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Základná škola, Hlavná 165, 044 13  Valaliky 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program 

 ISCED 1 

primárne vzdelávanie 

Stará škola učila slová a pojmy, 

názorná škola učí názornému rozpoznávaniu... 

Stará škola cvičila slovnú pamäť, 

nová škola myslí na rozvoj človeka. 

Stará škola potlačovala rozum, 

nová škola rozum rozvíja... 

Stará škola bola školou učenia, 

nová je školou činu. 

 

A. Diesterweg 

 
...aby naša škola takou školou bola... 
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A) Všeobecné údaje 

Názov vzdelávacieho programu 

Vzdelávací program: Škola pre všetkých 

Stupeň vzdelania:  ISCED1 

Dĺžka štúdia:   4 roky 

Vyučovací jazyk:  slovenský  

Študijná forma:  denná  

Druh školy:   štátna  

Vyučovací jazyk:  slovenský 

 

Predkladateľ programu 

Predkladateľ:   Základná škola, Hlavná 165, Valaliky 

Názov školy:   Základná škola, Hlavná 165, Valaliky 

Adresa:   Hlavná 165, 044 13 Valaliky 

IČO:    31 953 158 

Riaditeľ školy:  Mgr. Katarína Sýkorová 

Koordinátor:   Mgr. Miroslava Pamulová Rojková 

Ďalšie kontakty:  www.zsvalaliky.sk 

E- mail:   zsvalaliky@gmail.com 

Telefón:   055/ 6999 885 

 

Zriaďovateľ školy 

Zriaďovateľ:   Obec Valaliky 

Adresa:   Poľná 8, 044 13Valaliky 

Kontakty:   055/ 6999 804 

E- mail:   obec@valaliky.sk 

Zástupca zriaďovateľa: starosta obce Ing. Štefan Petrík 

 

Platnosť programového dokumentu 

Platnosť dokumentu od:   01. 09.2008 

Dátum prerokovania na pedagogickej rade: 26. 08. 2008 

mailto:zsvalaliky@gmail.com
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Tab. 1 Platnosť programového dokumentu 

Platnosť  

Revidovanie 

Dátum Zaznamenanie inovácií, zmeny, úpravy a pod. 

Platnosť ŠkVP od  01. 09. 2008  

Revidovanie 01. 09. 2009 Zmena školského učebného plánu. 

1. Predmet prírodoveda pre 1. a 2. ročník zrušený 

a nahradený predmetom prvouka pre 1. a 2.ročník. 

2. Doplnenie učebného plánu o špeciálne triedy. 

Platnosť ŠkVP od 01. 09. 2009 Vypracovanie učebných osnov pre 2. a 6. ročník 

a špeciálne triedy. 

Revidovanie 21. 04. 2010 ŠkVP doplnený: 

1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov (v 17. bode ŠkVP). 

2. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania 

a vydávanie dokladu  získanom vzdelaní (v 6. bode ŠkVP). 

Revidovanie 01. 09. 2010 Zmena školského učebného plánu. 

1. Predmet príroda a spoločnosť pre 5. a 6. ročník, zrušený.  

Voľný počet hodín škola využila na rozšírenie a prehĺbenie 

obsahu predmetov zaradených do Školského vzdelávacieho 

programu.  

Doplnenie výchovného programu ŠKD. 

Platnosť ŠkVP od 01. 09. 2010 Vypracovanie učebných osnov pre 3. a 7. ročník a pre 

špeciálne triedy v 2.a 6. ročníku. 

Platnosť ŠkVP 01. 09. 2011 Vypracovanie učebných osnov pre 4. a 8. ročník a pre 

 špeciálne triedy v 3. a 7. ročníku.  

Doplnenie ŠkVP o vzdelávací program a  učebné osnovy 

pre 0. ročník. 

Platnosť ŠkVP 01. 09. 2012 Vypracovanie učebných osnov pre 5. a 9. ročník a pre 

špeciálne triedy v 4. a 8. ročníku. 

Platnosť ŠkVP 01. 09. 2013 Vypracovanie učebných osnov  pre špeciálne triedy v 5. 

a 9. Ročníku. 

Revidovanie 01. 09. 2014 Prerozdelenie voliteľného počtu hodín, prepracovanie 

učebných osnov. 

Inovovaný ŠkVP 01. 09. 2015 Školský učebný plán pre 1. ročník. 

Inovovaný ŠkVP - 

dodatok 

01.09.2017 Rozšírený obsah učebných osnov z MAT a SJL 

v jednotlivýchročníkoch isced1. 

Inovovaný ŠkVP - 

učebnice 

01.09.2019 Alternatívne učebnice z jednotlivých klasifikovaných 

predmetov. Prerušenie výučby v 0.ročníku. 

Revidovanie 01.09.2021 

01.01.2022 

Vytvorenie špecializovanej triedy pre 2. a 3. ročník. 

Zmena v slovnom hodnotení výchovných predmetov. 

Revidovanie 24.08.2022 Úprava ŠkVP podľa dodatku č. 11 k Štátnemu 

vzdelávaciemu programu schváleného 20.7.2022 pod 

číslom 2022/18142:1-A2140 s platnosťou od 1.9.2022 
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Charakteristika školy 

 

Základná škola, Hlavná 165, Valaliky je plnoorganizovaná základná škola s deviatimi postupovými 

ročníkmi.  

Na prvom a druhom stupni je spravidla po dvoch paralelných triedach. Kapacita školy je 700 

žiakov. Tvoria ju 3 pavilóny s telocvičňou a školským klubom detí. Škola je umiestnená  v centre 

obce pri hlavnej ceste. V jej blízkosti je park, obecný úrad, zdravotné stredisko, dopravné ihrisko, 

kostol Všetkých svätých, materská škôlka. 

Pri škole je autobusová zastávka na  obce Kokšov Bakša a Geča v oboch smeroch. Žiaci, 

zamestnanci aj verejnosť využívajú pri dochádzke do školy cyklistický chodník obce Valaliky.  

 

Charakteristika žiakov 

 

Základná škola je spádovou školou pre deti obce Valaliky a Kokšov Bakša. Našu školu navštevujú 

aj deti z obce Geča. Priemerný počet žiakov, ktorí navštevujú školu sa pohybuje v posledných 

rokoch okolo 420 žiakov. 

Škola má aj žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ktorí sú vzdelávaní 

formou integrovaného vzdelávania v podmienkach bežnej triedy základnej školy. Základná škola 

podľa § 94 ods. 2 písm. a) a podľa § 97 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z., ktorá vzdeláva žiakov  

s mentálnym postihnutím, alebo s mentálnym postihnutím v kombinácii s iným postihnutím  

sa vnútorne člení podľa stupňa mentálneho postihnutia. Naša škola vzdeláva žiakov s variantom   

A pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia. 

Pre týchto žiakov sme zriadili špeciálne triedy. 

Našu školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Pre týchto žiakov vytvárame 

vhodné podmienky k úspešnému vstupu na základnú školu, preto sme  zriadili aj nultý ročník 

a úzko spolupracujeme so sociálnym odborom obce Valaliky a Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie.  

 

Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor má približne 30 zamestnancov, 7 prevádzkových zamestnancov podľa konkrétnej 

presnej potreby v danom školskom roku a podľa počtu žiakov. Pedagogický zbor zahŕňa aj 

výchovný poradca a v špeciálnych triedach učia špeciálni pedagógovia. 

Tvoria ho učitelia s veľkou prevahou žien, od mladých absolventov a začínajúcich pedagógov až po 

skúsených kolegov s druhou atestáciou. Pedagogický zbor je kvalifikovaný. Niektorí kolegovia si 

rozširujú aprobácie v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania a s profiláciou a potrebou školy.  
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Škola úzko spolupracuje s obcou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie, ktoré vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, terapie 

a prevencie žiakom s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia a žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. 
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1. Ciele výchovy a vzdelávania 

a) získať vzdelanie podľa Školského vzdelávacieho programu „Škola pre všetkých“, 

b) získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, využívania informačno-

komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom 

jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied  

a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie, občianske kompetencie, 

podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 

c) ovládať aspoň  jeden cudzí  jazyk  na primeranej úrovni veku dieťaťa a vedieť ho používať, 

d) naučiť sa správne  identifikovať a analyzovať problémy,  navrhovať ich riešenia a vedieť ich 

riešiť, 

e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké, psychomotorické schopnosti, aktuálne poznatky 

a pracovať s nimi na praktických cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim 

vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na trhu práce, 

f) posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám 

štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej 

kultúre, 

g) získať všetky informácie o právach dieťaťa a spôsobilosť na ich uplatňovanie, 

h) pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, 

rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami 

a náboženskej tolerancie, 

i) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine  

a preberať na seba zodpovednosť, 

j) naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie, chrániť 

životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

 

Zameranie  školy 

a) poskytovať kvalitné základné vzdelávanie zamerané na „aktívne spôsobilosti“ žiakov. 

b) rozvíjať komunikačné spôsobilosti žiakov v slovenskom jazyku a v sociálnych vzťahoch. 

c) rozvíjať individuálne schopnosti žiakov v jednotlivých ročníkoch a napomáhať im v ich 

profesijnej orientácii. 

d) posilniť vyučovanie cudzích jazykov . 

e) podporovať rozvíjanie pohybových spôsobilostí žiakov v školských a mimoškolských 

aktivitách. 
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f) viesť žiakov k využívaniu komunikačných a informačných technológií, podporovať zavádzanie 

a využívanie výpočtovej techniky do všetkých predmetov, podporovať výučbu na počítačoch  

a ich využívanie.  

g) viesť žiakov k zdravému životnému štýlu a uplatňovaniu princípov environmentálnej výchovy. 

h) pomáhať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v ich vzdelávaní a uplatnení 

sa. 

 

2. Stupeň vzdelania 
 

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka školského vzdelávacieho programu ISCED1 žiak 

získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: „Žiak získal 

primárne vzdelanie“. 

 

 

3. Profil absolventa primárneho stupňa 

Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené (aj vlastným podielom) základy čitateľskej, 

pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej, kultúrnej a mediálnej gramotnosti. Nadobudol základy 

pre osvojenie účinných techník (celoživotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získal 

predpoklady pre to, aby si vážil sám seba i druhých ľudí, aby dokázal ústretovo komunikovať 

a spolupracovať. Má osvojené základy používania materinského, štátneho a cudzieho jazyka. 

 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

a) sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou 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 doteraz používaných textov a bežne používaným prejavom 

neverbálnej komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie, 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, 

 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, 
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b) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 používa základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov  

v každodenných situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické 

 modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely), 

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

smerujú k systematizácii poznatkov, 

 

c) kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, 

 dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, 

 vie používať rôzne vyučovacie programy, 

 získal základy algoritmického myslenia, 

 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

 

d) kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

 

e) 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, 

 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, 

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým  

a spolupracujúcim) spôsobom, 
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f) osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 

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

trávením voľného času, 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 

 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi  

pri spoločnej práci, 

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním 

prispieva k dobrým medziľudským vzťahom, 

 

g) kompetencia (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, 

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

 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, 

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

 
K rozvoju kompetencií prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a metódy výučby, 

podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity uskutočňujúce sa v škole, ale aj 

mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti. 
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4. Vzdelávacie oblasti a prierezové témy 

4.1 Vzdelávacie oblasti 

 

Tab. 1 Vzdelávacie oblasti a príslušné predmety pre 1. stupeň základnej školy 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMET 

JAZYK A KOMUNJKÁCIA 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

Cudzí jazyk 

MATEMATIKA A PRÁCA  

S INFORMÁCIAMI 

Matematika 

Informatika 

ČLOVEK A PRÍRODA  
Prvouka 

Prírodoveda 

ČLOVĚK A SPOLOČNOSŤ 
Prvouka 

Vlastiveda 

ČLOVEK A HODNOTY 
Náboženská výchova 

Etická výchova 

ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie 

UMENIE A KULTÚRA 
Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 

ZDRAVIE A POHYB 
Telesná a športová 

výchova 

 

Prvouka je súčasťou dvoch vzdelávacích oblastí – Človek a príroda a Človek a spoločnosť, pretože sa skladá 

z prírodovednej a spoločenskovednej zložky. 

 

4.1.1 Jazyk a komunikácia 

Vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia tvoria predmety slovenský jazyk a literatúra, 

slovenský jazyk a slovenská literatúra a cudzí jazyk (anglický). Spoločným menovateľom oblasti je 

jazyk, ktorý sa chápe ako potenciálny zdroj osobného a kultúrneho obohatenia človeka, ako nástroj 

myslenia a komunikácie a ako prostriedok vyjadrovania emócií. Vzdelávanie preto vedie  

k vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku  
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na získavanie a odovzdávanie informácií, k zvyšovaniu jazykovej kultúry ústnych i písomných 

jazykových prejavov žiakov a k rozvíjaniu čitateľských kompetencií zameraných na príjem textu, 

jeho analýzu a hodnotenie. Špecifickou zložkou slovenského a anglického jazyka je literatúra, 

ktorej základom je postupné rozvíjanie čitateľských kompetencií od úrovne naivného čitateľa  

k čítaniu s porozumením. Podstatou oblasti je súhrn predmetových kompetencií, ktoré umožňujú 

výrazne posilniť komunikačno-zážitkový model vyučovania a naopak oslabujú tendenciu obsiahnuť 

školskú podobu vedných disciplín. 

 

4.1.2 Matematika a práca s informáciami 

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách, pripravuje ich na samostatné získavanie a aplikáciu 

poznatkov. Na veku primeranej úrovni rozvíja logické a kritické myslenie žiakov, ich schopnosť 

analyzovať a syntetizovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémových úloh (aj v spolupráci v 

skupine) a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov umožní všetkým 

žiakom na 1. stupni získať základy digitálnej gramotnosti. Cieľom je zoznámiť sa s používaním 

počítača a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií 

primeraných veku žiaci získajú základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z 

ostatných predmetov sa zoznámia s možnosťami kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalšími 

najtypickejšími druhmi aplikácií. 

 

4.1.3 Človek a príroda  

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so skúmaním 

prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého súčasťou 

sú vzájomné premeny. Na takomto poznaní je založené aj pochopenie dôležitosti prírodnej 

rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. Prírodovedné predmety svojím 

činnostným a bádateľským charakterom výučby umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam 

prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu 

v praktickom živote. Cieľom vzdelávania tejto oblasti je porozumieť prírodným aspektom 

vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa o 

prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale 
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najmä prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov. Postupné objavovanie sveta žiakmi je 

predmetom prírodovedy, ale aj prvouky prostredníctvom jej prírodovednej časti. 

 

4.1.4 Človek a spoločnosť  

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť obsahuje problematiku spojenú s postupným 

utváraním predstáv o priestore (bezprostredné miesto života) a čase (ročné obdobie, historické 

obdobie). Žiaci sa oboznamujú so spoločenským prostredím. Všímajú si svoje okolie, ľudí, kultúru, 

históriu, a to všetko vo vzájomných väzbách. Vytvára sa v nich záujem o krásy prírody, aj ľudské 

diela v blízkom či vzdialenejšom okolí. V tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, hľadajú príčiny 

fungovania spoločnosti. Postupné oboznamovanie sa so spoločenskými javmi sa realizuje 

spôsobom, ktorý u žiakov rozvíja aj procesuálnu stránku objavovania a skúmania. Dôležité je, aby 

žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, pochopil ich a snažil sa ich vysvetliť. Výučba je postavená na 

pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie problémov na základe osobných 

skúseností žiakov a úrovne ich kognitívnych schopností. Vzdelávacie činnosti sú zamerané  

na podnecovanie zvedavosti a skúmanie javov v bezprostrednom okolí žiaka. Postupné objavovanie 

sveta žiakmi je predmetom nielen vlastivedy, ale aj prvouky (spoločenskovedná časť). Vytvorenie 

spoločného predmetu, spájajúceho prírodovednú a spoločenskovednú zložku, podporuje také 

tematické aktivity, v ktorých sa rozvíjajú vedomosti a spôsobilosti v oboch vzdelávacích oblastiach. 

 

4.1.5 Človek a hodnoty  

Hlavnou úlohou tejto vzdelávacej oblasti je aktívne sa podieľať na formovaní osobnosti žiakov 

s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a univerzálne ľudské hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa  

sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale účinne podporuje 

pochopenie a zvnútornenie mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi  

v súlade. Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných 

vyučovacích predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova.  

Predmet etická výchova sa zameriava na výchovu k prosociálnosti. Doraz sa kladie  

na rozvíjanie sebaúcty žiakov a úcty k iným, rozvoju sociálnych zručností orientovaných  

na interpersonálne vzťahy žiakov a na zvyšovanie ich odolnosti voči negatívnym sociálno-

patologickým, či amorálnym vplyvom.  

Základným cieľom predmetu náboženská výchova, je pomôcť žiakovi zodpovedne myslieť, 

emocionálne sa prejavovať a správať vzhľadom na osobne žité náboženstvo a vieru. Predmet 

napomáha rozvíjať vzťah k Bohu, reflektuje otázku významu sveta, zmyslu a hodnoty života  
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a noriem konania človeka a dáva odpoveď na základe zjavenia a viery cirkvi. Umožňuje urobiť 

osobné rozhodnutia vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, podporuje pochopenie  

a toleranciu voči rozhodnutiam druhých. Motivuje k osobnému náboženskému životu  

a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v spoločnosti. 

 

4.1.6 Človek a svet práce 

V primárnom vzdelávaní vzdelávacia oblasť obsahuje návrhy pracovných činností  

a pracovných postupov, ktorými sú žiaci vedení k získaniu základných zručností z rôznych oblastí 

ľudskej práce.  

Do vzdelávacej oblastí patrí vyučovací predmet pracovné vyučovanie, ktorý sa zameriava  

na vytváranie praktických pracovných návykov žiakov, čím sa dopĺňa ich základné vzdelanie. Žiaci 

sa tak stretávajú s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v reálnom živote  

a na trhu práce. Spoznávajú a využívajú technické materiály, konštruujú, spoznávajú základy 

stravovania a prípravy jedál, ľudové tradície a remeslá, povolania a získavajú prvé skúsenosti  

zo sveta práce. 

 

4.1.7 Umenie a kultúra  

Vzdelávacia oblasť vytvára priestor pre pochopenie významu kultúry a umenia v živote 

človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty umenia, kultúry, kultúrnej tradície  

a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, dramatického, hudobného umenia, 

písaného a hovoreného slova. Primerane veku formuje samostatné a zodpovedné postoje žiakov  

k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie najmä vo vzťahu k masmédiám. 

Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa žiak 

oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa, krajiny, čím sa u neho rozvíja povedomie 

kultúrnej identity, ale súčasne aj interkultúrne kompetencie.  

V primárnom vzdelávaní je cieľom kontinuálne rozvíjať vrodené a prirodzené predpoklady 

žiakov a pozitívne stimulovať sklony k hravosti a spontánnosti. Obsah vzdelávacej oblasti  

je realizovaný prostredníctvom vyučovacích predmetov výtvarná a hudobná výchova.  

Výtvarná výchova vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého vyjadrovania sveta, 

vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah predmetu je členený 

do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, pozorovacích  

a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s nástrojmi a materiálmi. Prostredníctvom 

tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti na uplatnenie fantázie  

a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu.  
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Hudobná výchova prostredníctvom hudobných činností rozvíja základné hudobné 

kompetencie žiaka a usiluje sa o vytvorenie kladného vzťahu k hudbe a hudobnému umeniu. 

 

4.1.8 Zdravie a pohyb  

Vzdelávacia oblasť poskytuje v primárnom vzdelávaní žiakom priestor na pohybové 

vyjadrenie sa a osvojenie si základných pohybových zručností, využiteľných v pohybových 

aktivitách vo voľnom čase. Oblasť sa zameriava na základné informácie súvisiace so zdravým 

spôsobom života, starostlivosťou o svoje zdravie a pohybovou aktivitou. Realizuje sa vyučovacím 

predmetom telesná a športová výchova, ktorého najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu  

k pravidelnej pohybovej aktivite ako k nevyhnutnému základu zdravého životného štýlu.  

Telesná a športová výchova využíva široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prispieva  

k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu  

k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.  

Prostredníctvom pohybu – pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje motorický 

vývin žiakov. Dôraz sa kladie na individuálne dispozície žiakov, ktoré sú zohľadnené pri plánovaní 

obsahu, ako aj pri hodnotení žiakov. Dôležité je motivovať žiakov k dosiahnutiu individuálnych 

zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri rešpektovaní vlastných individuálnych predpokladov. 

 

 

4.2 Prierezové témy 

Prierezové témy sa svojim obsahom a výchovným zameraním premietajú do vymedzených 

vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v spoločnosti, 

s každodennou skúsenosťou žiaka a konkrétnej triedy. Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú 

proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov.  

V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter nasledujúce témy: Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Environmentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Regionálna výchova a ľudová kultúra, Dopravná výchova – výchova  

k bezpečnosti v cestnej premávke a Ochrana života a zdravia. 

 

4.2.1 Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová téma Osobnostný a sociálny rozvoj má nadpredmetový charakter, prelína sa celým 

vzdelávaním. Jej hlavným cieľom je rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov  
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a hodnôt. Prostredníctvom nej sa zároveň s vedomostným rozvojom žiakov cielene rozvíjajú aj ich 

osobné a sociálne kompetencie. Umožňuje žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom živote, vzťahoch  

s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k rešpektovaniu 

názorov, potrieb a práv ostatných. Usmerňuje ich v tom, ako chrániť svoje zdravie a odolávať 

rizikám. Pri správnom uplatňovaní významne prispieva k pozitívnej sociálnej klíme školy a dobrým 

vzťahom medzi pedagógmi a žiakmi. 

Žiak má: 

 porozumieť sebe a iným;  

 optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií; 

 uprednostňovať priateľské vzťahy v triede i mimo nej; 

 osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce; 

 nadobudnúť základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňovať ich pri prezentácii seba a svojej práce; 

 získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií; 

 rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory a prístupy k riešeniu problémov; 

 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom živote. 

 

4.2.2 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Prierezová téma Výchova k manželstvu a rodičovstvu je zameraná na utváranie základných 

vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a rodičovstva v súlade  

s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém vychádza zo životnej reality žiakov 

v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového štádia. Uplatňuje sa taktný a citlivý prístup 

pedagóga.  

Žiak má: 

 osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti;  

 získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov; 

 uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania  

vo svojom (každodennom) živote. 

 

4.2.3 Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova sa prelína všetkými predmetmi, ale najmä prvoukou, prírodovedou, 
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vlastivedou, pracovným vyučovaním, etickou výchovou. Umožňuje žiakom získať vedomosti, 

zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, ktoré sú dôležité  

pre trvalo udržateľný život na Zemi. Vedie ich na veku primeranej úrovni ku komplexnému 

pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov a životného prostredia. Dôležité je, aby žiaci 

získali vedomosti, ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

(primeranými a vhodnými) činnosťami – chrániť rastliny, mať kladný vzťah k domácim zvieratám  

a pod. 

Žiak má: 

 osvojiť si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy 

a ich životné prostredie;  

 rozpoznať hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody; 

 rozpoznať hlavné charakteristiky rôznych druhov životného prostredia;  

 poznať a vyberať konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho životného 

prostredia;  

 podieľať sa aktívne na zveľaďovaní životného prostredia školy a jej okolia;  

 správať sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťažuje životné 

prostredie. 

 

4.2.4 Mediálna výchova  

Hlavným cieľom Mediálnej výchovy je položiť základy mediálnej gramotnosti žiakov a postupne 

zvyšovať úroveň schopností kriticky prijímať, analyzovať, hodnotiť a komunikovať širokú škálu 

mediálnych obsahov. Mediálna výchova dáva žiakom príležitosť a priestor na základnú orientáciu  

v mediálnom svete, osvojenie si stratégií zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, ako aj osvojenie 

si kritického a bezpečného prístupu pri ich využívaní na veku primeranej úrovni. Dôležitou úlohou 

mediálnej výchovy na 1. stupni je vychádzať z bezprostredných skúseností žiakov s médiami  

a vytvoriť pre žiakov príležitosti na ich spracovanie. 

Žiak má: 

 uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

 pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov; 

 osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov; 

 nadobudnúť základy zručností potrebných na využívanie médií. 
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4.2.5 Multikultúrna výchova 

S aktuálnou realitou celosvetovej globálnej spoločnosti a s multikultúrnym charakterom slovenskej 

spoločnosti sa spájajú riziká predsudkov a stereotypov, ktoré sa prejavujú v rôznych podobách 

neznášanlivosti, rasizmu či xenofóbie. Žiaci sú každodenne vystavení rôznym kultúrnym vplyvom  

a dostávajú sa do kontaktu s príslušníkmi rôznych kultúr. Prostredníctvom spoznávania svojej 

kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií sa učia rešpektovať tieto kultúry ako rovnocenné  

a dokážu s ich príslušníkmi konštruktívne komunikovať a spolupracovať. Pri realizácii 

Multikultúrnej výchovy sa využívajú také didaktické postupy a metódy, ktoré neučia stierať 

medzikultúrne rozdiely, ale učia pochopiť ich a akceptovať, ako aj rešpektovať ľudské práva.  

Žiak má: 

 rešpektovať prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; 

 spoznávať rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

 akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

 uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí. 

 

4.2.6 Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a 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 Slovenska. Poznanie svojho regiónu, jeho kultúrneho  

a prírodného bohatstva prispieva k formovaniu kultúrnej identity a postupnému rozvíjaniu 

historického vedomia žiakov. Regionálna výchova a ľudová kultúra je súčasťou obsahu všetkých 

povinných predmetov, najmä prvouky, prírodovedy, vlastivedy, slovenského jazyka a literatúry, 

výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy a etickej výchovy.  

Žiak má: 

 rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách 

svojho regiónu; 

 vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu bydlisku, obci, regiónu a krajine; 

 rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu. 
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4.2.7 Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Cieľom Dopravnej výchovy – výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je pripraviť žiakov  

na bezpečný pohyb v cestnej premávke – ako chodcov alebo cyklistov. Výučba sa uskutočňuje 

najmä v rámci predmetov prvouka a vlastiveda, v objekte školy, na detskom dopravnom ihrisku 

alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy. 

Žiak má: 

 pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými 

právnymi predpismi na veku primeranej úrovni; 

 osvojiť si zásady, nadobudnúť spôsobilosti a praktické zručnosti bezpečného pohybu  

v cestnej premávke (chôdza, jazda na bicykli...); 

 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. 

 

4.2.8 Ochrana života a zdravia 

Cieľom prierezovej témy Ochrana života a zdravia je viesť žiakov k ochrane svojho zdravia  

a života, tiež zdravia a života iných ľudí prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov, 

zručností v sebaochrane, poskytovania pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. Na veku 

primeranej úrovni integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na zdravý životný štýl 

a ochranu života a zdravia v mimoriadnych a nepredvídateľných situáciách. Realizuje  

sa prostredníctvom vyučovacích predmetov telesná a športová výchova, prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda, výtvarná výchova, ako aj samostatných organizačných foriem vyučovania – 

didaktických hier. Didaktické hry, ktoré sa uskutočňujú v každom ročníku 1. stupňa raz ročne  

v trvaní 4 hodín, slúžia na praktické osvojenie si učiva. 

Žiak má: 

 rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie;  

 osvojiť si praktické zručnosti v sebaochrane; 

 pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života;  

 vedieť vhodne zareagovať v prípade potreby poskytnutia prvej pomoci;  

 osvojiť si základné činnosti súvisiace s pohybom a pobytom v prírode; 

 rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť v prírodných podmienkach. 
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Prierezové témy realizujeme viacerými spôsobmi: 

 ako integrovanú súčasť vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov, 

 formou didaktických hier, 

 formou kurzov (plavecký výcvik v treťom ročníku), 

 formou záujmovej mimoškolskej činnosti, 

 organizovaním mimoškolských podujatí, 

 zberom odpadových surovín a starostlivosťou o areál školy, 

 účasťou na kultúrnych podujatiach, 

 organizovaním školy v prírode. 

 

Ďalšie prierezové témy, ktoré neboli uvedené vyššie, sú začlenené a podrobne rozpracované  

v učebných osnovách jednotlivých predmetov.  

V priebehu školského roka sa môžu dopĺňať, prípadne meniť  a následne sa zapracujú do učebných 

osnov. 

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť bude začlenená do jednotlivých predmetov, pričom sa uplatnia 

medzipredmetové vzťahy. 

Cieľom finančnej gramotnosti je naučiť žiakov identifikovať dôležité informácie. Úlohou učiteľov 

je využívať autentické materiály (reklamné letáky, inzeráty, komerčné ponuky), precvičovať  

so žiakmi čítanie s porozumením, spolu so žiakmi vyhľadávať varovné signály klamlivých ponúk 

(drobné písmo, neprehľadnosť zmluvy). 

Témy: 

 človek vo sfére peňazí, 

 finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí, 

 zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca, 

 plánovanie a hospodárenie s peniazmi, 

 úver a dlh, 

 sporenie a investovanie, 

 riadenie rizika a poistenie. 

Začlenenie finančnej gramotnosti do predmetov ISCED 1 

1.ročník 
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Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 20. 

Pracovné vyučovanie – Práce v dielni.  

2.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – Prosba – želanie. Tvorba otázok – žiadosť o informáciu. Rozhovor. 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100. 

Vlastiveda – Rodina. Obec. 

Prvouka– Zdroje vody. 

Pracovné vyučovanie –Práce v dielni. Práce v domácnosti.  

3.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – Reklama. Diskusia – názor. Vyjadrenie vlastnej túžby. Inzerát. 

Porekadlo. Príslovie. Ľudové rozprávky. 

Matematika – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000.Riešenie aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 

Prírodoveda – Zdroje elektrickej energie. Význam elektrickej energie pre človeka. 

Pracovné vyučovanie – Papier a kartón. Elektrický obvod. Zdroje elektrickej energie. 

Výtvarná výchova – Podnety rôznych oblastí poznávania sveta. 

Informatika– Informácie okolo nás (prezentovanie výsledkov vlastnej práce). Komunikácia 

prostredníctvom IKT (ochrana osobných údajov, vyhľadávanie informácií). 

4.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra – Diskusia. Názor. 

Matematika – Násobenie a delenie v obore násobilky. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

v obore do 10 000. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie. 

Prírodoveda – Zdroje elektrickej energie. Význam elektrickej energie pre človeka. 

Pracovné vyučovanie – Papier a kartón. Elektrický obvod. Zdroje elektrickej energie. 
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Výtvarná výchova – Podnety rôznych oblastí poznávania sveta. 

Informatika– Informácie okolo nás (prezentovanie výsledkov vlastnej práce). Komunikácia 

prostredníctvom IKT (ochrana osobných údajov, vyhľadávanie informácií). 

 

5. Vzdelávacie štandardy 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

1. Slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je základným 

prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových kompetencií. Umožňuje 

porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Z tohto dôvodu má  

v systéme primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci 

tohto učebného predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších 

vzdelávacích oblastiach, učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk 

zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi  

a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom výučby slovenského jazyka na primárnom stupni 

vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby ho žiaci vedeli používať v praktickom 

živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie všetkých komunikačných zručností 

– rozprávania, písania, čítania a počúvania. 

 

Ciele predmetu 

1.ročník 

Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v tomto ročníku je osvojenie si kódu 

grafického zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu 

slovenský jazyk a literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka– žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a postupne si osvojujú 

schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť prepísať a odpísať texty, ale aj 

na samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace s písaním zaraďujeme postupne  

s ohľadom na individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú len s obmedzeným množstvom 

gramatických a pravopisných pravidiel, napr. žiak rozlišuje vety podľa začiatku a ukončenia, vety 
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prečíta so správnou intonáciou. V slohovej zložke dbáme na to, aby žiaci ústne komunikovali, 

primerane si rozvíjali slovnú zásobu a maximálne využívali zaužívané konvencie.  

Čítanie a literárna výchova– žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať s porozumením.  

Pri čítaní literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty.  

V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných zručností.  

 

Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú komunikačné 

konvencie. Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. Okrem obsahovej 

stránky ústnych prejavov vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť.  

Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej komunikácie. 

Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) a získané informácie 

využívajú v následnej komunikácii.  

Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie určitej 

úrovne kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych schopností žiakov vyžadujeme 

aj čítanie s porozumením.  

Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je zapamätať  

si všetky tvary tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text.  

 

2.ročník 

Špecifickým cieľom výučby spisovného jazyka v druhom ročníku je osvojenie si prvotných 

princípov jazykového systému. Žiaci sa začínajú oboznamovať s gramatickými a jazykovými 

pravidlami. Výrazne sa zdokonaľujú v technike čítania a písania, ako aj v čítaní s porozumením. 

Oboznamujú sa so samostatnou tvorbou textu. Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský 

jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka – žiaci si začínajú osvojovať teoretické vedomosti o jazykových 

pravidlách a systéme jazyka. Uplatňujú jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri odpise  

a prepise, ale tiež pri veku primeranej jazykovej analýze textu. Dbajú na rozvoj komunikačných 

kompetencií a kladú dôraz na hovorenú reč.  

Čítanie a literárna výchova- žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, zapamätajú si určené literárne 

pojmy, vnímajú estetickú stránku literárneho diela. Na primeranej úrovni uskutočňujú obsahovú 

analýzu textu, čítajú s porozumením, identifikujú informácie uvedené priamo v texte.  
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V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých komunikačných zručností. 

Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie:– zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií. 

Zdokonaľovanie spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci 

postupne nadobúdajú skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení rôznych 

úloh.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať počuté 

informácie. Od žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri riešení úloh.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme  

od nich reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa otázky formulovanej 

učiteľom. Pri čítaní literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť textov v niektorých ich 

charakteristikách. Na základe tejto podobnosti sa pokúsia vysvetliť význam literárnych pojmov.  

Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. Postupne 

zvyšujeme požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú tvorbu textov.  

 

3.ročník 

Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva, zameraného na 

pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme slovných druhov, 

zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s textom. Žiaci rozlišujú 

slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme požiadavky na čítanie  

s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania. Jednotlivé zložky učebného predmetu 

slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových pojmov  

o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie spôsobilosti ústne 

prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo zadania. Napísať krátke útvary 

podľa špecifického zamerania učiva.  

Čítanie a literárna výchova– zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu určených 

literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na primeranej 

úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v texte, formulovanie 

otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte nepriamo.  

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v tomto ročníku 

formulovať nasledovné špecifiká: 

Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky 

svojej práce pri riešení rôznych úloh.  
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Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky  

k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby porozumeli nielen 

inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy, ale aby nadobudli aj spôsobilosť vyžiadať si chýbajúce 

informácie.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme 

porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky formulovanej 

učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa zadania 

učiteľa.  

 

4.ročník 

Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným slovným druhom  

sa postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie pravidlá slovenského 

pravopisu. V priebehu celého školského roka intenzívne pracujú s textami, zameriavajú sa  

na porozumenie ich obsahu a pomenovanie ich základných vlastností. Zvyšujú sa požiadavky  

na kvalitu vytvorených textov v hovorenej aj písanej podobe. Pre jednotlivé zložky učebného 

predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka– rozširovanie poznatkov o jazykovom systéme, slovných druhoch.  

V slohu sa zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných pravidiel v písomnom prejave 

žiakov. Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť ústne prezentovať výsledky svojej práce, 

rozprávať podľa zadania, predlohy a samostatne tvoriť písomne texty. 

Čítanie a literárna výchova– u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie 

si významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické vnímanie literárneho diela  

a obsahovú analýzu textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s porozumením žiaci identifikujú 

informácie uvedené v texte priamo aj nepriamo a formulujú otázky k týmto informáciám.  

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné 

špecifiká:  

Rozprávanie: žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa predlohy. 

Ústne prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na otázky zamerané 

na prezentované informácie.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. 

Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky  

k prezentovanému textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a vedia si 

vyžiadať chýbajúce informácie. Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri skupinovej práci.  
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Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu  

a v technike čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť informáciám, 

ktoré sú v texte uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej učiteľom.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania učiteľa. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ 

počet: 1  rozsah: 10 – 15 plnovýznamových slov 

Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ 

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:  

počet: 10  rozsah: 20 – 30 plnovýznamových slov  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

3. Samohláska ä  

4. Dvojhlásky  

5. Tvrdé spoluhlásky  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Mäkké spoluhlásky 

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le  

9. Vety 

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka  

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ:  

počet: 10  rozsah: 30 – 40 plnovýznamových slov 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ  

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b  

4. Vybrané slová po m  
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5. Vybrané slová po p  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vybrané slová po r, s  

8. Vybrané slová po v, z  

9. Slovné druhy  

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ  

Počet a zameranie kontrolných diktátov vo 4. ročníku ZŠ:  

počet: 10  rozsah: 40 – 50 plnovýznamových slov 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ 

2. Vybrané slová po b, m  

3. Vybrané slová po p, r  

4. Vybrané slová po s, v, z  

5. Spodobovanie  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vlastné podstatné mená  

8. Ohybné slovné druhy  

9. Neohybné slovné druhy  

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ  

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba = 1  

2 – 4 chyby = 2  

5 – 7 chýb = 3  

8 – 10 chýb = 4  

11 a viac chýb = 5  

 

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

krok – (1 chyba).  

 

Poznámka: 

Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

Delenie SJL na jazykovú, slohovú zložku a čítanie a literárnu výchovu – počet hodín v týždni: 

1. ročník – spolu:  9 hodín 



 27 

2. ročník -  jazyková a slohová zložka: 4 hodiny 

               čítanie a literárna výchova:    5 hodín 

3. ročník  -   jazyková a slohová zložka:    5 hodiny 

               čítanie a literárna výchova:     3 hodiny 

4. ročník  -   jazyková a slohová zložka:    4 hodiny 

                čítanie a literárna výchova:    3 hodiny 

2. Anglický jazyk 

Charakteristika predmetu 

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

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

Kompletnú  úroveň A1 podľa referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci po skončení piateho 

ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka. Charakteristika úrovne A1 

podľa referenčného rámca je nasledujúca: Rozumie známym každodenným výrazom   

a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy  

a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky  

o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. 

Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva 

pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky, 2006, 

s. 26). 

Ciele predmetu 

 získavanie nových kompetencií, 

 opakovanie si naučených vedomostí, 

 využívanie vedomostí z iných predmetov, 

 hodnotenie svojich pokrokov, 

 spolupráca vo dvojiciach, alebo v skupinách, 

 socializácia detí, 

 využívanie naučeného cudzieho jazyka, 

 učenie sa samostatnosti pri učení, 

 vzbudiť záujem o jazyk a kultúru, 

 lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia, 

 prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych 

a kognitívnych schopností, 
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 naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového 

portfólia ako nástroj sebahodnotenia, 

 viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru pre intenzívnu  

a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet.  

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

1. Matematika 

Charakteristika predmetu 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov 

matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, 

postupov), aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), 

zdôvodňovanie (riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí  

a vzťahov).  

Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti 

špirálovite, vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi 

prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie 

matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie  

v rovine a priestore.  

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich 

skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz  

na rozvoj žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces 

získavania nových matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou 

pozorovania a experimentovania v ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov 

správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i korektne formulovať závery. Učenie matematiky by 
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malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval pozitívny vzťah k matematike a aby ju 

vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného života.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania 

tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci 

ročníkov.  

Učebný predmet matematika 1-4. ročníka ZŠ je založený na realistickom prístupe k získavaniu 

nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom 

princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto 

spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť 

novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať 

predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie.  

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:  

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom  

a pod.),, 

 vytváraním presných  učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia  

a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, 

 súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko 

ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka, 

 informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.  

 

Ciele predmetu 

Cieľom  učebného predmetu matematika  je naučiť žiakov tým poznatkom, ktoré v priebehu svojho  

ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať, ako aj rozvíjanie tých schopností 

žiakov, pomocou ktorých sa pripravia samostatné získavanie ďalších poznatkov.  

Na dosiahnutie tohto cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód, 

zodpovedajúcich veku žiakov.  

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  

 osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené  

vo vzdelávacom štandarde,  

 pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje 

vzdelávací štandard,  
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 používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,  

 identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,  

 objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,  

 orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

 identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie 

špecifikované vo vzdelávacom štandarde,  

 odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).  

 používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane 

postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

 rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  

 rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

 upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 

húževnatosť, kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť 

pri riešení úloh v osobnom i verejnom kontexte),  

 rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.  

 

Učebné osnovy sú totožné so štátnym vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

2. Informatika 

Charakteristika predmetu 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych 

skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. 

Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov 

pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho 

vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané 

praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, 

ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá 

zložka objavuje už i v primárnom vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika 

zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky  

i v iných predmetoch.  
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Ciele predmetu 

Žiaci  

 uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich 

spracovanie,  

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú 

návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

 poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických problémov,  

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie 

na webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

 rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú,  

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.  

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Hodnotenie predmetu 

Predmet Informatika je hodnotený slovným hodnotením. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy.  

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

1. Prvouka 

Charakteristika predmetu 

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – 

prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho 

spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy 

a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého 

prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom 

prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov. 
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Ciele predmetu 

Žiaci: 

 rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch, 

 rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať 

nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie, 

 sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov 

podľa identifikovaných znakov, 

 zovšeobecňujú na základe porovnávania, 

 vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok, 

 spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie 

je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru 

(riešenia) 

 argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej 

téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov, 

 rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej, 

 uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely 

medzi skupinami ľudí), 

 vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote, 

 rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia 

a i.), 

 poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a v mimoškolských 

aktivitách, 

 poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa 

obrátiť o pomoc). 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je hodnotený podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 
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2. Prírodoveda 

Charakteristika predmetu 

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky 

o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných 

skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia  

na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných  prírodných javov. 

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií 

v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou 

vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných skutočností. 

Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové 

poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, 

ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda 

vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe 

záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak 

získanými objektívnymi informáciami. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo vzájomnej 

súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti: 

 žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty), 

 poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných 

poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka), 

 špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí. 

Žiaci: 

 spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 

 vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych 

predstavách, 

 argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie a/alebo 

vlastného bádania, 

 samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných 

prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu diskusiu, 
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 pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje 

aktuálne poznanie, 

 kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov, 

 identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných 

situácií a javov, 

 experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania, 

 vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam  

pri tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti, 

 majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú 

vysvetlenia,  

 odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie, 

 chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne 

a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie, 

 citlivo pristupujú k živej prírode, 

 majú tendenciu vytvárať vysvetlenia, 

 dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou argumentáciou. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet.  

Hodnotenie predmetu 

Žiak je v 3. a 4. ročníku hodnotený podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 

1. Vlastiveda 

Charakteristika predmetu 

Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v utváraní 

predstáv o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom období,  

v ktorom žijú (časový aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov  

na rozprávanie o danej téme (či už na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo 

najväčšej miere využívať heuristický rozhovor a zážitkové učenie.  
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Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy  

a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku 

(Objavné cesty po Slovensku). Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená 

emotívnym (dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami  

z vlastnej obce (okolie školy) v časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom 

starostlivosti o bezpečnosť a zdravie). Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má 

motivačno-heuristický charakter. Vybrané témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúča 

realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti. Delí sa na spoznávanie miestnej 

krajiny (jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase (plynutie kalendárneho a školského roka, 

významné sviatky počas roka, tradície a i.). Na ne nadväzuje rozprávanie o doprave,  

o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek,  

ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine.  

Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie 

prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju,  

od Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na zážitkové 

(názorné) spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité 

v 3. a 4. ročníku sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov  

z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré  

pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). 

Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa obrázkov. 

Ciele predmetu 

Žiaci:  

 skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,  

 porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky 

– časti svojej obce,  

 orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,  

 rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, 

doma i v škole,  

 použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,  

 identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,  

 rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni),  

 ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, 

mestá a iné,  
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 opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného 

okolia,  

 prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,  

 porozprávajú o významných historických udalostiach,  

 vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií  

 vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,  

 porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.  

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiak je v hodnotený podľa metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a hodnoty 

1. Náboženská výchova 

Charakteristika predmetu 

Predmet náboženská výchova /náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje základné 

predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov, Rozvíja duchovný rast detí, 

umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Ma tku 

Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie 

sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích 

prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova/náboženstvo v nich rozvíja 

komunikačné zručnosti, otvára ich chápaniu okolitého sveta a vďačnosti za prijaté dary. 

Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti 

a Cirkvi.  

Ciele predmetu 

Žiaci: 

 získavajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti človeka ako originálneho Božieho 

stvorenia, 
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 nadobudnú základné vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej 

cirkvi, 

 získavajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej úcty 

k nim, 

 získavajú vedomosti o vzniku a účinkovaní Cirkvi v dejinách i v dnešnom svete, 

 zorientujú sa v morálnych hodnotách, ktoré sú postavené na Desatore, 

 nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov, 

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra pre 

seba i iných. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 

Hodnotenie predmetu 

Predmet Náboženská výchova je hodnotený slovným hodnotením. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov 

a snahy.  

Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

1. Pracovné vyučovanie 

Charakteristika  predmetu 

Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie 

žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti  

a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Vychádza z konkrétnych životných 

situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej 

rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické 

pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie 

človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích 

oblastí. Predstavuje určitú protiváhou k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je  

založený na tvorivej spolupráci žiakov. 

 

Ciele predmetu 

Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej 

gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme 

charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach: 
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1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),  

2. výchova o technike (vedomosti),  

3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).  

 

V rovine hodnôt a postojov smerujeme  k:  

 poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,  

 uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách 

(doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),  

 bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),  

 rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,  

 rozvíjaniu osobnostných vlastností,  

 uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,  

 vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,  

 zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,  

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 

vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),  

 rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,  

 rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).  

 

V rovine vedomostí smerujeme k:  

 porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky 

(materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku 

primeranej úrovni,  

 poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,  

 poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,  

V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:  

 získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,  

 spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,  

 získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,  

 spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,  
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 osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,  

 pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,  

 získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,  

 využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,  

 naučeniu sa pracovať v tíme. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Hodnotenie predmetu 

Predmet Pracovné vyučovanie je hodnotený slovným hodnotením. Snaha každého učiteľa je 

pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov 

a snahy. 

 

 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra 

1. Hudobná výchova 

Charakteristika predmetu 

Primárna hudobná edukácia predstavuje kontinuálne, systémové a cieľavedomé pokračovanie 

predprimárnej hudobnej výchovy. Hudobná výchova v základnej škole je predmetom umelecko-

výchovným, činnostným, kde sa na báze hudobných hrových činností žiaci učia orientovať vo svete 

hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie 

vzdelanie v oblasti hudby a umenia.  

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na vrodené predpoklady detí 

ich spontánnosť, sklony k hravosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov 

okolitého sveta. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, 

zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu a prostriedkom žiakovej hudobnej 

expresie, ktorá podporuje ich hudobnú sebarealizáciu v komplexe aktívnych aj receptívnych 

hudobných činností. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka  

s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, obrazom, pohybom, hrou na elementárnych 

hudobných nástrojoch. Hudobné činnosti tvoria základný prostriedok na rozvíjanie hudobných  

i kľúčových kompetencií žiakov. Hudobné činnosti nie sú izolované, ale v reálnej praktickej podobe 

sa vzájomne dopĺňajú, podporujú aj s inými mimohudobnými činnosťami a zmysluplne sa 
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integrujú. Hudobný materiál a hudobné činnosti sú kľúčovým prostriedkom na osvojenie si 

hudobno-teoretických poznatkov. Tie si však žiaci osvojujú postupne a nadobudnuté vedomosti sú 

výsledkom aktívnych hudobných činností, z ktorých vyplývajú. Teoretické poznatky a vedomosti sú 

dôležité len do tej miery, do akej sú nevyhnutné pre aktívny hudobný prejav žiakov, chápanie 

základných zákonitostí hudby a prácu s hudobným materiálom. 

Ciele predmetu 

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku,  

 rozvíjať kultivovaný rečový, hlasový, pohybový prejav v spojení s hudbou,  

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,  

 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,  

 rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,  

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky  

s ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii,  

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. 

 

Hodnotenie predmetu 

Predmet Hudobná výchova je hodnotený slovným hodnotením. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. 

 

2. Výtvarná výchova 

Charakteristika predmetu 

Vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych 

zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, 

vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. 

Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho 

procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti. 

Učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje nápady a individuálne riešenia žiaka. 
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Ciele predmetu 

Estetické osvojovanie prírody, sveta vecí a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác 

a výtvarného umenia. Prostredníctvom autentických skúseností získaných z výtvarných činností, 

nadväzujúcich na detský spontánny výtvarný prejav, rozvíjať manuálne zručnosti (nástroj, technika, 

materiál, proces), duševné spôsobilosti (predstavivosť, fantázia, tvorivosť), vedomosti (poznávanie 

javov, predmetov a vzťahov prostredníctvom ich výtvarného vyjadrovania) a postoje (formovanie si 

vlastného názoru, prístupu a vkusu). 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

Hodnotenie predmetu 

Predmet Výtvarná výchova je hodnotený slovným hodnotením. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. 

 

Vzdelávacia oblasť: Zdravie a pohyb 

1. Telesná a športová výchova 

Charakteristika predmetu 

Zameranie telesnej a športovej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne upriamené na 

telesné, funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne 

orientovanej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná a športová výchova poskytuje elementárne 

teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybových aktivít a športu, významne prispieva  

k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k 

pohybovej aktivite a plní aj dôležitú kompenzačnú funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním 

má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania žiakov 

mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

prispievajú k celkovému formovaniu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. 

Prostredníctvom pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov.  

Vzdelávací štandard má tri základné časti: Zdravie a zdravý životný štýl, Telesná zdatnosť  

a pohybová výkonnosť a Športové činnosti pohybového režimu. Tieto časti zohľadňujú pohybovo  

a zdravotne orientovanú koncepciu telesnej a športovej výchovy. Časť s názvom Športové činnosti 

pohybového režimu je členená na základné tematické celky a pre jednoduchšiu orientáciu učiteľa je 
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navrhnutá odporúčaná časová dotácia pre základné pohybové zručnosti (30 %), manipulačné, 

prípravné a športové hry (30 %), hudobno-pohybové a tanečné činnosti (15 %), psychomotorické  

a zdravotne orientované cvičenia (10 %) a aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti (15 %). 

Základnou organizačnou formou je 45 minútová vyučovacia hodina a zúčastňujú sa jej všetci žiaci 

zaradení do I. a II. zdravotnej skupiny, prípadne III. zdravotnej skupiny (integrované vyučovanie). 

Žiaci so zdravotným oslabením, zdravotným postihnutím (III. zdravotná skupina) sa môžu 

vyučovať samostatne v oddelení zdravotnej telesnej výchovy, pričom obsah vyučovania sa realizuje 

podľa samostatných vzdelávacích programov. 

 

Ciele predmetu 

Žiaci:  

 získajú poznatky o vplyve pohybu na zdravie a vnímajú pohybovú aktivitu ako prostriedok 

upevňovania zdravia,  

 osvoja si základné vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu,  

 majú vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových 

možnostiach,  

 nadobudnú pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám a športu,  

 uplatňujú zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti,  

 majú kultivovaný pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 

 osvoja si základné pohybové zručnosti súvisiace s vykonávaním základných lokomócií,  

nelokomočných pohybových zručností a vybraných športov,  

 prostredníctvom vhodných telesných cvičení si rozvíjajú pohybové schopnosti  

pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej telesnej zdatnosti,  

 chápu význam diagnostiky v telesnej výchove ako prostriedku pre získanie informácií  

o úrovni vlastnej telesnej zdatnosti. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

Hodnotenie predmetu 

Predmet Výtvarná výchova je hodnotený slovným hodnotením. Snaha každého učiteľa je pozitívne 

hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. 
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Didaktické hry (DH) v 1. – 4. ročníku sa konajú v prírode  raz v roku v trvaní  

4 hodiny. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu  

2 – 4 hodiny podľa náročnosti plánovaných činností. 

 

 

Rozšírený obsah učebných osnov z MAT a SJL v jednotlivých 

ročníkoch ISCED1 

Matematika – 1 VH 

1.ročník 

-  rozvíjať schopnosť zovšeobecňovať a hľadať postupy a metódy riešenia úloh 

-  poznávať súvislosti medzi sčítaním a odčítaním, medzi zložkami počtových 

   výkonov a výsledkom 

G – používať meracie  prostriedky dĺžky pri praktických meraniach 

2. ročník 

-  precvičovať základné spoje sčítania a odčítania v obore do 20 s prechodom cez 10 

-  spamäti aj písomne sčítavať a odčítavať rôzne typy príkladov  v  obore do 100 

-  riešiť jednoduché aj zložené slovné úlohy 

G -  premieňať jednotky dĺžky a rysovať s presnosťou na cm 

3. ročník 

-  precvičovať spoje násobenia a delenia, zväčšovať a zmenšovať čísla 

-  precvičovať pohotové sčítanie a odčítanie v obore do 1000, robiť kontrolu 

-  riešiť jednoduché a zložené slovné úlohy 

G -  pohotovo premieňať jednotky dĺžky 

    - zdokonaľovať sa  v presnom rysovaní 
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4. ročník 

-  precvičovať násobenie  a delenie v obore malej násobilky 

-  precvičovať sčítanie aj odčítanie v obore do 10 000 

-  precvičovať zaokrúhľovanie čísel 

-  riešiť jednoduché aj zložené slovné úlohy 

G -  premieňať zmiešané jednotky dĺžky 

    -vytvárať stavby z kociek 

 

Slovenský jazyk a literatúra – 1 VH 

2. ročník 

-  analyzovať celok na časti, syntetizovať časti do celku 

   - text – veta – slovo – slabika - hláska 

-  osvojovať si techniku písania 

-  osvojovať si princípy zdvorilosti v každodennej komunikácii 

-  čítať s porozumením 

3. ročník 

-  zoradiť slová v abecednom poradí 

-  rozoznávať vybrané a príbuzné slová a osvojovať si ich pravopis 

-  rozoznávať slovné druhy 

-  čítať s porozumením 
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6. Rámcový učebný plán 

Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. – 4. ročník 

Rámcový učebný plán k inovovanému školskému vzdelávaciemu programu. 

 

Tab. 2 Rámcový učebný plán – ISCED 1 

RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN K INOVOVANÉMU ŠKVP - 

ISCED 1 

VZDELÁVACIA OBLASŤ PREDMET 

ROČNÍK 

1. 2. 3. 4. 
SPOL

U 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

Slovenský jazyk a 

literatúra 9 9 8 7 33 

Anglický jazyk  - -  3 3 6 

MATEMATIKA A PRÁCA  

S INFORMÁCIAMI 

Matematika 5 5 5 5 20 

Informatika - - 1 1 2 

ČLOVEK A PRÍRODA  
Prvouka 1 2 -  -  3 

Prírodoveda  - -  1 2 3 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ Vlastiveda  - -  1 2 3 

ČLOVEK A HODNOTY 

Náboženská výchova/ 

Etická výchova 1 1 1 1 4 

ČLOVEK A SVET PRÁCE Pracovné vyučovanie 1 1 1 1 4 

UMENIE A KULTÚRA 
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Hudobná výchova 1 1 1 1 4 

ZDRAVIE A POHYB Telesná výchova 2 2 2 2 8 

SPOLU 22 23 25 26 96 
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7. Osobitosti a podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v súlade s 

princípmi inkluzívneho vzdelávania 

 
Zohľadňovanie individuálnych potrieb žiaka sa realizuje s cieľom zabezpečiť rovnocenný prístup  

k vzdelávaniu, primeraný rozvoj jeho schopností a osobností a s cieľom dosiahnuť primeraný 

stupeň vzdelania a jeho primerané začlenenie do spoločnosti.  

Na podporu výchovy a vzdelávania žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami škola 

zabezpečuje najmä:  

a) včasnú pedagogickú diagnostiku a v nadväznosti na jej závery v spolupráci s príslušným 

zariadením poradenstva a prevencie odbornú diagnostiku, vzdelávanie podľa individuálneho 

vzdelávacieho programu (ak je potrebné), používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania, 

spoluprácu s rodičmi a ďalšie, v závislosti od individuálnej potreby konkrétneho žiaka;  

b) materiálne vybavenie, ktoré zahŕňa špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné pomôcky, 

úpravu prostredia;  

c) odborný prístup pedagogických zamestnancov, zariadení poradenstva a prevencie;  

d) akceptujúce školské prostredie a programy v triedach a školách, ktoré sú zamerané  

na formovanie pozitívnych postojov k ľuďom s odlišnosťou a znevýhodnením;  

 

7.1  Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

Škola vytvára podmienky na výchovu a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením  

v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania a odporúčaniami zariadenia poradenstva a prevencie 

a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom a výchovným poradcom.  

Škola zabezpečuje:  

a) materiálne, priestorové a organizačné podmienky zodpovedajúce individuálnym potrebám 

žiaka so zdravotným znevýhodnením a tiež systematickú spoluprácu školy so zariadením 

poradenstva a prevencie;  

b) vypracovanie individuálneho vzdelávacieho programu, ktorý upravuje jednotlivé časti 

školského vzdelávacieho programu podľa špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka, 

najmä obsah, metódy, formy alebo spôsoby hodnotenia a spoluprácu so zákonným zástupcom  

a pedagogickými zamestnancami;  

c) možnosť učiteľom flexibilne prispôsobiť štruktúru vyučovacej hodiny zohľadňujúc 

momentálny psychický stav, správanie a potreby žiakov, ktoré sú dôsledkom ich zdravotného 

znevýhodnenia;  
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d) podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov so zdravotným znevýhodnením.  

Žiaci so zdravotným znevýhodnením sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu  

a učebného plánu školy. Ak špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby neumožňujú žiakovi  

so zdravotným znevýhodnením, aby sa vzdelával podľa školského vzdelávacieho programu školy, 

žiak sa vzdeláva podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  

 

7.2  Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Cieľom výchovy a vzdelávania žiakov zo SZP je vytvorenie podnetného a podporného prostredia 

pre efektívne vzdelávanie, aby bol zabezpečený ich rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu.  

Pri výchove a vzdelávaní žiakov zo SZP škola v súlade s princípmi inkluzívneho vzdelávania  

a v spolupráci so školským podporným tímom zabezpečuje najmä:  

a) prispôsobenie metód a foriem vzdelávania podľa individuálneho prístupu tak, aby boli žiaci 

podporení a motivovaní sa efektívne vzdelávať;  

b) včasné riešenie ťažkostí vo vzdelávaní;  

c) motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov zo SZP a ich rodičov pre pravidelnú 

dochádzku na vyučovanie;  

d) motivovanie a vytváranie podmienok pre žiakov s ohľadom na ich pokračujúce vzdelávanie, 

pôsobenie na trhu práce a praktický život;  

e) prípravu aktivít, v ktorých môžu žiaci prejaviť a uplatniť svoje záujmy, silné stránky  

a schopnosti;  

f) podmienky pre komplexný rozvoj osobnosti žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia;  

Vzdelávanie žiakov zo SZP sa uskutočňuje v bežných triedach spolu s ostatnými žiakmi.  

 

8. Charakteristika odboru vzdelávania a jeho dĺžka  

Primárne vzdelávanie poskytuje základy všeobecného vzdelania, osvojenie si elementárnej 

gramotnosti a kompetencií nevyhnutných pre ďalšie vzdelávanie. Formuje a rozvíja charakter žiaka 

v súlade s etickými hodnotami. Primárne vzdelávanie – prvý stupeň základnej školy tvorí 1. – 4. 

ročník základnej školy.  
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9. Forma výchovy a vzdelávania  

Výchova a vzdelávanie sa na prvom stupni základnej školy organizuje dennou formou. Denná 

forma štúdia sa môže uskutočňovať aj ako dištančná:  

a) v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného školou pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú 

dochádzku individuálnym vzdelávaním;  

b) v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy pre žiakov, ktorí plnia povinnú školskú dochádzku 

podľa individuálneho učebného plánu;  

c) v rozsahu podľa odporúčania zariadenia poradenstva a prevencie pre žiakov so špecifickými 

výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí sú vzdelávaní podľa individuálneho vzdelávacieho 

programu alebo ktorí sú žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním;  

d) v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej osoby  

v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre všetkých žiakov. 

 

10. Vyučovací jazyk  

Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. 

 

11. Osobitosti výchovy a vzdelávania cudzincov 

Deťom cudzincov sa počas ich adaptačného obdobia v čase osvojovania si vyučovacieho jazyka  

pri ich hodnotení a klasifikácii postupuje podľa zákona a metodického pokynu na hodnotenie 

žiakov základnej školy. 

 

 

 

 

 

 

 


