistickú báseň 

 

5. Metódy a formy práce: 

 výklad, rozhovor, dialóg, práca v skupinách, hra, kreslenie 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy, obrázky, internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Virtuálny svet 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Virtuálny svet je podporný predmet pre informatiku. Predmet je zaradený v školskom 

vzdelávacom programe hlavne z dôvodu záujmu žiakov o prácu na počítači. Tento záujem 

a prvotná motivácia je podchytená zaujímavou formou ako pomocou internetu získať 

informácie v živote potrebné a užitočné. Na hodinách tohto predmetu sa žiaci naučia 

vyhľadávať informácie na internete. Využitie poznatkov a zručností v tomto predmete bude 

úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky. Pôjde hlavne o uchovanie, získavanie, 

rozširovanie a prenos informácií.  

 

2. Cieľ predmetu: 

 Získavanie informácií a jej následné spracovanie, kopírovanie, 

 spoznať rôznorodosť informácií a stránok (dopravné značky na ceste, ako sa správať 

po ceste, jazda na bicykli, zdravé stravovanie, upratovanie, krása a výživa, šikovné 

ruky, práca s fotografiou...), 

 naučiť sa algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

 naučiť sa samostatnému, systematizovanému a logickému mysleniu, 

 rozvíjať tvorivosť, 

 prostredníctvom práce s myšou, klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov, ich 

koordináciu a priestorovú orientáciu, 

 naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy ale prostriedkom, pomocou ktorého 

dokážu realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, 

 rozvíjať estetické cítenie (formálna stránka výstupov), 

 naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenia úloh, samoštúdium), 

 rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 matematická gramotnosť,  

 čitateľská gramotnosť,  
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 riešenie problémov,  

 komunikatívne kompetencie,  

 informačné a komunikačné technológie,  

 učiť sa učiť,  

 sociálne kompetencie,  

 občianske kompetencie. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

Informácie, informačná spoločnosť, internet 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

www.autoskolak.sk, http://soferuj.sk/testy 

 

 

 

 

 

www.bublina.sk 

 

 

http://megym.wbl.sk 

 

 

 

 

http://www.magimaxclub.net/pages/textacik/ 

http://www.photofunia.com/ 

 

 

www.dobrarada.sk 

 

 

 

 

 

 

 

www.pauzicka.sk 

 

 

- poznať základné dopravné značky, 

vedieť ako sa správať keď ideme po 

chodníku, po ceste peši alebo na 

bicykli 

- zaujímavou formou sa obohatiť 

o príslovia, hádanky, zaujímavosti 

- vedieť nájsť na internete mnoho 

výučbových a interaktívnych 

programov, ktoré pomôžu pri 

opakovaní učiva 

- vedieť spracovať fotografiu 

-  vedieť, kde nájsť dobré rady 

o varení, upratovaní, domácich 

prácach, prácach okolo domu alebo 

bytu či v záhrade 

- omaľovánky, zaujímavosti, hry, 

tajničky 

- rozvíjať logiku pomocou hier 

 

 

 

http://www.autoskolak.sk/
http://www.bublina.sk/
http://megym.wbl.sk/
http://www.magimaxclub.net/pages/textacik/
http://www.photofunia.com/
http://www.dobrarada.sk/
http://www.pauzicka.sk/
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5. Metódy a formy práce: 

 Motivačné rozprávanie,  

 motivačný rozhovor,  

 motivačná demonštrácia,  

 problém ako motivácia,  

 opis,  

 vysvetľovanie, 

  samostatná práca. 

 

6. Učebné zdroje: 

 webové stránky,  

 pracovné listy  

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Praktiká z biológie 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živote človeka a človeka samom 

s dôrazom na vzájomné súvislosti orgánov a sústav v tele človeka,  vzťah k vlastnému telu 

a zdraviu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám prostredia. Predstavuje poznanie 

vlastného tela a prepojenie všetkých sústav. Orientuje sa na ochranu vlastného zdravia 

a pomoci človeku pri telesných zraneniach, čiže pomoci  v núdzi, poznať a naučiť sa základy 

prvej pomoci. Poukazuje na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie 

základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia 

rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v 

praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. 

 Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých  

tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným 

štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach.  

 Tento predmet je usporiadaný v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 

vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania vlastných skúseností, vzťahov organizmov a 

človeka v prírodnom prostredí, a v blízkosti človeka. Štruktúra učiva je orientovaná na život 

človeka a stavbu  ľudského tela, od najjednoduchších až po zložitejšie funkcie pomoci 

človeku.  Poznávanie, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, pri prvej pomoci 

s pozornosťou a citlivosťou tela na vážnosť zranenia.  Usporiadanie učiva vedie k 

postupnému  prehlbovaniu poznatkov o vlastnom tele. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Ciele sú zamerané na poznávanie ľudského tela ako celku, čo predstavuje: 

 Poznať a chápať telo ako celok.  

 Poznať väzby orgánov a sústav  pri ochrane vlastného zdravia.            

 Chápať základné súvislosti a vzťahy pri starostlivosti a zodpovednosti o vlastné 

zdravie a zdravie iných osôb. 
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 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať ich v 

praktickom  živote. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 Poznať vnútornú stavbu tela, funkcie sústav. 

 Pochopiť typické životné prejavy a význam ochrany zdravia.  

 Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy ľudského tela.           

 Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam pre človeka.  

 Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy ľudí, následky vplyvu 

človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia. 

 Pochopiť súvislosť biologickej a sociálnej podstaty človeka a spojitosť s prírodným        

systémom.              

 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky 

života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia. 

 Vedieť zásady predlekárskej 1. pomoci pri úrazoch. 

 Pochopiť význam individuálnych osobitostí človeka a sociálnu schránku človeka pre                                 

rozvoj ľudskej spoločnosti. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

2. Vnútorná stavba tela stavovcov 

 
Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 Úvod. Zoznamovanie sa 

s laboratóriom. 

 Pozorovanie povrchu tela a kostry 

stavovcov. 

 

 

 

 Stavba vtáčieho vajca. 

 

 Poznávanie vybraných chránených 

druhov stavovcov- projekt. 

  

- uviesť žiakov do správania sa 

v laboratóriu; 

- rozlíšiť na troch ukážkach kostry 

stavovcov; a popísať v čom sa kostry 

líšia;  

- vedieť vymenovať základnú stavbu 

kostry,  

- vedieť opísať vnútornú stavbu 

vtáčieho vajca; 

- spoznať chránené druhy stavovcov, 

popis; 

- uviesť dôvod chránenia daného 

stavovca; 

 

 



228 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

2. Človek a jeho telo 
 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard  

 Nácvik prvej pomoci pri poraneniach 

kože. 

 

 Činnosť horných a dolných končatín- 

projekt. 

 Poznávanie kostí a nácvik prvej 

pomoci pri poraneniach kostí. 

 Zloženie stravy človeka- projekt. 

 

 Prejavy dýchania. 

 

 Prvá pomoc pri ohrození životných 

funkcií. 

 

 Pozorovanie vonkajších prejavov 

činnosti srdca. 

 Nácvik prvej pomoci pri veľkom 

krvácaní. 

 

 Nácvik prvej pomoci pri malom 

krvácaní a zastavení činnosti srdca.  

 Pozorovanie činnosti zmyslových 

orgánov. 

 Nácvik prvej pomoci pri poranení 

miechy- film. 

 

- precvičiť si postup predlekárskej 

prvej pomoci,  

- popísať prirodzenú činnosť končatín 

na vlastnom tele; 

- popísať vybranú končatinu, 

- precvičiť si postup predlekárskej 

prvej pomoci pri poraneniach kostry 

- vedieť vybrať zdravé potraviny 

a zdôvodniť ich výber; 

- všímať si prejavy dýchania pri 

zaťažení a v pokoji; zdôvodniť 

zvýšenú činnosť dýchania; 

- opísať a predviesť na ukážke 

predlekársku prvú pomoc; 

- všímať si činnosť srdca v pokoji a pri 

fyzickom zaťažení, vedieť zdôvodniť; 

- naučiť sa techniku správneho postupu 

pri veľkom krvácaní a zaznamenať; 

- vedieť ošetriť malé krvácanie 

a vedieť postup predlekárskej prvej 

pomoci pri zastavení činnosti srdca 

- Precvičenie a vnímanie receptorov pri 

vonkajšom podnete 

- Všímať si správny postup pri 

poraneniach miechy a predlekárskej 

prvej pomoci; 

3. Zdravie a život človeka 
 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard  

 Zdravý životný štýl- vychádzka. 

 Záverečné zhrnutie. 

 

- Všímať si pocity pri pohybe na 
čerstvom vzduchu;  
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5. Metódy a formy práce: 

- vysvetľovanie s demonštráciou (obrazy, pomôcky, názorné prevedenia, modelové 

situácie), aktivačný a heuristický rozhovor s využitím prvkov problémového 

vyučovania ( riešenie a praktické prevedenie problémových úloh) ,precvičovanie, 

pozorovanie a opakovanie 

- organizácia žiackej práce: individuálna, párová 

 

6. Učebné zdroje: 

- učebnica biológie pre 7. ročník základnej školy, odborné časopisy ( GEO ), príručky 

prvej pomoci 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:  Praktiká z chémie 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Príspevok chémie k všeobecnému vzdelaniu a výchove je nielen v osvojovaní a využívaní 

základných poznatkov z tohto vedného odboru, ale aj v osvojovaní praktických metód, ktoré 

sú pre tento odbor charakteristické. Ak sa v povinnom vyučovaní dáva dôraz najmä na 

základy pojmového poznávania, hlavnou náplňou práce v chemických  praktikách je oblasť 

pracovných postupov – metód poznávania. Učivo týchto praktík zahŕňa najmä základy 

praktických metód, ktoré sa používajú v chémii. Žiakom poskytuje integrovaný pohľad aj na 

skúmanie prírodných javov a zákonitostí. 

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci 

osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne 

a spoľahlivo pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese 

riešenia úloh rôznej zložitosti. Práca v chemických praktikách má rozvíjať aj hlbší záujem 

žiakov o prírodné vedy, o ochranu prírody a životného prostredia. 

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém prác, ktorých správna realizácia 

si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania je podieľať sa  na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. Žiaci by mali 

porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky 

pri riešení konkrétnych úloh. 

Vyučovanie predmetu bude realizované metódami aktívneho poznávania. Školský pokus je 

pre žiakov zdrojom nových poznatkov, prispieva k rozvoju ich prírodovedného myslenia 

a dáva podnety k ich všestrannej výchove. Výraznou mierou prispieva k formovaniu 

a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať 

vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych 

zručností. 

Žiaci si majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci  dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby 

vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný 

jazyk, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné 

riešenie problémov, 

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom  

 prostredí, 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom  

 a tvorivom myslení, 

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

potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

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

spoločnosti, 

 osvojil si základné postupy  efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 
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4. Vzdelávací štandard: 

 

 

1.  Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Zásady bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu 

 Zásady poskytovania prvej pomoci pri 

poranení v laboratóriu 

 Základné piktogramy (žieravina, 

horľavina, jed, výbušnina....) 

 Poznať zásady prvej pomoci pri 

zasiahnutí chemikáliou a bezpečnej 

práce  s chemikáliami. 

 Poznať telefónne čísla prvej pomoci 

  

 

2. Pozorovanie v chémii 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Bezpečná práca s chemickými látkami 

 Rozdiely medzi pokusom 

a pozorovaním 

 Naučiť sa pozorovať chemické deje 

a vysvetľovať ich podstatu 

 Spôsoby merania v chemickom 

laboratóriu 

 Ochranné pomôcky 

 Vlastnosti látok – horľavosť, 

skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, 

rozpustnosť 

 

 Chápať  rozdiel medzi pokusom 

a pozorovaním na základe konkrétnych 

príkladov.  

 Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok 

 Teoreticky a prakticky, pozorovaním 

a pokusom zistiť vlastnosti látok -

horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, 

vzhľad, rozpustnosť,  

 upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu 

 

3. Práca s kahanom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Liehový kahan 

 

 Bezpečná práca s liehovým kahanom 

 

 

 

 Nalievanie roztokov do skúmaviek 

 

 Správny postup pri zohrievaní 

roztokov v skúmavkách pri použití 

liehového kahana 

 Vedieť popísať jednotlivé časti liehového 

kahana 

 Zásady bezpečnej práce s liehovým 

kahanom poznať aj dodržiavať 

 Vedieť určiť pomôcky potrebné na 

zohrievanie kvapalín 

 Vedieť správne a bezpečne naliať roztok 

chemickej látky do skúmavky 

 Vedieť správne a bezpečne zohrievať 

roztoky v skúmavkách 
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4. Zmesi a chemicky čisté látky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Chemické látky a zmesi,  

 

 

 

 Skupinová práca – prakticky 

uskutočniť odparovanie, destiláciu. 

 

 Poznať rozdiel medzi chemickými 

látkami a zmesami  

 Poznať metódy oddeľovania zložiek 

    zmesí,  

 vedieť správne prakticky vykonať 

destiláciu vody a odparovanie, poznať 

možnosti ich využitia v praxi 

 

5. Objem kvapalných látok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Meranie objemu kvapalných látok 

 

 Odmerné nádoby 

 Poznať odmerné nádoby najčastejšie 

používané v chemickom laboratóriu, 

posúdiť ich presnosť, vedieť s nimi 

presne odmerať objem kvapalín 

 Poznať jednotky objemu a správne ich 

používať 

 

6. Voda 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Význam vody pre živé organizmy, 

rozdelenie vôd podľa výskytu 

a použitia 

 

 

 

 Pozorovanie druhov vôd pomocou 

mikroskopu 

 Poznať: význam vody pre život 

človeka, zvieratá a rastliny, rozdelenie 

vôd podľa výskytu (zrážková, 

povrchová, podzemná, minerálna) 

a podľa použitia (pitná, 

úžitková, odpadová, destilovaná) 

 Porovnať zloženie rôznych druhov 

vôd pomocou mikroskopu 

 

7. Meranie hmotnosti 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Laboratórne váhy, ich zloženie, 

kalibrácia, váženie chemických látok 

alebo zmesí 

 Poznať základné časti analytických 

laboratórnych váh.  

 Vedieť kalibrovať laboratórne váhy 

 Vedieť presne odmerať hmotnosť 

chemickej látky alebo zmesi 

 Poznať a správne používať  jednotky 

hmotnosti 
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8. Roztoky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Roztok, rozpúšťaná látka, rozpúšťadlo, 

závislosť sfarbenia vodného roztoku 

modrej skalice od hmotnosti rozpustenej 

látky a rozpúšťadla 

 

 Vysvetliť prípravu vodných roztokov 

  Vedieť pripraviť vodné roztoky 

pomocou laboratórnych váh 

a odmerných nádob 

 Pozorovaním zistiť závislosť intenzity 

zafarbenia vodného roztoku modrej 

skalice od hmotnosti rozpustenej látky a 

rozpúšťadla 

 

 

9. Rozpustnosť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Roztok, rozpúšťaná látka, rozpúšťadlo, 

závislosť rozpustnosti soli a cukru vo 

vode od teploty 

 

 

 

 Graf závislosti 

 

 Vedieť pripraviť vodné roztoky 

pomocou laboratórnych váh 

a odmerných nádob 

 Pozorovaním zistiť závislosť 

množstva rozpustenej látky v 100 

gramoch vody od teploty. 

 Narysovať na milimetrový papier graf 

tejto závislosti 

 Vedieť bezpečne pracovať s liehovým 

kahanom a teplými skúmavkami 

 Vedieť používať ochranné pracovné 

prostriedky    

 

10. Rozpúšťadlá 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Najčastejšie používané rozpúšťadlá 

 

 Voda 

 

 Alkohol 

 Využitie rozpúšťadiel 

 

 Poznať najčastejšie používané 

rozpúšťadlá (voda, alkohol, acetón),  ich 

vlastnosti, využitie 

 Vedieť pripraviť vodné a alkoholové 

roztoky, vedieť posúdiť, čo sa v čom 

rozpúšťa 

 Poznať nástrahy pri práci s niektorým 

rozpúšťadlami, bezpečne ich používať 

 

11. Modrá skalica 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Modrá skalica – vzhľad, vlastnosti, 

využitie, zmeny pri zohrievaní 

a rozpúšťaní, hrozba otravy pri požití 

 Pozorovaním určiť vlastnosti modrej 

skalice – vzhľad, skupenstvo, 

rozpustnosť vo vode, farba 

 Pozorovať zmeny zafarbenia modrej 

skalice pri zohrievaní a rozpúšťaní 

 Vysvetliť význam piktogramu na 

obale, ktorý upozorňuje na 

nebezpečenstvo otravy  pri požití 

 

12. Kyslík 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vlastnosti kyslíka, príprava kyslíka 

reakciou peroxidu vodíka s burelom 

 

 

 Dôkaz kyslíka 

 

 Poznať vlastnosti kyslíka, význam pre 

horenie 

 Pripraviť kyslík reakciou peroxidu 

vodíka s burelom 

 Urobiť dôkaz prítomnosti kyslíka 

pomocou horiacej špajdle 

 

13. Oxid uhličitý 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vlastnosti oxidu uhličitého 

 

 

 Príprava oxidu uhličitého reakciou 

vápenca s kyselinou chlorovodíkovou 

 Dôkaz oxidu uhličitého 

 Poznať vlastnosti oxidu uhličitého, 

význam pre hasenie plameňa 

a fotosyntézu 

 Pripraviť oxid uhličitý reakciou 

vápenca s kyselinou chlorovodíkovou 

 Urobiť dôkaz prítomnosti oxidu 

uhličitého pomocou horiacej špajdle 

 

14. Emulzie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Príprava emulzie, premiešavanie 

zložiek a ich oddeľovanie pomocou 

oddeľovacieho lievika 

 

 Charakterizovať pojem emulzia, 

vedieť ju pripraviť, oddeliť jednotlivé 

zložky 

 Vedieť pracovať s oddeľovacím 

lievikom 

 Oddeliť emulziu oleja s vodou. 

 Ekologické problémy - znečistenie 

vody olejmi, benzínom, ropou 

 

15. Chromatografia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Rozdeľovanie viaczložkových farieb 

pomocou metódy chromatografie 

 Oddeliť jednotlivé časti čiernej, 

hnedej, oranžovej a zelenej farebnej 

fixky 

 Pomocou pijavého papierika, vody 

a jednoduchej chromatografickej 

aparatúry 

 

5. Metódy a formy práce: 

 riadený rozhovor 

 demonštračné metódy 

 pozorovanie 

 samostatná práca s literatúrou, pracovným listom, internetom 

 experimentálna činnosť 

 kooperatívne metódy 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy 

 učebnica 

 odborná literatúra 

 internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Ôsmy ročník: 

Vzdelávacia oblasť:  Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Koncepcia vzdelávania vychádza z konkrétnych životných situácii, v ktorých žiaci 

prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach. Zameriava sa na praktické činnosti a získanie pracovných 

návykov a zručností. Pozorovaním a experimentovaním rozširuje a dopĺňa poznatky 

z prírodovedných predmetov. Podporuje sebarealizáciu a tvorivú kreativitu žiakov, prispieva 

k rozvoju morálno-vôľových vlastností. 

 

2. Cieľ predmetu: 

 spájať teoretické poznatky s praktickými činnosťami 

 podporovať rozvoj pracovných zručností a návykov 

 viesť k tvorbe estetického životného prostredia a k jeho ochrane 

 rozvíjať tvorivú  iniciatívu a kreativitu 

 viesť k ekonomickému mysleniu a k ekonomickému správaniu sa 

 orientovať sa v sortimente materiálov a výrobkov na trhu 

 pomáhať žiakom uplatniť sa v praktickom živote   

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- vyhľadá potrebné informácie z dostupných zdrojov 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavenie 

- využíva nadobudnuté znalosti z jednotlivých oblastí v praktickej činnosti 

- využíva a rozvíja kreativitu, estetické cítenie 
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4. Vzdelávací štandard: 

 

1. Agroekológia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Projektovanie záhrady (oddychovej   

zóny) 

 Okrasné rastliny a dreviny v záhrade 

 

 

 Zber a uskladnenie   

poľnohospodárskych  plodín – 

praktická činnosť 

 

 

 Pozberová úprava pôdy – praktická  

činnosť 

 

 

 

 Úprava okolia školy – praktické práce 

 

 

 Spôsoby zúrodňovania pôdy 

 Kompostovanie 

 

 Hydroponické pestovanie rastlín 

 

 Starostlivosť o izbové kvetiny 

 

 Parenisko 

 

 

 Vysádzanie a ošetrovanie črepníkových 

kvetov – praktická činnosť 

 

 Jarná príprava pôdy – praktická činnosť 

 

 Úprava okolia školy – praktická 

činnosť 

 

 Výsev zeleniny  - praktická činnosť 

 

 Ošetrovanie zeleniny 

 

 

 

 

 Poznať zásady tvorby oddychovej 

zóny 

 Poznať vhodné okrasné rastliny 

a dreviny, spôsoby ich pestovania 

a ošetrovania 

 Určiť agrotechnické termíny zberu, 

poznať spôsoby ich čistenia, triedenia 

a uskladnenia 

 Viesť k rozvoju pracovných návykov 

a manuálnych zručností  

 Oboznámiť sa so spôsobmi pozberovej 

úpravy pôdy, poznať spôsoby zvyšovania 

jej úrodnosti 

 Zdokonaľovať manipuláciu 

s pracovným náradím 

 Pomáhať vytvárať estetické vnímania 

a cítenie 

 Získavať pozitívny vzťah k ŽP 

 Poznať možnosti zvyšovania úrodnosti 

pôdy a vedieť ich posúdiť z ekon. a ekol. 

hľadiska  

 Poznať možnosti a potreby hydrop. 

pestovania rastlín 

 Poznať spôsoby rozmnožovania 

a zásady ošetrovania izbových kvetov 

 Poznať spôsob prípravy a využitie 

pareniska 

 Poznať druhy a spôsob vysádzania 

črepníkových kvetov 

  Vedieť pripraviť pôdu na výsev  

  Získať zákl. manuálne zručnosti pri 

práci s náradím 

 Získať prac. návyky a udržiavať 

poriadok vo svojom okolí 

 Poznať spôsob a termín výsevu bežne 

pestovanej zeleniny 

 Vedieť aplikovať zákl. zásady 

ošetrovania zeleniny 
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 Výsadba priesad 

 

 

 Poznať spôsob a termín vysádzania 

priesad zákl. druhov zeleniny 

 Rozoznať mladé rastlinky zeleniny od 

buriny 

 Poznať zásady polievania a 

okopávania 

 

 

 

 

2. Školská dielňa 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vybavenie školskej dielne 

 

 Výroba drobných úžitkových  

predmetov 

 Výzdoba interiéru školy 

 Poznať zákl. vybavenie a nástroje pre 

sprac. dreva a kovu 

 Pestovať estetické cítenie, rozvíjať 

predstavivosť a kreativitu žiakov 

 Poukázať na možnosti využitia prír. 

materiálov vo výzdobe interiéru 

 

 

3. Základy stavebnej výroby 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Stavebné materiály a ich výroba 

 

 

 

 Prírodno – technické stavebné diela 

 

 Architektúra a kultúra 

 

 Kúrenie, voda, kanalizácia 

 

 

 

 Šetrenie prír. zdrojov a ochrana ŽP 

 

 Prostriedky malej ručnej mechanizácie 

 Oboznámiť sa s bežným sortimentom 

stav. materiálov 

 Poznať najbežnejšie technológie 

v stavebníctve 

 Oboznámiť sa s najznámejšími 

dielami doma i vo svete 

 Vedieť vyhľadávať a triediť 

informácie na internete a v literatúre 

 Poznať spôsoby vykurovania a vedieť 

ich ekonomicky posúdiť 

 Oboznámiť sa s rozvodmi v byte 

 Hospodárne využívanie energie, vody 

 Znižovať tvorbu odpadov a poznať 

možnosti ich recyklácie 

 Poznať prostriedky MRM, spôsob ich 

obsluhy a využitia 

 Orientovať sa v sortimente 

a v cenových reláciach MRM 
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4. Svojpomocná údržba domácnosti 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Oprava omietok 

 

 

 Maľovanie a tapetovanie 

 

 Poznať spôsoby a postupy jednoduchej 

opravy 

 Vedieť sa orientovať  v potrebnom 

sortimente materiálov 

 Vedieť vypočítať spotreby farby resp. 

tapety 

 Poznať druhy farieb a náterov 

 Poznať prac. postup pri maľovaní 

a tapetovaní 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné, exkurzia, nácvik zručnosti, vyučovacia 

jednotka na školskom pozemku, vychádzky 

 

6. Učebné zdroje: 

  učebnica Technickej výchovy,  Pestovateľské práce, odborná literatúra, odborné 

časopisy, zdroje z internetu 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. 

Cudzie jazyky umožňujú chápať skutočnosti, ktoré presahujú oblasť skúseností 

sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre 

komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácia v  anglickom  jazyku je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. Požiadavky kladené na žiaka 

predpokladajú uvedomelý prístup k osvojeniu si cudzieho jazyka. V súčasnosti majú žiaci 

stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo 

cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej 

techniky je písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. 

Preto je úlohou základnej školy, aby žiaci dostali pevné základy, na ktorých budú budovať 

svoje rečové zručnosti až do najvyššej možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením 

v praxi. Učiaci sú vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu k zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie 

daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci 

interkultúrnej komunikácie. Žiaci sú vedení k tomu, aby nadobudli schopnosť uplatniť svoje 

vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách, v 

rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky. To všetko vedie 

k podpore sebadôvery žiakov.  

Cieľom predmetu konverzácia v anglickom jazyku je upevniť a rozšíriť vedomosti získané na 

hodinách anglického jazyka. To docielime najmä hravou a pútavou formou a konverzačnými 

metódami. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Žiak dokáže: 

 Pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku. 

 Udržať pozornosť pri prijímaní informácií. 

 Účinne spolupracovať vo dvojiciach. 

 Pochopiť rôzne stratégie učenia sa a vedieť ich používať. 

 Pochopiť zámer zadanej úlohy. 

 Aktívne a často využívať doteraz osvojenú slovnú zásobu. 

 Dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich už s osvojeným učivom, 

systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj. 

 Funkčne využívať jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie postojov 

( súhlas, nesúhlas ) a etických zásad ( ospravedlnenie, ľútosť, pozdrav ). 

 Reagovať na nesplnenie pravidiel a povinností  . 

 Jednoducho opísať aspekty všedného dňa ( škola, rodina, záujmy ).  

 Zachytiť podstatné informácie v obsahovo a jazykovo jednoduchých textoch. 

 Udržiavať a rozvíjať základnú spoločenskú konverzáciu prostredníctvom 

jednoduchších bežných výrazov. 

 Kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti 

svojho rozvoja. 

 Udržať pozornosť pri prijímaní informácií. 

 

 

 4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Opis dňa 

 

Rozprávanie o sebe 

 

Rozprávanie o pracovných skúsenostiach 

 

Oblečenie – opis oblečenia 

 

 

Rozhovor v obchode  

 

 

Rozprávanie o teste, výrazy 

-vedieť opísať svoj deň a denný režim 

 

-vedieť sa predstaviť a porozprávať o sebe 

základné frázy 

-vedieť sa zapojiť do rozhovoru a viesť 

jednoduchý dialóg 

- používať základné vetné modely a vedieť 

komunikovať pomocou naučených slovných 

spojení a výrazov 

-komunikatívne zvládnuť jednoduché 

a rutinné úlohy/ role) s použitím 

jednoduchých slovných spojení 

- vedieť plynulo viesť jednoduchý dialóg 
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História Veľkej Británie – kultúrna stránka 

 

Rozprávanie o histórii materiálov 

 

Pieseň Rok 3000 

 

Užitočný výrazy- vytvorenie krátkeho 

rozhovoru 

 

Čítanie a knihy- rozhovor o knihách a čítaní  

 

Počítače a internet  

 

História internetu 

 

Práca na projekte- životopis popovej, 

športovej alebo filmovej hviezdy 

 

Vyhodnotenie projektov 

 

 

Pieseň 

 

Režim dňa 

 

Rozhovor u lekára 

 

Zábavný príbeh- vytvorenie krátkeho príbehu 

 

Športové udalosti a športové súťaže 

 

 

 

CLIL – Biológia: vitamíny a minerály,  

zdravá výživa 

 

CLIL : životospráva a zdravie 

 

Práca na projekte- zdravý životný štýl 

 

Pieseň 

 

Dialóg v reštaurácii 

 

Robin Hood – Slávny hrdina 

 

Umenie. Čítanie o umeleckom obraze 

 

Práca na projekte. Slovenský legendárny 

 

-poznať stručne históriu krajiny, ktorej jazyk 

sa učím 

-stručne a krátkymi vetami predstaviť 

a charakterizovať veci 

- pomocou krásnej piesne si rozšíriť slovnú 

zásobu 

- vedieť viesť jednoduchý dialóg 

 

 

-vedieť povedať o tom ,čo rád čítam 

 

-porozumieť špecifickým informáciám 

a zachytiť logickú štruktúru textu 

-Podať krátky jednoduchý opis udalostí 

 

- vypočuť si a začleniť informácie, začleniť 

informáciu 

 

-porozumieť špecifickým informáciám 

a zachytiť logickú štruktúru textu 

 

- rozvíjať slovnú zásobu u žiakov 

 

-vedieť opísať svoj denný režim 

 

-viesť jednoduchý dialóg u lekára 

 

-viesť, prerušiť a nadviazať rozhovor 

a preformulovať svoju výpoveď 

- podať krátky jednoduchý opis udalostí 

a činností, zážitkov zo školy a voľno-

časových aktivít v jednoduchom slede 

myšlienok 

- vypočuť si a podať informácie, začleniť 

informáciu 

 

-stručne a krátkymi vetami charakterizovať 

veci 

-vedieť vyjadriť rutinné činnosti a vedieť 

zachytiť a podať informácie 

- pomocou novej piesne si rozšíriť slovnú 

zásobu 

- vedieť viesť, prerušiť sa nadviazať 

rozhovor a preformulovať svoju výpoveď 

-porozumieť špecifickým informáciám 

a zachytiť logickú štruktúru textu 

-vypočuť si a podať informácie, začleniť 

informácie 

-stručne a krátkymi vetami predstaviť osobu 
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hrdina 

 

Pieseň o hrdinovi 

 

Ochrana prírody 

 

Ochrana životného prostredia 

 

Spoznávanie krajín- Austrália 

 

Hurikány – spoznávame svet 

 

 

 

-opakovanie slovnej zásoby 

 

-používať základné vetné modely, vedieť 

pracovať so slovníkom 

-vedieť používať jednoduchý prítomný čas, 

priebehový čas, minulý čas, budúci čas 

-porozumieť špecifickým informáciám 

a zachytiť logickú štruktúru textu 

-porozumieť špecifickým informáciám 

a zachytiť logickú štruktúru textu 

 

5. Metódy a formy práce: 

 opis, dialóg, rozhovor, čítanie s porozumením, posluch piesní s porozumením, spev, 

rozširujúce čítanie, dopĺňanie slov do textu, projektová práca, skupinová práca, CLIL, 

opis obrázka , kvízy, súťaže 

 

6. Učebné zdroje: 

 Tom Hutchinson : Project English 4 – tretia edícia ( Oxford University Press7), pracovné 

listy, internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v nemeckom jazyku 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak 

prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením 

sa na trhu práce. Učenie sa cudzích jazykov podporuje otvorenejší prístup k ľuďom a 

poskytuje živý jazykový základ  pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácie v  nemeckom  jazyku v 8. ročníku je naučiť žiakov 

všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú 

žiaci stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či 

už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja 

počítačovej techniky je písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete 

veľmi rozšírené. Preto je úlohou základnej školy, aby žiaci: 

- dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej    

- možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

- boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu a 

tvorivú prácu zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho 

prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie 

- mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v  

- rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané 

znalosti gramatiky 

- podpora sebadôvery žiakov 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa  na úrovni A1 by mal: 

- pochopiť potrebu vzdelávania sa v nemeckom jazyku, 

- udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

- účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

- vedieť používať jednoduché slová a slovné spojenia,  

- osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

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

rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

- vedieť používať niektoré základné gramatické štruktúry nemeckého jazyka, 

- ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení 

zrozumiteľnú pre rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s cudzincami, 

- nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu  

- napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky,  prianie k 

sviatku 

- klásť a odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho základných potrieb alebo na  

známe témy,  

- predstaviť seba a  iných a reagovať, keď ho predstavujú, pochopiť vety, výrazy 

a slová, ktoré sa ho priamo týkajú, 

- využívať jednoduché slovné spojenia a ucelenými vetami opísať seba, miesto, kde žije, čo robí 

a ľudí, ktorých pozná. 
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4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Einleitung, Wohnen (Úvod, Bývanie) 

Aké boli prázdniny? 

Kde som bol cez prázdniny 

Naspäť v škole – reč žiaka a učiteľa 

Zábava s jazykom 

Bývanie  

Kde bývam ja? Kde bývaš ty? 

Bývanie v meste a na dedine 

Bývanie v meste a na dedine 

 

 

 

 

 

 

2. Essen (Jedlo) 

Raňajky, obed, večera na Slovensku 

Čo sa jedáva v Nemecku 

Čo najradšej jem ja 

Zdravá strava/ nezdravé stravovanie 

Ideálny plán stravovania 

 

 

 

 

 

3. Einkaufen (Nakupovanie) 

Čo všetko sa dá kúpiť v obchode 

Čo najradšej nakupujem ja 

Ceny tovaru  

Druhy obchodov 

Na trhu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Mode 

Čo máš dnes na sebe? 

Čo nosím najradšej 

Môj idol v obliekaní 

 

 

- aplikovať nadobudnuté poznatky 

  z predchádzajúceho ročníka 

- reagovať na základné nemecké výzvy od 

  učiteľa 

- pomenovať jednotlivé druhy obydlí 

- pomenovať miesto, kde býva 

- pomenovať hlavné výhody a nevýhody 

  bývania v meste alebo na vidieku 

- popísať svoj dom/byt 

- rozprávať jednoducho na tému: mesto, život 

  v meste, bývanie na dedine 

- popísať smer 

- diskutovať na tému: život v meste/ na 

  dedine 

 

- určiť čas jednotlivých etáp stravovania 

- rozlíšiť druhy jedál podávaných 

  v jednotlivých častiach dňa 

- popísať jednotlivé druhy jedál 

- tvoriť otázky týkajúce sa jedla 

- vedieť krátko rozprávať na tému 

  stravovanie 

- viesť krátky dialóg na tému 

- vyjadriť stručne svoj názor 

 

- rozlíšiť jednotlivé druhy bankoviek a mincí 

- formulovať otázky o cenách v obchodoch 

  a tovare 

- pomenovať jednotlivé druhy tovaru správne 

- formulovať vety pri nakupovaní 

- orientovať sa v základných mierach, váhach 

  v nemeckom jazyku 

- viesť krátky dialóg na tému: v obchode/na 

  trhu 

- použiť množné číslo vybraných 

  podstatných 

  mien pri informáciách o kusoch 

- prepájať nadobudnuté vedomosti, poznatky 

  a využiť ich pri téme 

 

- pomenovať jednotlivé druhy oblečenia 

- pomenovať farby oblečenia 

- rozlíšiť oblečenie zimné/letné 

- samostatne popísať svoje oblečenie 

  a oblečenie ostatných 
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5. Transport (Doprava) 

Dopravné prostriedky 

Do mesta 

 

6. Umwelt (Životné prostredie) 

Čo je to životné prostredie? 

Čo/kto škodí životnému prostrediu? 

 

 

 

7. Schulfest (Školská slávnosť) 

Koná sa narodeninová oslava 

Druhy osláv 

 

 

8. Träume 

Moje sny 

Nočné mory 

Nočné mory 

Záverečné zhrnutie a opakovanie tém  

- popísať ideálne vyzerajúcu osobu 

- viesť dialóg na danú tému 

- vyjadriť svoje pocity 

- opísať svoje obľúbené kusy oblečenia 

- napísať jednoduché vety k téme 

 

- vymenovať dopravné prostriedky 

- jednoducho opísať cestu z obce do mesta 

 

 

- pomenovať zložky životného prostredia 

- formulovať jednoduché vety o faktoroch 

  znečisťovania 

  životného prostredia 

- argumentovať jednoduchými vetami 

 

- pomenovať druhy osláv na Slovensku 

- použiť gramaticky správne frázy  

- napísať krátku narodeninovú/ meninovú 

  pozvánku 

 

- odpovedať na otázku: O čom snívaš rád? 

  Aká je tvoja nočná mora? 

- použiť gramaticky správne tvary pri tvorbe 

  viet 

- aplikovať nadobudnuté poznatky pri tvorbe 

  plagátu 

- formulovať gramaticky správne vety pri 

  opakovaní tém KNJ 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 rozprávanie, vysvetľovanie, práca v skupinách, dialóg, rozhovor, kreslenie 

 

6. Učebné zdroje: 

 učebnica: Projekt Deutsch 2, 3, nemecko-slovenský/ slovensko-nemecký slovník, 

prinesené obrázky  

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Konverzácia v ruskom jazyku 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Cudzie 

jazyky poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci 

Európskej únie. Osvojenie si cudzích jazykov pomáha žiakovi prekonávať bariéry a tak 

prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon 

uplatnením sa na trhu práce. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície.  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.  

 

2. Cieľ predmetu: 

Základným cieľom vyučovania cudzích jazykov je podpora vzájomného porozumenia medzi ľuďmi 

rôznych krajín a umožnenie komunikácie s nimi. Komunikatívne vyučovanie umožňuje 

predovšetkým učiacemu sa získať vôľu a schopnosť používať určený jazyk. Cieľom praktického 

ovládania KRJ je, aby žiak po piatich rokoch učenia dosiahol základnú úroveň komunikatívnej 

kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a využívanie v profesionálnej 

praxi. 

Aby bol dosiahnutý tento cieľ, je potrebné : 

- vzbudiť konštruktívnu zvedavosť a podporiť komunikáciu s ľuďmi, 

- preniknúť do podstaty kultúry a civilizácie danej krajiny, 

- používanie jazyka pri komunikácii v skutočných situáciách mimo triedy ( výmena listov, 

audiokazety, videokazety ), 

- rozvíjať u žiakov chápanie seba samých a svojej vlastnej kultúry. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v ruskom jazyku, 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 vedieť používať bežné slová a slovné spojenia,  

 osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka 

známych situácií a tém, 

 vedieť používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry ruského jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťajú základných chýb, ale je im rozumieť, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

 použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

 porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

 naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

 

4. Vzdelávací štandard 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 V triede, predstavovanie 

 Predmety v triede 

 

 Škola, rozvrh hodín, vyučovacie 
predmety 
 

 Pieseň Úsmev 
 

 Učiť sa vždy oplatí, moja učiteľka 
 

 V našej rodine, členovia rodiny 
 

 Náš byt, dom. V izbe, jej zariadenie 
 

 Opakovanie učiva 

 V prírode niet zlého počasia. Ročné 
obdobia 

 Vyjadrovanie času, čo sa kedy začína 

 vedieť sa predstaviť, pomenovať 
predmety v triede, nacvičiť správnu 
výslovnosť 

 rozšíriť slovnú zásobu v uvedenej téme 

 naučiť text piesne so správnou 
výslovnosťou 
 

 osvojiť si novú slovnú zásobu, precvičiť 
správne čítanie 

 upevniť slovnú zásobu, viesť dialógy 
podľa veku 

 nacvičiť výslovnosť a používať novú 
slovnú zásobu 

 upevniť osvojené učivo 

 viesť rozhovor na uvedenú tému 
 

 uplatňovať pravidlá správnej výslovnosti 

 po prečítaní textu viesť doplňujúci dialóg 
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 Rozprávanie o rybárovi a rybke- 
rozprávka 

 Nenaroď sa krásny, ale šťastný 
 

 Bratislava, slovná zásoba, nové výrazy 
 

 Moskva sa začína od Kremľa 
 

 

 Nácvik piesne- Smrečok  

 Opakovanie učiva 

 Na pošte 
 

 V zdravom tele zdravý duch 

 

 Zimné športy, Z histórie hokeja 

 Zdravo jedzte a pite 
 

 Pirohy, čaj, zelenina, ovocie 

 Koľko sviatkov je v roku? 
 

 Práca a zábava, čo mám rád 

 V divadle 

 Opakovanie učiva 
 

 Nad mapou Ruska- Sibír 

 

 Vo svete hudby 
 

 Banská Štiavnica 
 

 Nad mapou Ruska 
 

 Byt, zariadenie izieb 
 

 Vo svete výtvarného umenia, 
Treťjakovská galéria 

 Čím byť 
 

 Pieseň- Narodeniny 

 

 vedieť tvoriť dialógy, upevniť slovnú 
zásobu 

 nacvičovať správnu výslovnosť, viesť 
žiakov k k láske k rodnému kraju a vlasti 

 vedieť pomenovať a charakterizovať 
pamiatky v Moskve, upevniť novú slovnú 
zásobu 

 nacvičiť text a melódiu piesne 

 zopakovať a upevniť učivo 

 v dialógoch využívať novú slovnú zásobu 

 ako si chrániť zdravie, viesť dialóg, 
tvorivé cvičenia 

 pri vyjadrovaní využívať slovníky 

 pestovať zdravý životný štýl, tvoriť 
dialógy, využiť nové poznatky 

 vedieť zostaviť jedálny lístok 

 vymenovať sviatky v Rusku, porovnať so 
sviatkami na Slovensku 

 rozprávať o vlastných záľubách 

 preveriť slovnú zásobu, tvoriť dialógy 

 opakovať slovnú zásobu, použiť vo 
vetách 

 precvičiť novú slovnú zásobu v monológu 

 využiť novú slovnú zásobu v dialógu 
o voľnom čase 

 precvičiť novú slovnú zásobu, použiť 
v dialógu 

 rozšíriť vedomosti a slovnú zásobu 
k uvedenej téme 

 vedieť zablahoželať k novému bývaniu 

 spoznať pôvab výtvarného umenia 
 

 o budúcom povolaní rozšíriť slovnú 
zásobu, viesť dialóg, monológ 

 naučiť sa novú pieseň, text, melódiu, 
správnu výslovnosť 

 viesť dialógy o voľnom čase 

 upevniť a zopakovať nové poznatky, 
slovnú zásobu 

 vyhodnotiť prácu a aktivitu žiakov 
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 Môj deň cez prázdniny 

 Opakovanie učiva 
 

 Záverečné opakovanie a hodnotenie 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačné rozprávanie, 

 motivačný rozhovor, 

 rozprávanie, 

 vysvetľovanie, 

 rozhovor, 

 zážitkové učenie - hry, modelové situácie                                                  

 tvorba projektov a ich prezentácie, 

 skupinové vyučovanie, 

 práca s knihou, 

 precvičovanie a opakovanie      

 

16. Učebné zdroje: 

 Učebnica Ruský jazyk pre 8.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Pracovný zošit RJ pre 8.ročník, autorky: PhDr. Elena Kováčiková, Valentína 

Glendová 

 Iné zdroje: internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

Názov predmetu: Loptové hry 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet Loptové hry je významnou formou telesnej výchovy, ktorá v systéme výchovy a 

vzdelávania žiakov 8. ročníka základnej školy plní tieto funkcie:  

a/ rozširuje možnosti pohybového vyžitia sa žiakov a kompenzuje prevahu ich duševného 

zaťaženia v týždennom režime školskej i mimoškolskej práce;  

b/ prehlbuje základné telovýchovné vzdelanie, ktoré nadobúdajú žiaci v povinnom vyučovaní;  

c/ prehlbuje individuálne diferencované záujmy a vzťah k pohybovej aktivite i telesnej 

kultúre;  

d/ usmerňuje prejavené schopnosti a posilňuje športové ambície talentovaných žiakov;  

Pre vyučovanie nepovinného predmetu loptové hry je všeobecne charakteristické, že v jeho 

procese sa majú žiaci zdokonaliť v tom, čo si osvojujú, resp. osvojili v povinnej a športovej 

výchove, majú realizovať svoje záujmy v činnostiach, pre ktoré majú predpoklady a ktoré 

chcú zdokonaľovať, zvyšovať svoju športovú výkonnosť, ale aj telesnú zdatnosť a ďalšie 

vlastnosti osobnosti. 

 

2. Cieľ predmetu: 

V nadväznosti na telovýchovný proces povinného vyučovacieho predmetu, cieľom loptových 

hier je:  

 zvýšiť úroveň telesnej zdatnosti, všeobecnej pohybovej výkonnosti i výkonnosti vo 

vybraných špecifických telovýchovných a športových činnostiach jednotlivých žiakov;  

 v prípadoch telesne menej vyspelých, pohybovo menej nadaných a zdravotne 

oslabených žiakov prispieť k dôkladnejšiemu osvojeniu, upevneniu i prehĺbeniu 

pohybových zručností, vedomostí a návykov tvoriacich súčasť obsahu povinnej telesnej 

výchovy; prispieť k správnemu držaniu tela, k upevneniu ich fyzického a duševného 

zdravia;  

 v prípadoch telesne vyspelejších, pohybovo nadaných žiakov rozšíriť pohybové 

zručnosti, skvalitniť pohybový prejav, zvýšiť úroveň výkonnosti vo vybraných 

športových činnostiach;  
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 všeobecne posilniť záujem a aktívny vzťah žiakov k telovýchovnej a športovej 

činnosti, k telesnej kultúre, ich samostatnosť a angažovanosť v smere vplyvu na 

spolužiakov i rodinných príslušníkov. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Pohybové – žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb 

Kognitívne – žiak má mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v 

zmysle aktívneho zdravého životného štýlu 

Komunikačné – žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii 

Učebné – žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie 

zručností, prvá pomoc a i.) 

Interpersonálne – žiak má pozitívny vzťah k sebe a k iným  

Postojové – žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera  

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

BASKETBAL 
 

 Rozcvičenie organizmu so 

strečingovými prvkami,  

 prípravné hry a cvičenia v basketbale 

 vedenie lopty,  

 obchádzanie súpera,  

 bránenie hráča s loptou, bez lopty; 

 driblovanie s loptou a prihrávky vo 

dvojici, v skupine;  

 rozvoj motorických schopností 

a zdokonaľovanie osvojených 

pohybových činností i taktiky v riadenej 

hre; 

  Pohybové a prípravné hry na nácvik a 

upevnenie herných činností v basketbale, 

 základné pravidlá basketbalu;  

 

 mať predstavu o svojich pohybových 

možnostiach, 

 vypestovať vzťah k loptovým hrám, 

 rozvíjať periférne videnie, 

 vedieť hodnotiť a diagnostikovať 

svoju pohybovú úroveň, 

 získať vzťah k práci s loptou, 

 osvojiť si terminológiu, 
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 cviky na precvičenie celého tela s 

náčiním;  

 základné herné činnosti –streľba na kôš 

jednoručne, po dvojtakte,  

 útočné a obranné kombinácie, 

  jogové prvky 

 

FUTBAL 
 

 Pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

futbale  

 strieľaná do bránky, 

 štafeta s kopaním lopty, 

  futbalový slalom;  

 základné pravidlá loptovej hry – futbal, 

 zdravotné cviky na precvičenie celého 

tela s náčiním  

 rozvoj základných motorických 

schopností a upevňovanie orientovaných 

pohybových návykov  

 pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

futbale – na desať prihrávok, 

 strážnik uličky,  

 kopanie lopty na bránu – nácvik 

pokutových kopov;  

 úpolové hry a cvičenia, 

 štafety s loptou,  

 bežecká abeceda;  

 futbalová súťaž  

 

 

 osvojiť si terminológiu, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky 

na rozvoj pohybovej výkonnosti, 

 mať predstavu o svojich pohybových 

schopnostiach, 

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 naučiť sa pracovať s loptou 

 

 

VOLEJBAL 

 

 Rozcvičenie a zahriatie organizmu so 

strečingovými prvkami,  

 imitačné a prípravné cvičenia 

  odbíjanie zospodu oboma rukami, 

 smečovanie a podávanie lopty zdola, 

zhora, 

 základy odbíjania obojručne zhora, 

 priame odbíjanie na mieste a do iného 

smeru 

 pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

volejbale,  

 

 poznať základy pravidiel volejbalu 

 mať pozitívny vzťah k loptovým 

hrám, 

 naučiť sa pracovať s loptou,  

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 rozvinúť základné pohybové 

schopnosti a hlavne koordináciu 

 



256 

 

 základné pravidlá loptovej hry – 

volejbal;  

 zdravotné cviky na precvičenie celého 

tela s náčiním,  

 prípravné hry na upevnenie techniky 

pohybových štruktúr s akcentom na 

koordináciu práce s loptou  

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 výklad, vysvetľovanie, opis, rozhovor  

 predvádzanie, pozorovanie, demonštrácia 

 nácvik, cvičenie,  zdokonaľovanie, korekcia 

Formy: 

 individuálna 

  hromadná 

  skupinová  napr. (5 – 7 žiakov)  

  kruhové cvičenie    na stanovištiach 

  doplnkové cvičenie 

 aktívne – súťaže, pasívne – návšteva podujatí 

 

6. Učebné zdroje: 

 Internet, audiovizuálne média, výklad, pravidlá loptových hier, didaktická technika, 

športové podujatia. 

 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Virtuálny svet 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Virtuálny svet je podporným predmetom pre predmet Informatika. Má dôležité postavenie vo 

vzdelávaní, pretože 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. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania predmetu Virtuálny svet v ôsmom ročníku je, aby žiaci: 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať 

jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a 

logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov. 

 rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa 

spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom 

diskutovať a referovať); 

 rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, 

morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa 

o sebavzdelávanie. 

 

3.  Kľúčové kompetencie: 

 Čitateľská gramotnosť,  

 riešenie problémov,  

 komunikatívne kompetencie,  

 informačné a komunikačné technológie,  

 učiť sa učiť. 
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4.   Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Úvodná hodina 

2. Elektronická encyklopédia – wikipédia 

3. Blogy a blogovanie www.blog.sme.sk 

4. On-line služby e-spoločnosti 

5. www.skolahrou.sk 

6. Úprava fotografie a zneužitie na 

internete 

7. Prehrávanie videa, 

http://videorozpravky.sk/ 

8. Hry na internete 

9. www.bezkriedy.sk 

10. Pozorovanie oblohy cez internet 

http://www.astroportal.sk/ 

11. Animované obrázky: 

http://sirmi.ic.cz/fantazie.htm, 

http://www.gify.nou.cz / 

12. Chránené územia na internete: 

http://www.skonline.sk 

13. Stránka: http://www.smejo.info 

14. Recepty na internete 

15. http://zdrave-stravovanie.webnode.sk 

16. www.dobrarada.sk 

 

17. Záverečná  hodina 

 

 

 

 

- žiak má vedieť vyhľadať na internete 
v elektronickej encyklopédie význam rôznych 
slov a súvislosti, 

 

- žiak má vedieť funkcie blogu, 
- žiak sa má vedieť orientovať na on-line 

službách e-spoločností, 
- žiak má vedieť robiť testy pomocou Alberta 

a vedieť spustiť logické a vedomostné hry na 
stránke www.skolahrou.sk 

- žiak má vedieť odfotiť, fotografiu uložiť 
a upraviť v počítači, poznať nebezpečenstvo 
zneužitia fotografie na počítači, 

- žiak má vedieť prehrať video, vedieť sa 
orientovať na stránke 
http://videorozpravky.sk/ 

- žiak má vedieť kde hľadať logické 
a vedomostné hry, žiak má vedieť používať 
portál www.bezkriedy.sk 

- žiak sa má vedieť orientovať na stránke 
http://www.astroportal.sk/, 

- žiak má vedieť nájsť na internete animované 
obrázky 

- žiak má vedieť nájsť informácie o chránených 
územiach, 

- žiak sa má poznať detskú stránku zameranú 
na rozprávky, kreslenie, piesne, hry, výučbu, 

- žiak má vedieť nájsť na internete rôzne 
recepty, 

- žiak má poznať základy zdravého stravovania, 
- žiak má vedieť, kde nájsť užitočné informácie 

o upratovaní a domácich koníčkoch, 
- žiak má informácie vedieť prezentovať. 

 

5. Metódy a formy práce: 

 Motivačné rozprávanie,  

 motivačný rozhovor,  

 motivačná demonštrácia,  

 problém ako motivácia,  

 opis,  

 vysvetľovanie,  

 samostatná práca. 

http://www.blog.sme.sk/
http://www.skolahrou.sk/
http://videorozpravky.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.astroportal.sk/
http://sirmi.ic.cz/fantazie.htm
http://www.gify.nou/
http://www.skonline.sk/
http://www.smejo.info/
http://zdrave-stravovanie.webnode.sk/
http://www.dobrarada.sk/
http://www.skolahrou.sk/
http://videorozpravky.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.astroportal.sk/
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6. Učebné zdroje: 

 webové stránky, pracovné listy . 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Praktiká z biológie 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Praktiká z biológie priamo nadväzujú na učivo biológie pre 8.ročník.Orientuje sa na poznanie 

vzťahov živej a neživej prírody okolia obce so zameraním na základné ekologické poznatky. 

Vedie žiakov k poznávaniu geologickej histórie obce a chápanie vzájomných vzťahov 

v prírode. Vychádzkami do okolia sa buduje u žiakov pozitívny vzťah k rodnej obci. Vážiť si 

a ochraňovať okolie živej a neživej prírody. Prispieva k rozvoju cítenia a vnímania prírody 

ako celku. Rozvíja medzipredmetové vzťahy s geografiou, výtvarnou výchovou, ekológiou. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Ciele sú zamerané na poznávanie neživej aj živej prírody okolia obce, čo predstavuje: 

 Spoznať vývoj geologických dejín obce. 

 Chápať základné súvislosti prírodných objektov ako vzájomného pôsobenia 

prírodných procesov a javov. 

 Viesť k triedeniu informácií a osvojených poznatkov. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 v oblasti komunikačných schopností: 

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a 

vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, 

vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať 

informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti 

a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej 

štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie.  

• v oblasti  identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: 

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, 

postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, 
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využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní 

alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať 

a odhadovať. 

• v oblasti  sociálnych kompetencií: 

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej 

činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, 

• v oblasti  získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: 

 používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia,  využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 

zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

Obsahová časť Výkonová časť 

 Úvodná hodina, bezpečnosť správania 

 

 spoznávanie okolia- geologické okolie 

hradu, zbierka hornín 

 Spoznávanie okolia- brehy Hornádu 

 

 Tvorba projektu- Moja obec 

 

 

 Praktické aktivity 

 

 Tvorba projektu- Markušovský skalný 

hríb 

 

 

 Prezentácia projektu s popisom- Moja 

zbierka nerastov 

 Návšteva jaskyne Slovenska 

 

- uviesť žiakov do správania sa 

v laboratóriu; 

- dokumentovať pozorovanie v obci, 

rozlíšiť vizuálne vzorky hornín 

- pozorovať vonkajší geologický 

proces, popísať a pomenovať horniny 

v okolí 

- charakterizovať geologické zloženie 

a históriu obce, vedieť prezentovať 

získané poznatky 

- vedieť použiť vedomosti a skúsenosti 

z vychádzok  

- dokumentovať geologické zvláštnosti 

obce, spoznať a uviesť chránené 

organizmy obce a prezentovať ich 

- vedieť prezentovať a rozprávať 

o vlastnej zbierke, poznať vybrané 

druhy nerastov 

- rozlíšiť vonkajší a vnútorný 

geologický proces na príklade 

v krajine, vedieť charakterizovať 

NPP, CHPP  
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5. Metódy a formy práce: 

- vysvetľovanie s demonštráciou (obrazy, pomôcky,  prírodniny), motivačný, aktivačný 

a heuristický rozhovor s využitím prvkov problémového vyučovania ( riešenie 

problémových úloh), precvičovanie, pozorovanie a opakovanie, vychádzky, exkurzie, 

prezentácie v programe Microsoft PowerPoint ( podpora DT), tvorba projektov 

s prezentáciou, práca s odbornou literatúrou 

- organizácia žiackej práce: individuálna, párová, skupinová v prírode 

 

6. Učebné zdroje:  

- učebnica: biológia pre 8. ročník základnej školy, odborné časopisy ( GEO ),  

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Praktikum z fyziky 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Voliteľný predmet, ktorý nadväzuje na učivo fyziky a ostatných prírodovedných predmetov. 

Vedomosti získané v predmete fyzika si žiaci overujú a dopĺňajú pri praktických cvičeniach 

pozorovaním, pokusmi, samostatnou prácou. Spoznávajú fyzikálne vlastnosti látok, telies, 

zoznamujú sa s fyzikálnymi pomôckami- meracími prístrojmi, fyzikálnymi súpravami, 

zostavujú fyzikálne zapojenia potrebné pri pokusoch. 

Žiaci sa učia dodržiavať laboratórny poriadok, pracovné postupy,  pracovať s pomôckami 

z mechaniky, magnetizmu, elektriky. Zoznamujú sa s využitím fyzikálnych javov v prírode, 

v bežnom živote, priemysle, a v iných oblastiach ľudskej činnosti.Žiak dostane také základy, 

aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti a zručnosti na 

efektívne riešenie problémov. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov fyzikálne praktikum  poskytne 

žiakovi informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií 

a so spôsobom života spoločnosti. Najväčšia pozornosť je venovaná samostatnej práci žiakov 

– aktivitám zameraným na činnosti vedúce k novým poznatkom a aj formám práce. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom výučby je , aby žiaci v intelektuálnej, postojovej, sociálnej oblasti a v schopnostiach 

a zručnostiach vedeli: 

 aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí 

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia 

 vedieť pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania 

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku 

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech 

 zdokonaľovať sa v komunikácií so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách 

 dokázať obhájiť svoj názor  a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 

 byť otvorený k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám 
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 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony 

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti 

 vytvárať pozitívny vzťah k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností 

           byť autoregulatívny napr. pri samovzdelávaní 

 učiť sa, komunikovať a spolupracovať v tímoch, rozhodovať sa 

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto v spoločnosti 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- Dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať 

a prakticky využívať 

- Kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu, uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové schopnosti 

Sociálne komunikačné kompetencie 

- Efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- Vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti 

Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

- Používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

v každodenných situáciách 

- Používa matematické modely logického myslenia a prezentácie ( vzorce, 

diagramy, tabuľky) 

Kompetencie v oblasti IKT 

- Má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT 

- Používa základné zručnosti pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- Dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

Kompetencia riešiť problémy 

- Uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na kritickom a tvorivom 

myslení 
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- Dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady a zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika 

Kompetencie občianske 

- Vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny 

- Uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu ich práv 

Kompetencie sociálne a personálne 

- Vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

- Osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine- uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov 

Kompetencie pracovné 

- Dokáže si stanoviť ciele, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje 

k uskutočneniu svojich cieľov 

- Dokáže získať a využiť informácie o vzdelávaní 

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- Dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh nielen pri práci, ale aj 

v každodennom živote 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- Pozná pravidlá spoločenského kontaktu  

- Správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám 

- Je tolerantný 
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4. Vzdelávací štandard: 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. OPTIKA 

Zobrazovanie spektrálnych farieb. 

Zobrazovanie rovinným zrkadlom.  

Šošovky.  

Praktické využitie šošoviek. 

 

 

2. SILA  A  POHYB 

Účinky sily na teleso.  

Skladanie síl.  

Ťažisko telesa.  

Archimedov zákon.  

Rýchlosť a dráha pohybu telesa a ich 

meranie.  

Trecia sila a jej meranie. 

 

 

 

3. PRÁCA A  ENERGIA 

Vnútorná energia. Zmena vnútornej energie. 

 

 

4. ENERGIA V PRÍRODE, TECHN., 

A SPOLOČNOSTI 

Fosílne palivá a ich využitie na Slovensku. 

 

 

 

 napísať poradie spektrálnych farieb 

zachytených na bielom papier 

 použiť rovinné zrkadlo, použiť šošovky 

a ich vyžitie v bežnom živote 

 

 

 demonštrovať účinky sily na jednoduchom 

príklade,  

 vysvetliť vybrané javy z bežného života, 

 určiť ťažisko vybraných telies, 

 demonštrovať prenos tlaku v kvapaline, 

 vypočítať rýchlosť, dráhu, 

 čítať údaje z grafu,  

 vymenovať kladné a záporné prejavy 

trenia 

 

 

 popísať zmeny vnútornej energie konaním 

práce, tepelnou výmenou,  

 vysvetliť spôsob zmeny vnútornej energie 

 

 

 určiť výhody a nevýhody používania 

fosílnych palív v národnom hospodárstve 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 experiment, pozorovanie, brainstorming, referát, diskusia, frontálne vyučovanie, 

skupinové vyučovanie, vytváranie pojmových máp 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy, digitálna učebnica Fyzika, encyklopédie, www.bezkriedy.sk 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť:  Človek a príroda 

Názov predmetu: Praktiká z geografie 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet učí žiakov aplikovať získané poznatky a vedomosti z geografie v praktickom živote. 

Rozvíja medzipredmetové vzťahy vo viacerých predmetoch – matematika, fyzika, biológia, 

dejepis. Dopĺňa učivo novými poznatkami, nadobudnutými vlastným pozorovaním 

a experimentovaním. Vedie žiakov k získavaniu informácií z internetu a odbornej literatúry. 

Pomáha vytvárať zručnosti v propagácii zaujímavých lokalít z hľadiska cestovného ruchu 

formou projektov a prezentácií. 

 

2. Cieľ predmetu: 

- aplikácia teoretických poznatkov v praktických činnostiach 

- prepojenie medzipredmetových vzťahov 

- pozorovanie prírody a prírodných javov v teréne 

- návšteva kultúrno – technických pamiatok 

- získavanie zručností pri vyhľadávaní informácií z iných zdrojov 

- príprava projektov a prezentácií 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

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

zvažovať úrovne ich rizika 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

-dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

1. Prakticky s atlasom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Tvorba máp 

 

 Vyhľadávanie v atlase 

 

 

 Mierka 

 

 Moja mapa 

 Azimut 

 Ovládať základné postupy pri tvorbe 

mapy 

 Získať praktické zručnosti pri 

vyhľadávaní neznámych geografických 

objektov v atlase 

 Z mapy zistiť približnú skutočnú 

vzdialenosť 

 Urobiť návrh mapy podľa popisu 

 Vedieť určiť azimut v atlase 

 

2. Príprava projektov 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Projekt 1. – Európske metropoly 

 

 

 Prezentácia projektu 1. 

 Projekt 2. – Prírodné zaujímavosti 

Európy 

 

 Prezentácia projektu 2. 

 Vedieť spropagovať významné kultúrno – 

historické lokality z hľadiska rozvoja 

cestovného ruchu 

 Zaujímavo odprezentovať vlastný projekt 

 Stručne a pútavo opísať nevšedné prírodné 

lokality Európy z hľadiska rozvoja 

cestovného ruchu 

 Zaujímavo odprezentovať vlastný projekt 

 

 

 

3. Geografické vychádzky a exkurzie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vychádzka do okolia 

 

 Živé a neživé zložky prírody v okolí 

našej obce – prezentácia 

 Návšteva múzea v Markušovciach 

 Popísať živé a neživé zložky prírody 

v okolí obce 

 Vedieť spracovať a prezentovať získané 

poznatky z geografickej vychádzky 

 Poznať históriu obce a expozíciu 

miestneho múzea 

 

 

4. Praktické merania a pozorovania v teréne 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sledovanie počasia 

 

 Vyhodnotenie meteorologických 

pozorovaní 

 Kompas a orientácia v teréne 

 Vedieť prakticky merať fyzikálne veličiny 

súvisiace s počasím 

 Poznať spôsob zápisu i vyhodnotenia 

meteorologických meraní 

 Vedieť zorientovať mapu a určiť azimut 
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5. Metódy a formy práce: 

 Motivačné rozprávanie, pochvala, povzbudenia a kritika, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštrácia obrazov, projekty, samostatné štúdium, opakovací rozhovor, metóda 

otázok a odpovedí, domáce úlohy, ústne skúšanie, písomné skúšanie 

 

6. Učebné zdroje:                                                                                                                 

 učebnica Geografie, atlasy, odborná literatúra, odborné časopisy, zdroje z internetu 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



270 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Praktikum z chémie 

Ročník: ôsmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet Praktikum z chémie nadväzuje na učivo chémie, prírodopisu a ostatných 

prírodovedných predmetov. Poznatky získané v týchto predmetoch si žiaci v Praktiku overujú 

a dopĺňajú pri praktických cvičeniach pozorovaním a pokusmi. Spoznávajú vlastnosti 

chemických látok a ich vzájomnej reakcie. Zoznamujú sa s laboratórnymi pomôckami, 

chemickým sklom, zostavujú chemické aparatúry potrebné pri pokusoch. 

     Žiaci sa učia bezpečne pracovať s chemikáliami, dodržiavať laboratórny poriadok a 

pracovné postupy, zaznamenávať a vyhodnocovať výsledky svojej práce. Zoznamujú sa s 

výrobnými postupmi v chemickom priemysle, s jeho produktmi, potrebnými v mnohých 

oblastiach ľudskej činnosti (poľnohospodárstvo, zdravotníctvo, potravinárstvo, energetike, 

doprave). Spoznávajú látky, ktoré negatívne ovplyvňujú životné prostredie a zdravie človeka, 

a spôsoby, ako tieto riziká zmenšovať. Zároveň sa žiaci učia poskytovať prvú pomoc pri 

zasiahnutí chemickými látkami a správať sa v prípade mimoriadnych udalostí. 

     Vyučovanie chémie vedie žiakov k poznávaniu vybraných chemických látok a reakcií, 

ktoré sú súčasťou prírody a ich každodenného života. Žiaci získavajú informácie o 

bezpečnom, účelnom a ekonomickom zaobchádzaní s chemickými látkami a sú vedení k 

ochrane prírody a vlastného zdravia. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Výučba je cieľavedome riadená tak, aby žiaci postupne:   

- získavali základné poznatky z rôznych odborov chémie;  

- osvojovali si zručnosti spojené s pozorovaním vlastností látok a chemických reakcií, s 

vykonávaním jednoduchých chemických pokusov a učili sa nachádzať vysvetlenie 

chemických javov, zdôvodňovať vyvodené závery a uvádzať ich do širších súvislostí s 

praktickým využitím; 

- spoznávali zásady bezpečnej práce s chemikáliami (najmä s bežne predávanými 

horľavinami, žieravinami, zdraviu škodlivými a jedovatými látkami) a vedeli 

poskytnúť prvú pomoc pri úrazoch spôsobených týmito látkami;  
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- boli oboznámení s mnohostranným využitím chémie v najrôznejších               

oblastiach ľudskej činnosti (v priemysle, poľnohospodárstve, energetike, 

zdravotníctve, potravinárstve a vo výžive človeka). 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Kompetencie k učeniu  

- Viesť k aktívnemu vyhľadávaniu a triedeniu informácií  

- Ponúkať rôzne spôsoby a metódy učenia a viesť k samostatnému mysleniu pri   riešení 

chemických vzorcov a rovníc  

Kompetencie k riešeniu problémov  

- Učiť získavať rôzne zdroje informácií, ktoré môžu využiť na riešenie rovníc a výpočtov 

chemických veličín  

- Viesť k overovaniu a porovnávaniu zadaných úloh  

Kompetencie komunikatívne  

- Učiť logicky formulovať myšlienky a názory  

- Rozvíjať zručnosti a využiť získané informácie pri riešení úloh v chémii  

Kompetencie sociálne a personálne  

- Učiť žiakov pracovať v skupinách a rešpektovať pridelenie rolí v skupine  

Kompetencie občianske  

- Viesť k pochopeniu významu jednotlivých zložiek životného prostredia ako celku  

Kompetencie pracovné  

- Zoznámiť žiakov s vlastnosťami chemických látok a zdôrazniť zdravotné a hygienické riziká 

pri manipulácii s týmito látkami  

- Učiť žiakov pracovať podľa vopred stanoveného postupu a umožniť im vlastné riešenia 

úlohy  

4. Vzdelávací štandard: 

 

1. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Zásady bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu 

 Zásady poskytovania prvej pomoci pri 

poranení v laboratóriu 

 Základné piktogramy (žieravina, 

horľavina, jed, výbušnina....) 

 Poznať zásady prvej pomoci pri 

zasiahnutí chemikáliou a bezpečnej 

práce  s chemikáliami. 

 

 Poznať telefónne čísla prvej pomoci. 
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2. Chemické zlučovanie 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Chemické zlučovanie, chemický dej. 

 Chemická premena.  

 Schéma chemickej premeny. 

 Reaktanty, produkty.  

 Zohrievanie chemických látok 

v skúmavkách. 

 Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok, 

upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu.  

 Správne postupovať pri zohrievaní 

chemických látok v skúmavkách pri 

použití liehového kahana. 

 

 

 

3. Chemický rozklad 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Chemický rozklad, chemická premena, 

chemický dej.  

 Schéma chemickej reakcie.  

 Reaktanty, produkty. 

 Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok, 

 upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

  

 

 

 

 

4. Alkalické kovy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Alkalické kovy, ióny Li+, Na+, K+.  

 

 Sfarbenie plameňa.  

 Dôkaz prítomnosti zlúčenín. 

  

 Zahrievanie oceľového drôtika 

s jednotlivými zlúčeninami.  

 Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok, 

upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

 

 

5. Halogenidy 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Halogenidy, ich výskyt, vplyv na 

zdravie človeka. 

 Zahrievanie, rozpúšťanie.  

 Upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 
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6. Oxidy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Oxidy, kyselinotvorné 

a hydroxidotvorné oxidy,  

 Vlastnosti oxidov v závislosti na 

hodnote elektronegativity jednotlivých 

prvkov,  

 Vplyv reakcie oxidov s vodou na 

životné prostredie. 

 Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok, 

 upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

 

 

 

7. Kyseliny 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Zriedená kyselina sírová, 

koncentrovaná kyselina sírová,  jej 

vlastnosti a použitie 

 Správne riediť koncentrovanú 

kyselinu.  

 Upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

 

 

8. Hydroxidy 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Tvrdnutie vápennej malty.  

 Dôkaz prítomnosti oxidu uhličitého. 

 Hydroxid vápenatý, jeho vlastnosti a 

použitie. 

 

 Bezpečne používať hydroxid vápenatý. 

 Upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

 

 

 

9. Určovanie pH 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Stupnica pH, univerzálne indikátory 

pH.  

 Vodné roztoky – kyslé, zásadité, 

neutrálne. 

 Porovnávanie farebných papierikov 

s farebnou stupnicou pH, určovanie 

príslušného pH.  

 Upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 
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10. Neutralizácia 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Neutralizácia, jej použitie  Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok, 

 upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

 

 

 

11. Soli 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Soli, vznik, vlastnosti, použitie. 

  

 Odparenie vzniknutého roztoku na 

sklíčku.  

 Upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 riadený rozhovor 

 demonštračné metódy 

 pozorovanie 

 samostatná práca s literatúrou, pracovným listom, internetom 

 experimentálna činnosť 

 kooperatívne metódy 

 

6. Učebné zdroje: 

 učebnica Chémie, SPN 2000 ( E. Adamkovič, J. Šimeková, T. Šramko) 

 Seminář a praktikum z chemie pro 2. stupeň základní školy, SPN 2003 (M. Klečková, 

P. Los) 

 pracovné listy 

 internet 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Deviaty ročník: 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Cvičenia zo slovenského jazyka 

Ročník: deviaty 

1. Charakteristika predmetu  

Obsahovým zameraním cvičení zo slovenského jazyka je systematizácia a prehlbovanie 

vedomostí vybraných tematických celkov nosného predmetu slovenský jazyk a literatúra. 

Zároveň poskytujú široký priestor na praktické precvičovanie úloh a intenzívnu prípravu na 

záverečné Testovanie 9.  Učia žiakov pracovať s textom  prostredníctvom úloh zameraných 

predovšetkým na rozvoj čítania s porozumením. 

Sú určené žiakom deviateho ročníka na zdokonalenie sa v základnom učive slovenského 

jazyka a literatúry, prehĺbenie a upevnenie zručností a návykov získaných na vyučovaní. 

  Zvládnutie troch kompatibilných zložiek: jazyk, sloh a literatúra vytvára predpoklad na 

rozvinutie komunikačných schopností, úspešné zvládnutie záverečného testovania a 

uplatnenie jazykových znalostí v ďalšom štúdiu. 

 

2. Cieľ predmetu 

- rozvíjať komunikačnú spôsobilosť žiakov a schopnosť primerane reagovať 

v rozličných jazykových situáciách, 

- rozvíjať čitateľské schopnosti, prostredníctvom ktorých žiak dokáže lepšie porozumieť 

obsahu čítaného textu, 

- precvičit a upevniť učivo z morfologie, syntaxe, zdokonaliť vedomosti a zručnosti 

žiakov pri riešení úloh vybraných tematických celkov, 

- definovať a rozoznať slovné druhy, vetné členy, jazykové štýly a slohové postupy, 

základné literárne druhy a žánre, literárne obdobia, 

- určiť vety podľa obsahu, členitosti, zloženia, gramatické kategórie slovných druhov, 

vetné členy, sklady, závislosť, 

- zopakovať základné literárne pojmy, jazykové prostriedky, získať systém vedomostí o 

literatúre, t.j. základné identifikačné znaky druhov a žánrov, 

-  učiť sa orientovať v základných jazykových príručkách, 

- spoznať jazyk ako vnútorne štruktúrovaný a ucelený systém, 

- snažiť sa o funkčné využitie jazykových i mimojazykových prostriedkov písaných i 

ústnych prejavov, 
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- vnímať a postupne si osvojovať jazyk ako bohatý mnohotvárny prostriedok k 

získavaniu a odovzdávaniu informácií a k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov. 

- samostatne získavať informácie z rozličných zdrojov a aplikovať ich pri práci s 

jazykovými a literárnymi textami. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

kompetencie k učeniu sa 

- zvládnuť všeobecne používanú terminológiu predmetu a vedieť ju používať pri 

interpretácii poznatkov,  

- chápať súvislosti všetkých jazykových oblastí a na základe toho si vytvárať 

komplexnejší pohľad na spisovný jazyk,  

- analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie, 

syntetizovanie získaných poznatkov, 

- cvičiť sa v pravopisnej norme a učiť sa správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s 

uplatnením suprasegmentálnych javov, 

- chápať význam celoživotného vzdelávania a osobného rozvoja,  

- vedieť vyhľadať informácie, kriticky ich zhodnotiť, tvorivo spracovať a prakticky 

využívať,  

sociálne komunikačné kompetencie  

- súvisle formulovať svoje myšlienky a názory, výstižne a kultivovane sa vyjadrovať v 

ústnom i písomnom prejave,  

- učiť sa počúvať a porozumieť iným, konštruktívne sa zapájať do diskusie,  

- akceptovať skupinové hodnoty, schopnosť tolerovať odlišnosti jednotlivcov i skupín, 

- efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie,  

- vedieť prezentovať samých seba a výsledky svojej práce na verejnosti,  

- konštruktívne, asertívne, účinne komunikovať, 

- používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom, 

kompetencie riešiť problémy 

- riešiť problémové situácie využitím analyticko-kritického a tvorivého myslenia,  
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- pri riešení problémov pracovať s informáciami z rôznych zdrojov (odborná literatúra a 

publikácie, internet, tlač, noviny),  

- riešiť problémy konštruktívne a kooperatívne,  

kompetencie občianske 

- aktívne presadzovať používanie spisovného jazyka v ústnych aj písomných prejavoch 

verejnej komunikácie, 

- chápať kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Európe a iných oblastiach sveta, mať 

potrebu chrániť ju a chápať význam estetických faktorov, 

kompetencie sociálne a personálne 

- naučiť sa pracovať kolektívne a podieľať sa na utváraní príjemnej pracovnej atmosféry 

na základe ohľaduplnosti a úcty k učiteľom a spolužiakom a pri jednaní s inými 

ľuďmi, v prípade potreby poskytnúť pomoc alebo o ňu vedieť požiadať,  

- efektívne spolupracovať s inými pri riešení zadanej úlohy, uvedomovať si svoju 

zodpovednosť v tíme a tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

- naučiť sa diskutovať v malej skupine i v rámci celej triedy, rešpektovať rôzne hľadiská 

a čerpať poučenie z toho čo si druhí ľudia myslia, hovoria a robia,  

- vytvárať si pozitívnu predstavu o sebe samom, budovať sebadôveru a istotu v konaní, 

zachovávať základné pravidlá slušného správania, ovládať a riadiť svoje jednanie a 

správanie tak, aby viedlo k pocitu sebauspokojenia a sebaúcty,  

- odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch,  

- vytvárať dobré medziľudské vzťahy, byť tolerantný, 

kompetencie pracovné 

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

sa vzdelávať,  

- rozvíjať svoje myslenie a praktické zručnosti a nachádzať nové riešenia,  

- byť vytrvalý pri prekonávaní životných prekážok a cieľavedome si budovať pracovnú 

a životnú kariéru, 

- byť pracovitý, zodpovedný a cieľavedomý, 

- plánovať a organizovať svoju pracovnú činnosť. 
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4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Základné pravopisné javy v slovách 

domáceho a cudzieho pôvodu 

 

 

 

Jazykové štýly a slohové postupy 

 

 

Podstatné mená 

 

 

 

 

Prídavné mená 

 

 

Zámená 

 

Číslovky 

 

 

Slovesá 

 

 

 

Neohybné slovné druhy 

 

 

Jednoduchá veta 

 

 

- kompletizovať zručnosti v pravopise slov 

domáceho  i cudzieho pôvodu, a to v koreni 

slov, predponách a príponách, 

- poznať pravopis vybraných slov, vlastných 

a všeobecných podstatných,  

- poznať hlavné znaky a členenie i uplatnenie 

jazykových štýlov a slohových postupov 

v jazykových prejavoch, 

- určiť gramatické kategórie a vzory 

podstatných mien, zopakovať skloňovanie 

pomnožných, zvieracích podstatných mien, 

- upevniť osobitosti podstatných mien 

mužského, ženského a stredného rodu 

(dvojtvary podstatných mien mužského rodu, 

vzor kuli, gazdiná a nepravidelné 

skloňovanie podstatných mien pani a mať), 

- zopakovať rozdelenie, vzory a skloňovanie 

prídavných mien, výnimky z pravidla 

o rytmickom krátení a pravopis prídavných 

mien, 

- rozoznať druhy zámen, vedieť správne 

používať dlhé a krátke tvary zámen, 

rozlišovať ohybné a neohybné zámená, 

- rozoznať druhy čísloviek, zopakovať 

skloňovanie a pravopis čísloviek, 

 

- určiť gramatické kategórie slovies, rozlíšiť 

predmetové a bezpredmetové slovesá, 

prechodné a neprechodné slovesá, zopakovať 

určité a neurčité slovesné tvary a výnimky 

z pravidla o rytmickom krátení, 
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Vetné členy 

Jednoduché a zložené súvetie 

 

 

Základné literárne pojmy 

- zopakovať vedomosti o neohybných 

slovných druhoch, ich tvorení, pravopise, 

- používať správne pádové väzby, 

- aplikovať vedomosti o jednoduchej vete 

v texte s vetným rozborom, rozlíšiť vety 

podľa obsahu a členitosti, 

- určiť vetné členy vo vete, poznať spôsob 

ich vyjadrenia, 

- určiť druh priraďovacieho 

a podraďovacieho súvetia, vedieť ich 

graficky znázorniť a poznať správne písanie 

čiarky, 

- rozoznávať literárne druhy a žánre, 

jazykové prostriedky, poznať literárne 

obdobia a uviesť autorov a ich diela. 

5. Metódy a formy práce  

Metódy: 

- motivačné – informatívno-receptívna, riadený rozhovor; 

- expozičné – informatívno-receptívna, riadený rozhovor, heuristická, problémový 

výklad, dialóg a diskusia, práca s textom, zážitkové metódy; 

- fixačné – reproduktívna, riadený rozhovor; 

- diagnostické – pozorovanie, písomné a ústne skúšanie, domáce úlohy. 

Formy práce: 

- frontálna výučba, 

- individuálna práca žiakov, 

- skupinová práca žiakov , 

- práca žiakov s literárnymi textami a pomôckami. 
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6. Učebné zdroje 

 Kol. autorov: Nová zbierka úloh zo slovenského jazyka, 1999, 

 Turzíková, Helena: Monitor vedomostí žiakov zo slovenského jazyka 5. – 9. ročník  

ZŠ, 2006, 

 testy – Testovanie 9, 

 učebnice slovenského jazyka a literatúry 5. – 9. ročník, 

 pracovné listy, 

 slovníky a jazykové príručky, 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Cvičenia z matematiky 

Ročník: deviaty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet je zaradený na podporu matematiky. Žiaci prostredníctvom hravej formy si vytvárajú 

kladný vzťah k matematike. Prispieva k rozvoju a upevňovaniu ich matematických 

schopností. Žiaci majú možnosť uvidieť v mnohých prípadoch rôzne spôsoby riešenia 

matematických úloh, naučia sa uvažovať nad hľadaním stratégií riešenia úloh, oboznámia sa 

so zaujímavosťami z oblasti histórie matematiky, naučia sa diskutovať o spôsoboch riešenia 

úloh a obhajovať svoje nápady. Žiaci sa naučia pri hraní týchto stimulujúcich hier s rôznymi 

úrovňami náročnosti uplatňovať základné matematické šikovnosti, keď budú riešiť problémy. 

Zároveň predmet slúži ako doplnok k príprave na stredoškolské štúdium. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom Cvičení z matematiky v 9. ročníku je: 

 rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, 

 rozvíjať jeho schopnosť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, 

 podporovať žiakovu samostatnosť ale aj prácu v dvojiciach alebo iných skupinách, 

 rozvíjať orientáciu v rovine a priestore, 

 naučiť žiakov využívať postupy a algoritmy pri riešení úloh, 

 upevniť vedomosti nadobudnuté počas hodín matematiky 

 podporiť a upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov – rozhodnosť, 

vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, systematickosť, 

 rozvíjať estetické cítenie. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

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

využívať,  

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

možnosti,  
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sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

   

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné  

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

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

spoločnosti, 

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

prispieva k naplneniu práv iných, 
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kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

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

a potrebami, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Trojuholníky 

 

 

 

Hádaj číslo 

 

Písmenkové hlavolamy ( Sudoku, ... ) 

Slovné rovnice 

 

Súčet a súčin 

 

 

Prelievanie vody 

 

Záhadná skrinka 

- vytvoriť trojuholníky z paličiek (stužiek) 

rôznych dĺžok, 

- využívať trojuholníková nerovnosť  

a sčítavanie, 

- uhádnuť číslo pomocou čo najmenšieho 

počtu otázok, 

- využiť kombinácie pri riešení úloh, 

- logicky uhádnuť slová na druhej strane 

rovnice, 

- vypočítať dvojice čísel aj za pomoci 

sústavy dvoch rovníc s dvomi 

neznámymi, 

- naplniť nádobu pomocou dvoch nádob 

rôznych objemov, 

- doplniť postupnosti čísel, 
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Číslovanie domov 

Rysujúci robot  

 

Čokoláda 

Cesta číslami  

 

Opakované obrázky 

Písmeno E 

 

- vytvárať číselné rady, 

- využiť rysovacie schopnosti pri rysovaní 

rôznych obrazcov, 

- precvičovať násobenie, 

- využiť rôzne matematické operácie, 

vedieť ich vhodne kombinovať, 

- využiť geometriu a analýzu rôznych 

možností, 

- vytvárať rôzne slová pomocou použitia 

len určitých písmen, využiť kombinácie 

pri riešení úloh. 

 

 

5. Metódy a formy práce 

 motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, problém ako 

motivácia, opis, vysvetľovanie, samostatná práca. 

 

6. Učebné zdroje 

 pracovné listy, internet  

 http://www.ddm.fmph.uniba.sk/files/onlineMaterialy/kruzky_nametyB_Kami.pdf 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ddm.fmph.uniba.sk/files/onlineMaterialy/kruzky_nametyB_Kami.pdf
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: deviaty 

 

1. Charakteristika predmetu 

Koncepcia  predmetu sa zameriava na získavanie poznatkov a základných zručností 

nevyhnutných pri zriaďovaní a fungovaní domácnosti a vlastného podnikania. Dáva dôraz na 

vyhľadávanie a sprostredkovanie informácií a základnej legislatívy o nadobudnutí 

nehnuteľnosti a zabezpečení finančných zdrojov. Podporuje získavanie pracovných návykov 

a zručností pri obrábaní pôdy, pri úprave obytného i vonkajšieho priestoru a v chove drobných 

úžitkových zvierat. 

 

2. Ciele predmetu 

- získať základné poznatky, zručnosti  nevyhnutné pri zriaďovaní a fungovaní 

domácnosti a podnikania, 

- pestovať pracovné návyky a zručnosti v obrábaní pôdy, v pestovaní základných 

druhov zeleniny a v chove drobných úžitkových zvierat, v úprave vonkajšieho 

a obytného priestoru, 

- orientovať sa na trhu spotrebných tovarov pre materiálne zabezpečenie domácnosti, 

-  rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov, 

- pomáhať žiakom uplatniť sa v praktickom živote. 

 

3. Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

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

využívať,  

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

možnosti,  

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,  
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 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom 

efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na 

prevzatí osobnej zodpovednosti,  

  kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

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

spoločnosti, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 dokáže na primeranej úrovni  reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

a potrebami, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 
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 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

4. Vzdelávací štandard 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

1. Agroekológia 

    úprava životného priestoru 

    úprava školského dvora, výber  a                 

    pestovanie  kvetov 

    úprava a spracovanie pôdy 

    pestovanie zeleniny 

 

2.  Agroturistika 

     agroturistika a jej význam 

     exkurzia v poľnohospodárskom podniku 

     projekt „ Moja farma“ 

     projekt „ Moja farma“ 

 

3. Chov drobných zvierat, drobnochov 

 

- získať základné zručnosti v úprave      

vonkajšieho prostredia 

 

- rozvíjať estetické cítenie a tvorivosť žiakov 

- upevňovať morálno-vôľové vlastnosti 

- pestovať pracovné návyky 

 

 

 

- poznať základné pojmy a význam    

agroturistiky 

- spracovať získané informácie v samostatnej 

práci formou výstupu 

- získať, triediť a spracovať informácie 
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    druhy hospodárskych zvierat  

    sliepky a morky , kačice a husi, ošípané, 

    králiky 

   

  4. Moja domácnosť 

     možnosti  samostatného bývania 

v projekte 

- prezentovať a argumentovať svoju prácu 

 

- poznať základné druhy hospodárskych 

zvierat 

- získať základné poznatky o úžitkovosti, 

ustajnení, potrave, plemenách 

- spracovať informácie v samostatnom 

výstupe - referáte 

 

5. Metódy a formy práce 

- motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné,  projektové vyučovanie, exkurzia, nácvik 

zručnosti, vychádzky. 

 

 

6. Učebné zdroje 

- učebnica  technickej výchovy, odborná  literatúra, odborné časopisy, zdroje z internetu. 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Virtuálny svet 

Ročník: deviaty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Virtuálny svet je podporným predmetom pre predmet Informatika. Má dôležité postavenie vo 

vzdelávaní, pretože 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. Žiaci v rámci tohto predmetu si 

rozvíjajú svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť. Žiaci sa naučia vypracovať projekty z rôznych oblastí 

pomocou vyhľadávania informácií na internete. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania predmetu Virtuálny svet v ôsmom ročníku je, aby žiaci: 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať 

jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a 

logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov. 

 rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa 

spolupracovať v skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom 

diskutovať a referovať); 

 rozvíjať osobnostné aj národné cítenie prostredníctvom medzinárodných dní 

v roku, 

 rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, 

morálne a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa 

o sebavzdelávanie. 

 

3.  Kľúčové kompetencie: 

 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja, 
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 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať,  

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 

   

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné  

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, 

modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom 

prostredí, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 
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kompetencie (spôsobilosti) občianske 

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

spoločnosti, 

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 

zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 dokáže na primeranej úrovni  reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

a potrebami, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach,   

 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
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4.   Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Svetový deň prvej pomoci 

 

Deň pozitívneho myslenia 

 

 

Medzinárodný deň 

starších osôb  

 

Svetový deň úsmevu 

 

Pamiatka zosnulých 

 

 

 

Svetový deň slobody 

 

Svetový deň pôdy 

 

Deň komplimentov 

 

 

Svetový deň proti 

rakovine 

 

Svetový deň zdravého 

spánku 

 zistiť, kto je iniciátorom Svetového dňa prvej pomoci, od ktorého 

roku sa pripomína tento deň, čo je jeho cieľom, 

 

- oboznámiť sa s hlavnou myšlienkou: zvýšenie povedomia ľudí o 

vplyve pozitívneho myslenia a optimizmu na zdravie a život človeka, 

 

- vedieť, že tento deň je venovaný úcte, láske a obdivu k seniorom, 

 

- vyhľadať informácie o Svetovom dni úsmevu, 

 

- pripomenúť si novembrový zvyk návštevy cintorína, ozdobovania 

hrobov, pálenia sviečok a spomienok na zosnulých rodinných 

príslušníkov a známych, 

 

- zistiť, kto je iniciátorom Svetového dňa slobody , 

 

- vyhľadať informácie o Svetovom dni pôdy, 

 

- vyhľadať informácie o Dni komplimentov, 

 

- oboznámiť sa s hlavnou myšlienkou Svetového dňa proti rakovine: 

prevencia rakovinových ochorení a zdravý životný štýl už od detstva, 

 

- vyhľadať informácie o Svetovom dni zdravého spánku, 

 

- oboznámiť sa s hlavnou myšlienkou Svetového dňa vody, 

 

- vyhľadať informácie o Medzinárodnom dni zábavy v práci, 

 

 

- vyhľadať informácie o Svetovom dni hlasu, 

  

http://kalendar.azet.sk/medzinarodne/popis/2012-11-2/
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Svetový deň vody 

 

Medzinárodný deň 

zábavy v práci 

 

Svetový deň hlasu 

 

Svetový deň – pohybom 

k zdraviu 

 

Svetový deň darcov krvi 

 

- zistiť, kto je iniciátorom Svetového dňa – pohybom k zdraviu, 

 

- oboznámiť sa s hlavnou myšlienkou Svetového dňa darcov krvi, 

 

 

5. Metódy a formy práce 

 motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, motivačná demonštrácia, problém 

ako motivácia, opis, vysvetľovanie, samostatná práca. 

 

 

6. Učebné zdroje 

 učebnice, webové stránky, pracovné listy. 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Praktiká z geografie 

Ročník: deviaty 

 

1. Charakteristika predmetu 

Predmet Praktické cvičenia z geografie dopĺňa a upevňuje základné poznatky a vedomosti 

z geografie a prepája ich s inými prírodovednými predmetmi. Zameriava sa na tvorivú, 

samostatnú, individuálnu a tímovú prácu, vyhľadávanie a spracovanie informácií. Podporuje 

schopnosť argumentácie i odbornej komunikácie žiakov. 

 

2. Cieľ predmetu 

- aplikácia teoretických poznatkov v praktických činnostiach, 

- prepojenie medzipredmetových vzťahov, 

- pozorovanie prírody a prírodných javov v teréne, 

- návšteva kultúrno – technických pamiatok, 

- získavanie zručností pri vyhľadávaní informácií z iných zdrojov, 

- príprava projektov a prezentácií. 

 

3. Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 

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

využívať,  

 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu 

komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

   

kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať  základ  matematického myslenia a základné  

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 
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 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

zvažovať úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 

uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

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

prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 

kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

 dokáže na primeranej úrovni  reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

a potrebami, 

 

kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho plánovaní, 
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kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so 

zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 

 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 

spoločnosti, 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám.  

 

4. Vzdelávací štandard 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Organizácia práce v predmete 

 

 

Vychádzka do okolia 

 

 

Miestna krajina – geografická poloha 

 

 

Miestna krajina – príroda 

 

 

 

 

Meteorologický kalendár 

 

 

 

- oboznámiť s obsahom i cieľmi predmetu, aj so 

spôsobom organizácie práce 

 

- pozorovať horninové zloženie, morfologické 

javy a ekosystémy miestnej krajiny 

 

- poznať spôsoby určovania polohy, vedieť 

určiť presnú geografickú polohu obce 

 

- poznať horninové zloženie, druhy a typy 

pôd, geomorfologické jednotky miestnej 

krajiny, chránené prírodné útvary, prírodné 

pamiatky 

 

- poznať spôsoby zisťovania charakteristík 

počasia, zhodnotiť počasie určitého časového 

úseku 
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Projekt: Obyvateľstvo SR- zadanie 

 

 

Projekt: Obyvateľsvo SR- priebežná 

konzultácia 

 

Projekt: Obyvateľsvo SR- prezentácia 

 

 

Slovenské výrobky spotrebného charakteru 

 

 

Projekt: Slovensko a CR- zadanie 

 

Projekt: Slovensko a CR- priebežná 

konzultácia 

 

Projekt: Slovensko a CR- prezentácia 

 

 

Návšteva múzea 

 

 

História a historické pamiatky Markušoviec 

 

 

Poznávacia exkurzia – plán 

 

 

Poznávacia exkurzia - správa 

 

Zhodnotenie práce 

-vypracovať projekt na tému: Charakteristika 

obyvateľstva SR 

 

-vyhľadať, vytriediť a spracovať informácie 

v projekte 

 

-odprezentovať a vedieť argumentovať svoju 

prácu 

 

-zhodnotiť zastúpenie slovenskej výroby 

spotrebného tovaru ba trhu 

 

-vypracovať projekt na tému: CR vybraných 

regiónov SR 

-vyhľadať, vytriediť a spracovať informácie 

v projekte 

 

-odprezentovať a vedieť argumentovať svoju 

prácu 

 

-navštíviť blízku expozíciu a získané 

poznatky informatívne spracovať v správe 

 

-vyhľadať a formou referátu spracovať 

informácie o histórii Markušoviec 

 

-vybrať a navštíviť zaujímavú prírodnú alebo 

historickú lokalitu Slovenska 

 

-získané poznatky z exkurzie spracovať 

v správe 
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5. Metódy a formy práce 

 

 motivačné rozprávanie, pochvala, povzbudenia a kritika, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštrácia obrazov, projekty, samostatné štúdium, opakovací rozhovor, metóda 

otázok a odpovedí, domáce úlohy, ústne skúšanie, písomné skúšanie. 

 

6. Učebné zdroje 

 

- učebnica geografie, atlasy, odborná literatúra, odborné časopisy, zdroje z internetu. 

 

7. Hodnotenie 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Príloha A 

Príloha A – Hodnotiace kritériá pre ISCED 1 a ISCED 2 

 

Hodnotiace kritériá pre 0. a 1. ročník 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Metodický pokyn 

č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa 

uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

 

Celkové hodnotenie – štátny vzdelávací program 

 

Ročník 

 

Predmet  

0.ročník  

1. polrok 

0. ročník  

2. polrok 

1. ročník  

1. polrok 

1. ročník 

2. polrok 

SJL   známka známka 

HUV   známka známka 

MAT   známka známka 

PDA   známka známka 

NBV/ETV   známka známka 

TEV známka známka známka známka 

VYV   známka známka 

RKS známka známka   

RGZaVV známka známka   

ZVaZMP známka známka   

HPV známka známka   

PNV známka známka   
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Celkové hodnotenie – školský vzdelávací program 

 

 

 

 

Priebežné hodnotenie – štátny vzdelávací program 

0. ročník 

RGZaVV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca _         _ 

Výstupná práca _         _ 

¼ ročná práca _          _ 

½ ročná práca _          _ 

¾ ročná práca _         _ 

Samostatná práca _         _ 

Písanie-opis 8 známka 

Písanie-prepis 8 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát _        _ 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník               

 

Predmet        

0. ročník  

1. polrok 

0. ročník  

2. polrok 

1. ročník  

1. polrok 

1. ročník 

2. polrok 

DAC                           známka známka 

DSI    známka známka známka známka 

PJH   známka známka 
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ZVaZMP 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca _         _ 

Výstupná práca _         _ 

¼ ročná práca _         _ 

½ ročná práca _         _ 

¾ ročná práca  _         _ 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 

 

RKS 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede       8 známka 

 

HPV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 8 známka 

 

TEV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Śportové cvičenia 8 známka 

 
PNV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce 8 známka 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



302 

 

 
 
1. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca _         _ 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca podľa potreby         _ 

½ ročná práca podľa potreby         _ 

¾ ročná práca podľa potreby         _ 

Samostatná práca 2 známka 

Písanie-opis 8 známka 

Písanie-prepis 8 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát podľa potreby známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 

 

MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca _        _ 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca _        _ 

½ ročná práca _        _ 

¾ ročná práca  _        _ 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 
 
PDA 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca _         _ 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 2 známka 
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projekty 

Ústne odpovede 4 známka 

HUV 
 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 8 známka 
 
VYV 
 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
TEV 
 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Športové cvičenia 8 známka 

 
 

Priebežné hodnotenie – školský vzdelávací program /hodnotenie žiakov 

známkou od 1-4/ 

0. Ročník  

DSI 
 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 
 
 

1. ročník 

PJH 

 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 8 známka 

 
DSI 
 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
DAC 
 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 
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Hodnotiace kritériá pre 2. – 4. ročník 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona 

č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Metodický pokyn 

č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa 

uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: 

Celkové hodnotenie – štátny vzdelávací program 

 

Ročník 

 

Predmet  

2. ročník  

1. polrok 

2. ročník  

2. polrok 

3. ročník  

1. polrok 

3. ročník 

2. polrok 

4. ročník 

1. polrok 

4. ročník 

2. polrok 

ANJ   známka známka známka známka 

HUV známka známka známka známka známka známka 

IFV známka známka známka známka známka známka 

MAT známka známka známka známka známka známka 

NBV/ETV známka známka známka známka známka známka 

PDA známka známka známka známka známka známka 

PVC     známka známka 

SJL známka známka známka známka známka známka 

TEV známka známka známka známka známka známka 

VLA známka známka známka známka známka známka 

VYV známka známka známka známka známka známka 
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Celkové hodnotenie – školský vzdelávací program 

 

Ročník               

 

Predmet        

 2. ročník  

2. polrok 

3. ročník  

1. polrok 

3. ročník 

2. polrok 

4. ročník 

1. polrok 

4. ročník 

2. polrok 

ZBN                         známka známka známka známka známka známka 

TDA    známka známka známka známka známka známka 

PJH známka známka známka známka známka známka 

DAC známka známka známka známka známka známka 

DSI známka známka známka známka známka známka 

CVM   známka známka známka známka 

Priebežné hodnotenie – štátny vzdelávací program 

2. ročník 

SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca 1 v % + známka 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 známka 

¾ ročná práca 1 známka 

Samostatná práca 4 známka 

Sloh - ústne 2 známka 

Sloh - písomne 2 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát 6 známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 
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MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca 1 v % + známka 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 známka 

¾ ročná práca  1 známka 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 

PDA 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

VLA  

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 8 známka 
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VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 
 
IFV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
 
3. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca 1 v % + známka 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 známka 

¾ ročná práca 1 známka 

Samostatná práca 6 známka 

Sloh - ústne 2 známka 

Sloh - písomne 2 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát 8 známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 

 

 

MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca 1 v % + známka 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 známka 

¾ ročná práca  1 známka 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 
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ANJ 

Práca  Minimálny počet / školský rok hodnotenie 

Písomné práce tematické 4 známka 

Ústne odpovede 6 známka 

  
 

PDA 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

VLA  

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 8 známka 

 
VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
IFV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 
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4. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca 1 v % + známka 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 známka 

¾ ročná práca 1 známka 

Samostatná práca 6 známka 

Sloh - ústne 2 známka 

Sloh - písomne 2 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát 7 známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 

 

MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca 1 v % + známka 

Výstupná práca 1 v % + známka 

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 známka 

¾ ročná práca  1 známka 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 

ANJ 

Práca  Minimálny počet / školský rok hodnotenie 

Písomné práce tematické 8 známka 

Ústne odpovede 10 známka 
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PDA 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

VLA  

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 8 známka 

 
VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
IFV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 
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Priebežné hodnotenie – školský vzdelávací program 
 
2. ročník 
ZBN 
 

Práca  Minimálny počet / školský 

rok 

hodnotenie 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 6 známka 

  
PJH 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce,  projekty 8 známka 

 

DSI 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
DAC 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 
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3. ročník 
ZBN 
 

Práca  Minimálny počet / školský 

rok 

hodnotenie 

Písomné práce, tematické 

projekty 

6 známka 

Ústne odpovede 6 známka 

  
PJH 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce,  projekty 8 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
 
CVM 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Samostatné práce 6 známka 

Tematické projekty 4 známka 
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4. ročník 
ZBN 
 

Práca  Minimálny počet / školský 

rok 

hodnotenie 

Písomné práce, tematické 

projekty 

6 známka 

Ústne odpovede 8 známka 

  
PJH 

Práca Minimálny počet / školský 

rok 

Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické 

projekty 

4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce,  projekty 8 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 8 známka 

 
CVM 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Samostatné práce 8 známka 
Tematické projekty 4 známka 

 
 

 

 

 

 



314 

 

 

 

Priebežné hodnotenie – štátny vzdelávací program 
všetky predmety vo všetkých ročníkoch ISCED2 sú hodnotené známkou od 1 do 5 

5. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Diktáty  5 známka 

Slohová zložka 1 známka 

Jazyková zložka  4 známka 

Literatúra  4 známka 

 

ANJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 6 známka 

Projekty 4 známka 

 

BIO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 3 známka 

Kontrolné práce 3 známka 

 

DEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

GEG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

OBN 
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Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

NBV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

MAT 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Aritmetika – algebra 4 známka 

Geometria 2 známka 

Školské úlohy 2 známka 

Kontrolné práce 4 známka 

 

INF 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

VYV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

 

 

TSV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Atletika a gymnastika 2 známka 
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Hry a šport 2 známka 

 

 

6. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Diktáty  5 známka 

Slohová zložka 2 známka 

Jazyková zložka  4 známka 

Literatúra  4 známka 

 

ANJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 6 známka 

Projekty 4 známka 

 

NEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 5 známka 

 

RUJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

FYZ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

CHE 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 
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Ústne odpovede 1 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

Laboratórne práce 2 známka 

BIO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 3 známka 

Kontrolné práce 3 známka 

 

DEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

GEG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

OBN 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

NBV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

 

 

MAT 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Aritmetika – algebra 4 známka 

Geometria 2 známka 
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Školské úlohy 2 známka 

Kontrolné práce 4 známka 

 

 

INF 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

VYV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TSV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Atletika a gymnastika 2 známka 

Hry a šport 2 známka 

 

7. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Diktáty  5 známka 

Slohová zložka 2 známka 

Jazyková zložka  4 známka 

Literatúra  4 známka 

 

ANJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 6 známka 
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Projekty 4 známka 

 

 

 

 

NEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 5 známka 

 

RUJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

FYZ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

CHE 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 1 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

Laboratórne práce 2 známka 

 

BIO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

DEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

GEG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 
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Písomné práce 2 známka 

 

OBN 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

NBV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

MAT 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Aritmetika – algebra 4 známka 

Geometria 2 známka 

Školské úlohy 2 známka 

Kontrolné práce 4 známka 

 

INF 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

 

VYV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TSV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 



321 

 

Atletika a gymnastika 2 známka 

Hry a šport 2 známka 

 

 

8. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Diktáty  6 známka 

Slohová zložka 4 známka 

Jazyková zložka  4 známka 

Literatúra  4 známka 

 

ANJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 6 známka 

Projekty 4 známka 

 

NEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 5 známka 

RUJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 4 známka 

 

FYZ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

CHE 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 
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Ústne odpovede 1 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

Laboratórne práce 3 známka 

 

BIO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

DEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

GEG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

OBN 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

 

NBV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

MAT 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Aritmetika – algebra 4 známka 

Geometria 2 známka 

Školské úlohy 2 známka 
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Kontrolné práce 4 známka 

 

 

 

INF 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

SEE 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

THD 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

VYU 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

 

TSV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Atletika a gymnastika 2 známka 

Hry a šport 2 známka 

 

9. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Diktáty  5 známka 

Slohová zložka 2 známka 

Jazyková zložka  4 známka 
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Literatúra  4 známka 

 

 

 

 

ANJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 6 známka 

Projekty 4 známka 

 

NEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 5 známka 

 

RUJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 4 známka 

 

FYZ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

CHE 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 1 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

Laboratórne práce 5 známka 

 

BIO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 

DEJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 



325 

 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

 

 

GEG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

OBN 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

NBV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 

 

 

MAT 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Aritmetika – algebra 4 známka 

Geometria 2 známka 

Školské úlohy 2 známka 

Kontrolné práce 4 známka 

 

INF 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

VYU 
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Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

 

 

 

TSV 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Atletika a gymnastika 2 známka 

Hry a šport 2 známka 

 

 

Priebežné hodnotenie – školský vzdelávací program 
všetky predmety vo všetkých ročníkoch ISCED2 sú hodnotené známkou od 1 do 4 

5. ročník 
KAJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TDA 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Aktivity 4 známka 

 

BEO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, postery 3 známka 

Aktivity 3 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce a ústne 

odpovede 
2 známka 

Praktická časť  2 známka 

 

TYU 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Materiálne práce, výrobky 4 známka 

 

LHY 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 
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Hry s loptou 4 známka 

 

 

 

 

 

6. ročník 
KAJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TDA 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Aktivity 4 známka 

 

BEO 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, postery 2 známka 

Aktivity 2 známka 

 

VRS 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce a ústne 

odpovede 
2 známka 

Praktická časť  2 známka 

 

LHY 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Hry s loptou 4 známka 

 

 

7. ročník 
KAJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 
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KNJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 5 známka 

 

 

 

KRJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

TDA 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Aktivity 2 známka 

 

XCH 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Laboratórne práce 4 známka 

 

XCB 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Praktické aktivity 4 známka 

 

VRS 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

CVM 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Písomné práce 4 známka 

 

 

DAC 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce a ústne 

odpovede 
2 známka 

Praktická časť  2 známka 

 

LHY 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 
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Hry s loptou 4 známka 

 

 

 

 

 

 

8. ročník 
KAJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

KNJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 5 známka 

 

KRJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

XCH, XCB, XCF 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Laboratórne práce, Praktické aktivity 4 známka 

 

XCG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede a pís. 

práce 
4 známka 

 

VRS 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce a ústne 

odpovede 
2 známka 

Praktická časť  2 známka 

 

LHY 
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Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Hry s loptou 4 známka 

9. ročník 
KAJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

KNJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 5 známka 

 

KRJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 

CSJ 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede a pís. 

práce 
4 známka 

 

XCG 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Ústne odpovede a pís. 

práce 
4 známka 

 

VRS 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce, projekty 4 známka 

 

CVM 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Písomné práce 4 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet/školský rok Hodnotenie 

Tematické práce a ústne 

odpovede 
2 známka 

Praktická časť  2 známka 

 


