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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... 

  



A) Všeobecné údaje  

1. Názov vzdelávacieho programu 

Vzdelávací program: Škola pre všetkých 

Stupeň vzdelania: ISCED 2 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Vyučovací jazyk: slovenský  

Študijná forma: denná  

Druh školy: štátna  

2. 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. Martina Kajatýová 

Ďalšie kontakty: www.zsvalaliky.sk 

E- mail: zsvalaliky@gmail.com 

Telefón: +421 55 30 99 885 

3. Zriaďovateľ školy 

Zriaďovateľ: Obec Valaliky 

Adresa: Poľná 8, 044 13Valaliky 

Kontakty: 055/ 699 9 804 

www.valaliky.sk 

E- mail: obec@valaliky.sk 

Zástupca zriaďovateľa: starosta obce Ing. Štefan Petrík 

4. Platnosť programového dokumentu 

Platnosť dokumentu: školský rok 2021/22 

 

 

 

 

Mgr. Katarína Sýkorová 

 

http://www.zsvalaliky.sk/
mailto:zsvalaliky@gmail.com
http://www.valaliky.sk/


5. Charakteristika školy 

Veľkosť 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 škola. 

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 , Geča a Kokšov-Bakša Priemerný 

počet žiakov, ktorí navštevujú školu sa pohybuje v posledných rokoch okolo 500 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 špeciále triedy. 

Našu školu navštevujú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Týmto žiakom 

vytvárame vhodné podmienky k úspešnému vstupu na základnú školu a  úzko spolupracujeme 

so sociálnym odborom obce Valaliky a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie.  

 

 

Charakteristika pedagogického zboru 

 

Pedagogický zbor tvorí zväčša 30 učiteľov, podľa konkrétnej presnej potreby v danom 

školskom roku a podľa počtu žiakov. V špeciálnych triedach učia špeciálni pedagógovia 

a súčasťou kolektívu je výchovný poradca. Tvoria ho učitelia s veľkou prevahou žien, od 

mladých absolventov a začínajúcich pedagógov až po skúsených kolegov s druhou atestáciou. 

Všetci učitelia sú kvalifikovaný. Niektorí si rozširujú aprobácie v súlade s plánom 

kontinuálneho vzdelávania a s profiláciou a potrebou školy.  

Škola úzko spolupracuje s obcou Valaliky a Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie, ktorá  vykonáva odborné činnosti v rámci psychologickej diagnostiky, 

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

znevýhodneného prostredia.  



B) Charakteristika Školského vzdelávacieho programu 

ISCED2 
 

6. Školský stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním ŠkVP ISCED2 

 

Organizácia prijímacieho konania 

 

Na nižšie sekundárne  vzdelávanie postupuje žiak, ktorý získal primárne vzdelanie. 

 

Stupeň vzdelania  

 

Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania 

pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie poskytované základnou školou. Na 

vysvedčení sa do doložky uvedie: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie“. 

 

Doklady o získanom vzdelaní 

 

Dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie. Doklad o získanom vzdelaní sa vedie  

v štátnom jazyku a vydáva sa na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva.  

 

Skončenie plnenia povinnej školskej dochádzky 

 

Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky 

absolvoval desať rokov vzdelávania podľa  zákona   245/2008 Z. z. (školský zákon)   alebo dňom 31. 

augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.  

Ak žiak ukončil povinnú školskú dochádzku uvedú sa aj  údaje o ukončení povinnej školskej dochádzky 

nasledovne: „Žiak (žiačka) ukončil (ukončila) povinnú školskú dochádzku“. 

Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, na 

vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: „Žiak získal primárne vzdelanie“. 

 

7. Stratégia školy a vymedzenie jej poslania, funkcie a cieľov ISCED 2 

Cieľom výchovy a vzdelávania je umožniť žiakovi: 

 

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  dva cudzie  jazyky  na primeranej úrovni veku dieťaťa a vedieť ich používať, 

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

e) rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti, pracovať  na praktických 

cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním alebo s aktuálnymi požiadavkami na 

trhu práce, 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, 



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

g) 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, 

h) naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať  

v skupine a preberať na seba zodpovednosť, 

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

prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty. 

 

8. Profilácia školy ISCED 2 
  

a) poskytovať kvalitné vzdelávanie nižšieho stredného vzdelávania zameraného na aktívne spôsobilosti 

žiakov 

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

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

orientácii 

d) posilniť vyučovanie cudzích jazykov 

e) podporovať rozvíjanie pohybových spôsobilostí žiakov v školských a mimoškolských aktivitách 

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  

 

 

9. Profil absolventa školského stupňa 
 

 

Profil absolventa – vzdelanostný model absolventa nižšieho sekundárneho stupňa 

 

Je založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex vedomostí a znalostí, 

spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi poznávať, účinne konať, hodnotiť, 

dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – 

zjednodušene ide o spôsobilosť uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom 

živote. 

Kľúčové kompetencie sa formujú na základe osobnej praktickej činnosti a skúsenosti a zároveň sú 

uplatniteľné v životnej praxi. Nevyjadrujú trvalý stav, ale menia svoju kvalitu a hodnotu počas celého 

života. Nezastarávajú sa ako vedomosti, ale majú potenciálnu vlastnosť neustále sa rozvíjať (a preto môžu 

byť základom celoživotného učenia sa a osobnej flexibility). Sú výsledkom a dôsledkom nielen formálneho 

(školského) vzdelávania, ale aj neformálneho vzdelávania, ako aj neinštitucionálneho (informálneho) 

vzdelávania. Jednotlivé kľúčové spôsobilosti (kompetencie) sa navzájom prelínajú, prepájajú a majú 

medzipredmetový programový charakter. Získavajú sa ako produkt celkového procesu vzdelávania a 

sebavzdelávania, t. j. kompletného vzdelávacieho programu a iných rozvíjajúcich aktivít prebiehajúcich v 

rámci školy. 

 

 Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) vzdelávania 

absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové kompetencie (spôsobilosti): 

 

a) kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 



 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie  

a osobného rozvoja, 

 dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácií, a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 

 dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti), 

 dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 

rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii  

a  účelu komunikácie, 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 

 dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch, 

 chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 

spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 

zodpovednosti, 

 

b) kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné 

schopnosti poznávať v oblasti vedy a techniky 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 

štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov, 

 

c) kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

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

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá, 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní, 

 

d) kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 pri riešení problémov uplatňuje vhodné metódy založené na analyticko-kritickom  

a tvorivom myslení, 

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 

formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať 

úrovne ich rizika, 

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

 

e) kompetencie (spôsobilosti) občianske 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje a 

ochraňuje princípy demokracie, 

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

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

 prispieva k naplneniu práv iných, 

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 



 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života  

a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia, 
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne, 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

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

potrebami, 

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju zodpovednosť v 

tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania, a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch, 

 

f) kompetencie (spôsobilosti) pracovné 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a 

aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní, 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach, 

 

g) kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

 dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote, 

 

h) kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na vyššom stupni umeleckej gramotnosti prostredníctvom vyjadrovacích 

prostriedkov výtvarného a hudobného umenia, 

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

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

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Školský učebný plán ISCED 2 
Využitie voliteľného počtu hodín 

5.ročník: Občianska náuka - 1 vyučovacia hodina, Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina, Telesná  

a športová výchova - 1 vyučovacia hodina 

6. ročník: Matematika - 1 vyučovacia hodina, Dejepis - 1 vyučovacia hodina, Geografia - 

1 vyučovacia hodina,  Telesná  a športová výchova -  1 vyučovacia hodina 

7. ročník: Matematika - 1 vyučovacia hodina, Druhý cudzí jazyk - 2 vyučovacie hodiny, Geografia - 1 

vyučovacia hodina  

8. ročník: Matematika -  1 vyučovacia hodina, Druhý cudzí jazyk - 2 vyučovacie hodiny 

9. ročník: Druhý cudzí jazyk  - 2 vyučovacie hodiny, Informatika -  1 vyučovacia hodina, Dejepis - 1 

vyučovacia hodina, Chémia-  1 vyučovacia hodina, Fyzika – 1 vyučovacia hodina 

 

Školský učebný plán ISCED 2 v školskom roku 2021/22 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník  5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a  literatúra  5 5 4 5 5 24 

prvý cudzí jazyk - anglický jazyk 3 3 3 3 3 15 

druhý cudzí jazyk - nemecký, 

ruský jazyk 
- - 0+2 0+2 0+2 6 

Človek a príroda 

Fyzika - 2 1 2 1+1 7 

Chémia - - 2 2 1+1 6 

biológia  2 1 2 1 1 7 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1+1 1 1 1+1 7 

geografia  2 1+1 1+1 1 1 8 

občianska náuka  0+1 1 1 1 1 5 

Človek a hodnoty 
etická výchova /náboženská 

výchova  
1 1 1 1 1 5 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 5 24 

Informatika 1 1 1 1 0+1 5 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 1 5 

Umenie a kultúra 

výtvarná výchova  1+1 1 1 1 1 6 

hudobná výchova  1 1 1 1 - 4 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova  2+1 2+1 2 2 2 12 

Spolu 
 

27 29 30 
30 30 

146 



V období od  2.9.2121 do  17.9.2021 prebieha výučba na 2.stupni podľa upraveného – redukovaného – 

rozvrhu hodín, v ktorom sú zohľadnené potreby zvýšenej bezpečnosti žiakov po návrate z domáceho 

prostredia po prázdninách. V tomto období neboli žiaci vzdelávaní v skupinách. Od 20.9.2021 už prebieha 

vyučovanie podľa riadneho rozvrhu. 

  

11.  Učebné osnovy  
 

1. Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

2. V nižšie uvedených vyučovacích predmetoch sa zvyšuje časová dotácia, ktorých učebné osnovy sú 

totožné so vzdelávacím štandardom pre príslušný predmet. Pri nich sa uvádza zmena kvality výkonu 

predmetu. 

 

5.ročník 

Občianska náuka - 1 vyučovacia hodina: (viď príloha č. 1) 

Výtvarná výchova - 1 vyučovacia hodina: 

- kompozícia s prírodným materiálom 

- vystrihovanie a skladanie 

- zapájanie sa do výtvarných súťaží organizovaných školou, zložkami integrovaného záchranného 

systému a organizáciami zaoberajúcimi sa evironmemtálnymi problémami 

- výtvarne reagovať na zmeny ročných období 

Telesná  a športová výchova - 1 vyučovacia hodina: Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

6. ročník 

Matematika - 1 vyučovacia hodina:  

- Desatinné čísla, počtové výkony s desatinnými číslami (usporiadanie desatinných čísel, operácie 

s desatinnými číslami, použitie desatinných čísel v bežnom živote pomocou slovných úloh) 

Dejepis - 1 vyučovacia hodina:  

- Obrazy starovekého a stredovekého  sveta – práca s historickými prameňmi - zhodnotiť prínos 

staroorientálnych štátov, starovekého Grécka a starovekého Ríma pre dnešnú dobu. 

Geografia - 1 vyučovacia hodina: 

Afrika: 

- vysvetliť problémy znižujúce životnú úroveň obyvateľov Afriky 

- uviesť príčiny častých národnostných  a náboženských konfliktov medzi národmi žijúcimi v Afrike 

- práca s mapou, elektronické mapy 

Ázia:  

- zdôvodniť sopečnú a seizmickú aktivitu Ázie 

- uviesť príčiny napätia a nestability v Ázii 

- práca s mapou, elektronické mapy 

Telesná  a športová výchova -  1 vyučovacia hodina: Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 

7. ročník 

Matematika - 1 vyučovacia hodina:  

- Zlomky – operácie so zmiešanými číslami, použitie zlomku v bežnom živote pomocou slovných úloh 

- Pomer, priama a nepriama úmernosť – riešenie priamej úmernosti v praxi (mierka plánu a mapy) 

- Percentá – riešenie slovných úloh na rozvoj finančnej gramotnosti 

- Kváder a kocka – riešenie praktických úloh a využitím vedomostí o objeme a povrchu kvádra a kocky 

Slovenský jazyk a literatúra - 1 vyučovacia hodina:  

- Čítanie s porozumením so zmeraním  na pochopenie textu a gramatickú formu textu 



8. ročník - návrh 

Matematika -  1 vyučovacia hodina 

9. ročník - návrh 

Informatika -  1 vyučovacia hodina (viď príloha č. 2) 

Dejepis - 1 vyučovacia hodina 

Fyzika – 1 vyučovacia hodina 

Telesná  a športová výchova -  1 vyučovacia hodina 

 

 

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

predmetov. 

Prierezová téma Ochrana života a zdravia sa realizuje blokovo. Účelové cvičenia (ÚC) v 5. – 9. ročníku 

realizujeme v prírode 2 razy do roka po5 hodín, spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme 

deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 5 hodín podľa obsahu a organizácie plánovaného ÚC.  



 

12. Personálne zabezpečenie školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personálne zabezpečenie nižšieho sekundárneho vzdelávania 

Pedagogickí zamestnanci nižšieho sekundárneho vzdelávania na výkon svojej práce spĺňajú kvalifikačné požiadavky. Svojím pôsobením na škole 

preukazujú odborné pedagogicko-psychologické spôsobilosti, ktoré využívajú pri pedagogickej komunikácii, motivácii žiakov, ich 

diagnostikovaní, hodnotení, pozitívnom riadení triedy a udržaní neformálnej disciplíny. Pravidelne sa zúčastňujú vzdelávaní podľa potreby 

školského vzdelávacieho programu. Tieto vzdelávania majú za cieľ pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými 

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a zároveň ich pripravovať na výkon špecializovaných funkcií.  

O príjemné a čisté prostredie na škole sa starajú technicko-hospodárski pracovníci.   

Odbornú pomoc žiakom a pedagógom škola zabezpečuje cez Centrum pedagogicko-pschychologického poradenstva a prevencie.
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13. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Priestorové a materiálno–technické podmienky školy: 

 

 12 kmeňových učební v ročníkoch 1. – 4. 

 11 kmeňových učební v ročníkoch 5. – 9.  

 1 kmeňová učebňa špeciálnej triedy  

 1 kmeňová učebňa  špecializovanej triedy 

 

 

Odborné učebne: 

 

 1 jazyková učebňa s interaktívnou tabuľou 

 laboratórium pre predmety chémia, biológia a fyzika  

 2 počítačové učebne s interaktívnou tabuľou 

 športová hala 

 knižnica s interaktívnou tabuľou  

 dielňa  

 školská jedáleň– výdajňa 

 areál s množstvom zelene 

 jedno viacúčelové asfaltové ihrisko  

 multifunkčné ihrisko s umelým povrchom pri futbalovom ihrisku obce Valaliky 

 

Kmeňové a odborné učebne sú vybavené dataprojektormi s príslušenstvom, rádiom, notebookmi, 

stoličkami a stolmi prispôsobenými veku a výške žiakov, skriňami na pomôcky, tabuľami, spotrebným 

materiálom ako sú kriedy s utierkami na tabuľu a  popisovačmi. Odborné učebne sú vybavené 

pomôckami potrebnými na realizáciu školského vzdelávacieho programu, ktoré sú uskladňované 

v kabinetoch pri učebniach, interaktívnymi tabuľami, dataprojektormi. Telocvičňa je zariadená 

športovými pomôckami potrebnými na realizáciu školského vzdelávacieho programu. Počítačové 

učebne sú spravované kvalifikovaným správcom siete a obnovované podľa požiadaviek školského 

vzdelávacieho programu. Na kopírovanie  pracovných listov a vytváranie doplnkového učebného 

materiálu učitelia využívajú tlačiarne a kopírovacie stroje.  Školská knižnica je pravidelne doplňovaná 

novými titulmi. Areál školy je pravidelne udržiavaný, čistený a upravovaný. Asfaltové ihrisko je 

zabezpečené pletivom. Hygienické zariadenia sú funkčné a pravidelne udržiavané v čistote. Žiaci 1. – 

4. ročníka majú spoločné šatne podľa tried a žiaci 5. -  9. ročníka si svoje veci ukladajú do 

samostatných šatňových skriniek.   

V roku 2010-2011 prebehla celková rekonštrukcia pavilónu A a B zo štrukturálnych fondov EU. 

  



14. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní  

Priestory školy poskytujú bezpečné prostredie na vyučovanie. Sú vybavené a udržiavané  predpísaným 

spôsobom. Každoročne na začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia žiakov: 

 bezpečnosti a ochrane zdravia, 

 požiarnej ochrane, 

 zásadách evakuácie žiakov. 

Poučenia vykonávajú triedni učitelia v rámci triednických hodín, ktoré sú blokovo zaraďované na 

začiatok školského roka. S pravidlami BOZP a PO sú rodičia oboznamovaní počas prvého stretnutia 

rodičovského združenia prostredníctvom triednych učiteľov. Evakuačné plány a schémy sú zverejnené 

v  spoločných priestoroch školy. Nácviky evakuácie budovy školy sa vykonávajú raz ročne. Na 

začiatku školského roka sa vykonávajú poučenia žiakov o pravidlách práce v odborných učebniach. 

Tieto poučenia zabezpečujú vyučujúci a sú zverejnené v písomnej podobe v jednotlivých odborných 

učebniach. Na chodbách v školskej jedálni je vykonávaný dozor nad žiakmi kvalifikovanými 

pedagogickými zamestnancami. 

Úvodné hodiny telesnej výchovy v každej triede sú zamerané na poučenie žiakov o pravidlách 

správania sa v priestoroch vyčlenených na telesnú výchovu.  

Pred exkurziami, výletmi a školskými akciami sú žiaci oboznamovaní s bezpečnostnými opatreniami 

počas trvania školskej akcie. Súčasťou pedagogického kolektívu v škole prírody je vyškolený 

zdravotník. Odbornú lekársku starostlivosť zabezpečujeme prostredníctvom blízkeho zdravotníckeho 

strediska. Za bezpečnosť počas organizovaných presunov žiakov mimo školského areálu zodpovedá 

organizátor, prípadne pedagogický vedúci presunu. 

Školenia zamerané na ochranu zdravia sa uskutočňujú v 5. – 9. ročníku v rámci prierezovej témy  

„Ochrana človeka a prírody“ a didaktických hier v 1. – 4. ročníku.  

Pôsobenie školy v oblasti bezpečnosti je orientované predovšetkým na prevenciu, ktorá má 

minimalizovať frekvenciu vzniku situácií ohrozujúcich zdravie účastníka výchovno – vzdelávacieho 

procesu. Škola vykonáva vstupné inštruktáže a pravidelné školenia svojich zamestnancov v tejto 

oblasti prostredníctvom odborného pracovníka. Školenia sa uskutočňujú v pravidelných ročných a 

dvojročných cykloch v zmysle platných zákonných predpisov. 

 

Za najrizikovejšie faktory pre žiakov, ktoré môžu znamenať zvýšené nebezpečenstvo ohrozenia 

zdravia považujeme: 

 nedodržiavanie príslušných ustanovení školského poriadku,  

 úrazy počas hodín telesnej výchovy, 

 úrazy počas prestávok. 

Poskytovanie prvej pomoci je materiálne zabezpečené zdravotníckymi pomôckami, ktoré sa 

nachádzajú v zborovni školy a kabinete učiteľov telesnej výchovy. 

Dôležité telefónne čísla pre prípad súrnej zdravotníckej pomoci a havarijného stavu sú 

zverejnené na verejne prístupných miestach. Havarijné stavy sa hlásia zamestnancovi školy na vrátnici. 

  



15. Systém kontroly a hodnotenia žiakov 

Škola rozlišuje hodnotenie získaných kompetencií od hodnotenia správania. Hodnotenie žiakov sa 

vykonáva na základe spoločných kritérií dvomi formami. S týmito kritériami sú žiaci a rodičia 

oboznámení na začiatku školského roka. 

 

a) Hodnotenie známkou stupňom od 1 až 5 podľa platných kritérií na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

zjednotených na pedagogickej rade.  

b) Hodnotenie slovnými metódami hodnotenia a stručným komentárom k výkonu žiaka. Úroveň 

kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, literárnych prejavov a zručností  budeme 

kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie úloh a prác. Pri praktických aktivitách 

využívame hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby 

záverov z riešenia úloh.  

 

Práce v hodnotiacom portfóliu  

 

Povinné a hodnotené klasifikáciou : 

 písomné práce po každom tematickom celku, 

 vstupné, štvrťročné a výstupné testy, 

 ústne preverovanie učiva, 

 spätná väzba nového učiva na konci vyučovacej hodiny – odpoveď, krátka písomná práca, 

 iné podľa učebných osnov jednotlivých predmetov. 

 

Hodnotenie predmetov, ktoré sa neklasifikujú: 

 

a) aktívne absolvoval:  

 ak sa žiak aktívne zúčastňoval vyučovacieho procesu daného predmetu, 

 ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov 

nepracoval. 

 

b) absolvoval: 

 ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické 

činnosti a preto sa vyučovacieho predmetu ospravedlnene nezúčastňoval. Jeho celkové 

hodnotenie na vysvedčení je „prospel“, 

 

c) neabsolvoval 

 ak na vyučovacej hodine žiak nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na 

podnet učiteľa. Celkové hodnotenie takéhoto žiaka na vysvedčení je „ neprospel“. 

 

Pochvalu riaditeľa školy dostávajú žiaci, ktorí: 

 účinkovali na verejných vystúpeniach, 

 účasťou na školských i mimoškolských súťažiach a olympiádach. 

  



Hodnotenie a klasifikácia predmetov 

pre žiakov základnej školy ISDED 2 

 

 

  

Vzdelávacia oblasť  Predmet Hodnotenie 

Jazyk a komunikácia  slovenský jazyk a  literatúra  klasifikuje sa 

prvý cudzí jazyk - anglický jazyk klasifikuje sa 

druhý cudzí jazyk - nemecký, ruský jazyk klasifikuje sa 

Človek a príroda  Fyzika klasifikuje sa 

Chémia klasifikuje sa 

biológia  klasifikuje sa 

Človek a spoločnosť  Dejepis klasifikuje sa 

geografia  klasifikuje sa 

občianska náuka klasifikuje sa 

Človek a hodnoty  etická výchova /náboženská výchova  neklasifikuje sa 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika klasifikuje sa 

Informatika klasifikuje sa 

Človek a svet práce  Technika neklasifikuje sa 

Umenie a kultúra  výtvarná výchova  neklasifikuje sa 

hudobná výchova  neklasifikuje sa 

Zdravie a pohyb  telesná a športová výchova  neklasifikuje sa 



 

16. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Hodnotenie zamestnancov prebieha na základe: 

 

 pozorovania, 

 rozhovoru, 

 hospitácie, 

 vyučovacích výsledkov žiakov, 

 úspešnosti žiakov v testovaní a úspešnosti pri prijatí na vyšší stupeň vzdelania, 

 ďalšieho vzdelávania zamestnancov, 

 mimoškolskej činnosti a úspešnosti pri príprave žiakov na súťaže, vystúpenia  a olympiády, 

 vzájomného hodnotenia učiteľov (otvorené hodiny, vzájomné hospitácie). 

 
 
Hodnotenie školy:  

 

Monitorujeme pravidelne: 

 podmienky na vzdelanie, 

 prostredie – klíma školy, 

 priebeh vzdelávania – vyučovací proces- metódy a formy vyučovania, 

 úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 

 výsledky vzdelávania. 

 

Kritériom pre nás je: 

 

 spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov, 

 kvalita výsledkov. 

 

Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú:  

 

 dotazníky pre žiakov a rodičov, 

 dotazníky pre absolventov školy, 

 analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, olympiádach, 

• SWOT analýza školy. 

  



17. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a 

odborných zamestnancov 

Škola podporuje pedagogických zamestnancov v ďalšom vzdelávaní s potrebami a požiadavkami 

školského vzdelávacieho programu. Pre tento účel je vypracovaný plán kontinuálneho vzdelávania. 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňujú inovačného vzdelávania, aktualizačného vzdelávania, 

špecializačného vzdelávania. 

Ak potreby školského vzdelávacieho programu budú vyžadovať,  aby si niektorí z pedagogických 

zamestnancov doplnil svoju kvalifikáciu a  získal vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo 

vzdelávacieho programu v študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti pre príslušnú kategóriu 

a podkategóriu pedagogického zamestnanca, takému zamestnancovi škola umožní získať profesijné 

kompetencie požadované na doplnenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného 

predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. 

Plánovanie kontinuálneho vzdelávania  

Plány kontinuálneho vzdelávania vychádzajú z plánov predmetových komisií a osobných plánov 

profesijného rastu pedagogického zamestnanca. Zostavovanie a spracovanie týchto plánov bude 

prebiehať trojstupňovým modelom.  

1. Pedagogickí zamestnanci vo svojich osobných plánoch profesijného rastu budú deklarovať svoj 

záujem o rôzne typy aktivít a formy vzdelávania.  

2. Tieto osobné plány budú konzultované v rámci  metodického združenia, aby sa zosúladili s 

potrebami školského vzdelávacieho programu.  

3. Osobné plány budú analyzované riaditeľom školy z pohľadu zabezpečenia kvalitného  

vyučovania a potrieb školského vzdelávacieho programu. 

 

Začínajúcim pedagógom škola umožňuje absolvovať adaptačné vzdelávanie, ktorého cieľom je získať 

profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca. 

 

  



18. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami ISCED2 

 
Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej ŠVVP), t. j.  telesným postihnutím, 

narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakov   s vývinovými poruchami učenia, žiakov s 

poruchami aktivity a pozornosti sú vzdelávaní formou integrovaného vzdelávania v podmienkach 

bežnej triedy základnej školy na základe diagnostiky a odporúčania školského zariadenia 

výchovnej prevencie a poradenstva. 

 

V integrovanom vzdelávaní upravujeme obsah, formy, metódy a hodnotenie podľa potrieb žiaka 

so ŠVVP. Pravidelne spolupracujeme so školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva 

pri každej zmene, ktorá nastane pri výchove a vzdelávaní žiaka so ŠVVP. 

 

Žiak, ktorý má ŠVVP postupuje podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu, ktorý 

vypracováva triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom, prípadne ďalšími 

zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

 

Ak je žiakovi so ŠVVP potrebné prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých 

predmetoch, súčasťou individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu je aj úprava učebných 

osnov konkrétneho predmetu, ktorú vypracováva vyučujúci daného predmetu v spolupráci so 

špeciálnym pedagógom. 

 

Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môže upravovať 

a dopĺňať podľa aktuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb žiaka. 

 

Žiaci s mentálnym postihnutím postupujú podľa Vzdelávacieho programu  pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia variant  A. Týchto žiakov vzdelávame v špeciálnych triedach 

základnej školy. 

 

Cieľom integrovaného vzdelávania žiaka so ŠVVP v základnej škole je zabezpečiť mu rovnocenný 

prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj schopností alebo osobnosti, ako aj dosiahnutie 

primeraného stupňa vzdelania a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha 1: 

 

Učebné osnovy pre ISCED 2 

 

JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

5.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP (5 hodín týždenne), bez 

ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak porozumie sebe aj iným 

 – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie 

 – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 – nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce 

 – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií  

– rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Témy: Spoznajme sa, Opakovanie zo 4. ročníka, Ako sa učiť, Zhovárame sa a diskutujeme, 

Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Informujem včas a správne, Opisujeme svet 

vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy, Rozširujeme si slovnú zásobu, Opakovanie učiva 

Literatúra: Opakovanie vedomostí zo 4.roč., Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Ľudové 

rozprávky, Poézia nonsensu, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, Čo opriadli povesti, 

Encyklopédie, Komiks. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva 

 – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

živote. 

Témy: Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, Opisujeme svet vôkol nás; 

Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky. 

Environmentálna výchova: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí 

- pozná možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie o 

zásahoch človeka do životného prostredia. 



Témy: Opakovanie zo 4. roč., Zhovárame sa a diskutujeme, Chceme byť informovaní, 

Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy; 

Literatúra: Ľudové rozprávky, Autorské rozprávky, Encyklopédie. 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti  

– osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. 

Témy: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Chceme byť informovaní, 

Informujeme včas a správne, Opisujeme svet vôkol nás, Rozširujeme si slovnú zásobu; 

Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Autorské rozprávky, Pozrime si rozprávku, 

Encyklopédie, Komiks. 

Multikultúrna výchova: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné 

tradičné aj nové kultúry a subkultúry – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú 

realitu – uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí – má možnosť spoznať naše 

kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu. 

Témy: Zhovárame sa a diskutujeme, Píšeme si so známymi, Informujeme včas a správne, 

Opisujeme svet vôkol nás, Tvoríme jednoduché príbehy;  

Literatúra: Pozvánka do knižnice, Ľudová pieseň, Poézia nonsensu, Ľudové rozprávky, Autorské 

rozprávky, Komiks. 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

Témy: Opakovanie zo 4. ročníka, Informujeme včas a správne. 

Literatúra: Ľudová pieseň, Ľudové rozprávky, Encyklopédie. 

Finančná gramotnosť: žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na 

ochranu svojich osobných údajov  

- dokáže si uvedomiť postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady 

 - vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti  úrazu, pozná podstatu 

úrazového poistenia 

 - dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov  

- vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania 

 - vie identifikovať zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní 

 - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia 

 - dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze  

- chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb 

 - dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca  



- vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Témy: Zhovárame sa a diskutujeme, Chceme byť informovaní, Informujeme včas a správne, 

Opisujeme svet vôkol nás,  

Literatúra: V ríši rozprávok, Ľudové rozprávky, Čo opriadli povesti. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

- sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: 

SJ – 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne ( v súlade so ŠVP ) 

Literárna výchova – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne ( v súlade so ŠVP ) 

Obsahové zameranie predmetu slovenský jazyk: 

Opakovanie učiva zo 4. ročníka ............................................................................................11 

( komunikácia, zážitky z prázdnin, rozdelenie hlások, spodobovanie, spoluhláskové skupiny, 

slovné druhy, gramatické kategórie, vybrané slová, opakovanie, vstupný test, 1. kontrolný 

diktát, jeho oprava) 

Zhovárame sa a diskutujeme.................................................................................................11 

( interview, vety podľa obsahu, melódia vie, slovosled, spoznávajme spoluhlásky, 

spodobovanie spoluhlások vnútri slova a na hraniciach slov, diskusia, prestávka, sila hlasu, 

dôraz, pracujeme s hlasom, ako sa učiť, opakovanie, test na konci TC) 

Píšeme si so známymi. .............................................................................................................. 7 

( pozdrav, pohľadnica, adresa, osobné a privlastňovacie zámená, základné a radové číslovky, 

súkromný list, adresa, ako sa učiť, test na konci TC) 

Chceme byť informovaní....................................................................................................... 15 

(SMS, e-mail, podstatné mená – mužský rod, ženský rod – vzory žena a ulica, správa, 

oznámenie) 

Informujeme včas a správne .................................................................................................15 

(pozvánka, vzory dlaň a kosť, vizitka, opakovanie, podstatné mená stredného rodu – mesto, 

srdce, plagát, vysvedčenie, dievča, inzerát, opakovanie, reklama, upevňovanie učiva, čo je 

v texte dôležité, kontrolný diktát č.2, test na konci TC) 

Opisujeme svet okolo nás...................................................................................................... 15 

(opisujeme živočíchy, akostné prídavné mená, stupňovanie prídavných mien, opisujeme 



obrázok, vzor pekný, vzor cudzí, opisujeme osobu, opakovanie, kontrolný diktát č.3, 

synonymá, antonymá, téma, hlavná myšlienka, test na konci TC) 

Tvoríme jednoduché príbehy ................................................................................................10 

(osnova jednoduchého rozprávania, slovesá, kontrolný diktát č.4, slabičné a neslabičné 

predpony, odvodené slová, jednovýznamové a viacvýznamové slová, časová postupnosť 

rozprávania, príprava, napísanie a rozbor školskej písomnej práce, opakovanie, test na konci 

TC) 

Príbeh a opis patria k sebe.......................................................................................................4 

(rozprávanie s prvkami opisu, prirovnania, porekadlá, príslovia, pranostiky) 

Zhotovujeme podľa návodu ....................................................................................................4 

(opis pracovnej činnosti, spisovný jazyk a nárečie, opakovanie) 

Opakovanie učiva z 5. ročníka. ...............................................................................................7 

(systematizácia vedomostí, tvorba súvislých ústnych prejavov, pravopisné cvičenia, výstupný 

test, zhodnotenie celoročnej práce, jazykové hry) 

Učebné zdroje 

Krajčovičová, J. a Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 5. ročník základných škôl. SPN 2009. 

1. vydanie. 

Obsahové zameranie predmetu literárna výchova: 

Pozvánka do knižnice..................................................................................................... 5 hod. 

( opakovanie vedomostí z 1.stupňa, termíny kniha, literatúra, autor, spisovateľ, umelecký text, 

história vzniku kníh, typy kníh, knižnice) 

V ríši rozprávok............................................................................................................. 25 hod. 

(slovenské ľudové rozprávky, poézia nonsensu, zbojnícke, regrútske, vojenské piesne, ľudové 

rozprávky iných národov, koledy, písomná práca, autorské rozprávky, pracovné piesne, test 

na konci TC) 

Pozrime si rozprávku ...................................................................................................... 6 hod. 

(bábkové divadlo, filmová a televízna rozprávka, animovaný film, test na konci TC) 

Čo opriadli povesti ............................................................................................................ 13 

hod. 

(historické povesti, miestne povesti, heraldická povesť, test na konci TC) 

Príbehy spred tisícročí .....................................................................................................6 hod. 

(legendy – ľudové a autorské, zľudovené piesne, opakovanie TC, test na konci TC) 



Príbehy na rýchle čítanie................................................................................................. 5 hod. 

( komiks, príprava vlastného komiksu ) 

Vedomosti z každej oblasti. .............................................................................................6 hod. 

(encyklopédie – knižné, internetové, opakovanie literárnych pojmov z 5. ročníka, záverečné 

hodnotenie práce žiakov a klasifikácia) 

Učebné zdroje 

Krajčovičová, Jarmila a Krajčovičová, Jela.: Literárna výchova pre 5. ročník základných škôl. 

Educo 2010. 1. vydanie. 

 

6.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program.  

Prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak porozumie sebe aj iným 

 – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie 

 – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 – nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce 

 – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

Témy: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný 

zaujímavých ľudí, vecí, javov, Informujeme presne a pútavo, Opakovanie učiva zo 6. ročníka; 

Literatúra: Opakovanie vedomostí z 5.roč., Ľudová pieseň, Poézia, Rozprávanie vo veršoch i v 

próze, O čom rozprávajú báje, Zo života detí, Dobrodružná literatúra, Detektívna literatúra, 

Dramatické umenie.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia 

v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva  

– uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

živote. Témy: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka, Ako tvoríme slová, Opakovanie učiva 

zo 6. ročníka; 

 Literatúra: Poézia, Zo života detí, Detektívna literatúra, Dramatické umenie. 

 Environmentálna výchova: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí  

– pozná možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia  

– má informácie o zásahoch človeka do životného prostredia.  



Témy: Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka, Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí a javov, 

Svet v pohybe;  

Literatúra: Ľudová slovesnosť, Poézia, O čom rozprávajú báje, Dobrodružná literatúra. 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti  

– osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu.  

Témy: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Informujeme presne a pútavo,  

Literatúra: Poézia, O čom rozprávajú báje, Zo života detí. 

Multikultúrna výchova: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

 – spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

 – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

 – uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí 

 – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu.  

Témy: Zhovárame sa a diskutujeme, Ako tvoríme slová, Svet v pohybe, Nielen ľudia, aj vety tvoria 

príbehy.  

Literatúra: Rozprávanie vo veršoch i v próze, O čom rozprávajú báje, Zo života detí, Detektívna 

literatúra, Dramatické umenie.  

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 3 Témy: 

Opakovanie vedomostí a zručností z 5. ročníka, Zhovárame sa a diskutujeme, Svet v pohybe, Nielen 

ľudia, aj vety tvoria príbehy.  

Literatúra: Poézia, O čom rozprávajú báje, Zo života detí, Detektívna literatúra.  

Finančná gramotnosť: V predmete Slovenský jazyk a literatúra v 6. ročníku budeme finančnú 

gramotnosť rozvíjať s nasledovnými cieľmi:  

Žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných údajov 

 - dokáže si uvedomiť postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady  

- vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu, pozná podstatu 

úrazového poistenia 

 - dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov 

 - vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania 

 - vie identifikovať zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní 

 - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia  

- dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze  

- chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb  

- dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca  

- vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 



 Témy: Zhovárame sa a diskutujeme, Svet je plný zaujímavých ľudí, Informujeme presne a pútavo. 

Literatúra: Poézia, Zo života detí, Detektívna literatúra.  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu:  

SJ – 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne ( v súlade so ŠVP ) Literárna výchova – 2 hodiny týždenne, 

66 hodín ročne ( v súlade so ŠVP )  

Obsahové zameranie predmetu slovenský jazyk: 

 Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka ....................................................................11hod. 

(opis ilustrácie, obrázka, pohľadnica, adresa, časti rozprávania, predložky, synonymá, antonymá, 

oznámenie, interview, reklama, opis pracovného postupu, opakovanie vedomostí z ortografie, 

lexikológie, morfológie, syntaxe, vstupný test, jeho analýza, kontrolný diktát č. 1, jeho oprava) 

Zhovárame sa a diskutujeme....................................................................................................7 hod. 

(rozhovor, dialóg, delenie zámen, diskusia, argument, protiargument, väzba s pádom, vokalizácia, 

opakovanie, test na konci TC)  

Ako tvoríme slová (pomenovania). ...................................................................................8 hod. 

(slovníky, neutrálne a citovo zafarbené slová, tvorenie slov odvodzovaním-predponami a príponami, 

tvorenie slov skladaním, opakovanie, test na konci TC)  

Svet je plný zaujímavých ľudí, vecí, javov..................................................................... 26 hod. 

(podstatné mená, ich gramatické kategórie, delenie podst. mien, skloňovanie, vzor, vokatív, 

opakovanie, statický opis, príprava na 1. školskú pís. prácu, jej napísanie, oprava, vzťahové a 

privlastňovacie príd. mená, vzor páví, otcov/matkin, charakteristika, opakovanie, kontrolný diktát 

č.2, jeho oprava, test na konci TC)  

Svet v pohybe ....................................................................................................................20 hod. 

(opakovanie slovies, plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá, dynamický opis, zvratné a 

nezvratné slovesá, ja-rozprávanie, on-rozprávanie, slovesný spôsob, kontrolný diktát č.3, jeho 

oprava, príslovky, ich druhy, priama reč, citoslovcia, opakovanie, test na konci TC)  

Nielen ľudia, aj vety tvoria príbehy.................................................................................. 14 hod. 

(vyjadrený a nevyjadrený podmet, píšeme rozprávanie, príprava na 2. školskú písomnú prácu, 2. 

školská písomná práca, jej oprava, slovesný a slovesno-menný prísudok, prisudzovací sklad, zhoda, 

dvojčlenná veta, opakovanie, test na konci TC)  

Informujeme presne a pútavo .............................................................................................5 hod. 

(tvorba projektu podľa zváženia vyučujúceho – módna prehliadka alebo galéria literárnych postáv, 

prezentácia výsledkov, vyhodnotenie najlepších prác) 

Opakovanie učiva zo 6. ročníka ..........................................................................................8 hod. 

(opakovanie a systematizácia vedomostí a spôsobilostí, kontrolný diktát č. 4, jeho oprava, výstupný 

test, jeho rozbor, hodnotenie a klasifikácia žiakov)  

Učebné zdroje  

Krajčovičová, J. a Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 6. ročník základných škôl. SPN 2009. 1. 

vydanie. Obsahové zameranie predmetu literárna výchova ( 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne)  



Opakovanie učiva z 5. ročníka. ..............................................................................................2hod. 

Ľudová slovesnosť................................................................................................................. 4 hod. 

(príslovia, porekadlá, pranostiky, hádanky, anekdoty, opakovanie TC) 

Poézia................................................................................................................................. 20 hod. 

(básne, piesne, balady, opakovanie učiva, test na konci TC)  

Rozprávanie vo veršoch i v próze ........................................................................................33 hod. 

(bájky, báje, zo života detí, dobrodružná literatúra, detektívna literatúra, opakovanie, test na konci 

TC)  

Dramatické umenie ................................................................................................................4 hod. 

(divadelná hra, rozhlasová rozprávka)  

Opakovanie učiva zo 6. ročníka ...........................................................................................3 hod. 

(poézia, próza, dráma, klasifikácia žiakov) 

Učebné zdroje  

Petríková, D. Literárna výchova pre 6. ročník základných škôl. Educo 2010. 1. vydanie.  

 

7. ročník 

Predmet je spracovaný  v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav (4 hodiny týždenne). 

Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

Prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným 

 – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie 

 – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 – nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce 

 – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.  

Témy:  Opakovanie vedomostí zo 6. ročníka, Komunikačné situácie, Komunikácia v spoločnosti, 

Prezentácia projektu 

Literatúra: Opakovanie učiva 7. ročníka, umelecká literatúra v poézii, umelecká literatúra v próze, 

dramatické umenie. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva  

– uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

živote. Témy:  Komunikácia v spoločnosti 



Literatúra:  Poézia,Ppiesne, Detský hrdina v literatúre, Dramatické umenie.  

Environmentálna výchova:  

Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí 

 – pozná možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia  

– má informácie o zásahoch človeka do životného prostredia. 

Témy: Opakovanie zo 6. roč., Červená kniha ohrozených druhov, Dívame sa cez básnické okuliare, 

western robinsonáda,  

Mediálna výchova:  

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

 – osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu.  

Témy:  Médiá – zdroj informácií,  Komunikačné situácie, Dramatické umenie.  

Multikultúrna výchova:  

Ciele: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti  

– spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

 – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu  

– uplatňuje 3 svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí  

– má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu. 

Témy: Komunikácia v spoločnosti, slová cudzieho pôvodu, umelecká literatúra v próze. 

Ochrana života a zdravia:  

Ciele: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

Témy: Náš nový priateľ – šport, slová podľa dobového výskytu, western, robinsonáda.  

Finančná gramotnosť: V predmete Slovenský jazyk a literatúra v 7. ročníku budeme finančnú 

gramotnosť rozvíjať s nasledovnými cieľmi:  

Žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných údajov 

 - dokáže si uvedomiť postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady  

- vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu, pozná podstatu 

úrazového poistenia  

- dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov 

 - vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania 

 - vie identifikovať zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní 

 - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť 

peniaze 

 - chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb  



- dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca  

- vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Témy: Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka, Komunikácia, Číslovky, Detský hrdina v 

literatúre, dramatické umenie.  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu: SJ – 2 hodiny týždenne , Literárna výchova – 2 hodiny týždenne, 66 

hodín ročne ( v súlade so ŠVP) Obsahové zameranie predmetu slovenský jazyk:  

Opakovanie vedomostí a zručností zo 6. ročníka ...................................................................... 10 hod. 

i(nterview, pravopis, hlásky, súkromný list, charakteristika, opis, slovné druhy, tvorenie slov, sklady, 

vstupný test, jeho rozbor, diktát č.1, oprava diktátu) 

Komunikačné situácie ........................................................................................................... 10  hod. 

(vysielateľ, prijímateľ, komun. situácie, dialóg, asertívna a efektívna komunikácia, reč tela, 

nespisovné slová, skratky)  

Komunikácia v spoločnosti................................................................................................... 15 hod. 

(príhovor, prednes príhovoru, slová cudzieho pôvodu, výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu, 

diktát č. 2, oprava diktátu, slová podľa dobového výskytu ) 

Slovné druhy ........................................................................................................................ 35 hod. 

(gramatické kategórie podstatných a prídavných mien, rod a vzor pomnožných podst. mien, , 

prostriedky umeleckého opisu, 1. školská písomná práca, jej oprava, základné číslovky – pravopis, 

rozlíšenie, skloňovanie, radové a násobné číslovky – pravopis, skloňovanie, určité a neurčité 

číslovky, diktát č. 3, oprava diktátu, slovesá – plnovýznamové a neplnovýznamové, zvratné, 

dokonavý a nedokonavý vid, dynamický opis, spojky, opakovanie učiva o SD, polročný test) 

Skladba.................................................................................................................................... 11 hod. 

(vety podľa členitosti, podmet, prísudok, prisudzovací sklad, vety podľa členitosti, vetný základ, 

jednočlenná veta slovesná a menná, klinové písmo, hieroglyfy, čínske znaky, vývin písma, opis 

osoby, charakteristika, členenie textu, štylizácia, 2.školská písomná práca, jej oprava, slovotvorný 

základ, slovotv. prípona a predpona, základové slovo, odvodené slovo, opakovanie učiva) 

Projekt ..................................................................................................................................... 8 hod. 

(projekt určený pre celú triedu, cieľ projektu, postup, pomôcky, prostriedky, rozdelenie úloh, časový 

harmonogram, vlastná práca žiakov na projekte, prezentácia projektu) 

Opakovanie učiva zo 6. a 7. ročníka ................................................................................... 10 hod. 

(slovná zásoba, cudzie slová, slovné druhy, skladba, prípravné testy zamerané na opakovanie učiva, 

diktát č.4, jeho oprava, výstupný test, jeho oprava ) 

Učebné zdroje  

Krajčovičová, J. a Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 7. ročník základných škôl. SPN 2010. 1. 

vydanie. 5  

Obsahové zameranie predmetu literárna výchova ( 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne)  



Umelecká literatúra v poézii ............................................................................................... 22 hod. 

(opakovanie učiva, anekdoty, poézia, piesne, písomné preverenie vedomostí) 

Umelecká literatúra v próze ............................................................................................... 31 hod. 

(detský hrdina v literatúre, dobrodružstvo v literatúre, fantasy literatúra, detektívka, western, 

robinsonáda, písomné preverenie vedomostí) 

Dramatické umenie ................................................................................................................ 7  hod. 

(rozhlasová hra, filmové umenie) 

Opakovanie učiva zo 7. ročníka ............................................................................................ 6 hod.  

(beseda o prečítanej knihe, návšteva školskej alebo obecnej knižnice, písomné preverenie vedomostí, 

zhodnotenie práce žiakov) 

Učebné zdroje  

Petríková, D.: Literárna výchova pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. Educo. 1. vydanie, 2011. 

 

8.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program.  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným 

 – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie 

 – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 – nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce 

 – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Témy: Opakovanie vedomostí zo 7. ročníka, Debatujeme na úrovni, Buďte asertívni, Kto prednesie 

prejav, Rozprávanie pre poslucháčov i čitateľov, umelecká literatúra v poézii, umelecká literatúra v 

próze, dramatické umenie.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva 

 – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

živote. Témy: Debatujeme na úrovni, Ľúbostná poézia, Zo života mladých ľudí, Denník.  

Environmentálna výchova:  

Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšeniu životného prostredia 



 – má informácie o zásahoch človeka do životného prostredia.  

Témy: Opakovanie učiva zo 7. ročníka, Debatujeme na úrovni, Nezabudnite sa prihlásiť včas, 

Prírodná poézia, Dobrodružná literatúra . 

Mediálna výchova:  

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti  

– osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. 

Témy:  Médiá – zdroj informácií, Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach, Debatujeme na úrovni.  

Multikultúrna výchova:  

Ciele: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti  

– spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

 – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu  

– uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí 

 – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu. 

Témy: Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach, Lyrická poézia, Próza . 

Ochrana života a zdravia:  

Ciele: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 

Témy: Združené pomenovania, Spôsoby obohacovania slovnej zásoby.  

Finančná gramotnosť: V predmete Slovenský jazyk a literatúra vo 8. ročníku budeme finančnú 

gramotnosť rozvíjať s nasledovnými cieľmi: Žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec 

podniknúť na ochranu svojich osobných údajov  

- dokáže si uvedomiť postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady 

 - vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu, pozná podstatu 

úrazového poistenia 

 - dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov 

 - vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania 

 - vie identifikovať zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní  

- dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť 

peniaze  

- chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb  

- dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca 

 - vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Témy: Buďte asertívni, Zo života mladých ľudí, Dievčenský román, Denník.  



Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: SJ – 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne ( v súlade so ŠVP ) 

Literárna výchova – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne ( v súlade so ŠVP)  

Obsahové zameranie predmetu slovenský jazyk ( 3 hod. týždenne, 99 hodín ročne ) 

Opakovanie vedomostí a zručností zo 7. ročníka ........................................................................ 10 

hod. ( príhovor, KSSJ, slová cudzieho pôvodu, nespisovné slová, skratky, značky nárečie, slovná 

zásoba, umelecký opis, pravopis podstatných a prídavných mien, dynamický opis, SCS, slovesá, 

číslovky, zámená, spojky, predložky, vetná skladba, komunikácia, diktát č.1, oprava diktátu vstupný 

test, rozbor testu) 

 Debatujeme na úrovni ..........................................................................................16 hod.  

(komunikácia, vysielateľ, prijímateľ, debata, diskusia, opakovanie podstatných mien, zvieracie 

podstatné mená mužského rodu, diktát č.2, jeho oprava, neživotné podst.m. 4 zakončené na –r, -l, 

opakovanie podst.m., cudzie nesklonné podst.m., pravopis cudzích slov, diktát č.3, jeho oprava, 

skloňovanie slova pani, opakovanie učiva, test na konci TC)  

Buďte asertívni (podst.m., príd.m., zámená, číslovky)................................................ 15hod.  

( správa, debata, asertívna, efektívna komunikácia, opakovanie učiva o príd.m., osobné základné a 

osobné privlastňovacie zámená, opytovacie zámená, ukazovacie zámená, opakovanie zámen, 

číslovky – základné, radové, násobné, určité, neurčité, opakovanie podst.m., príd.m., zámen, 

čísloviek, test na konci TC)  

Kto prednesie prejav? ................................................................................................15 hod. 

(slávnostný prejav, príprava, napísanie, oprava 1.školskej písomnej práce, opakovanie slovies, 

príslovky, predložky, spojky, častice, citoslovcia, opakovanie učiva, test na konci TC)  

Slová z prejavu mi ešte znejú v ušiach .................................................................................. 9 hod. 

(priame a nepriame pomenovania, frazeologizmy, združené pomenovania, spôsoby obohacovania 

SZ, test na konci TC) 

Uvažujeme nielen o bežných veciach ......................................................................................14 hod.     

(úvaha, znaky výkladového slohového postupu, 2.školská písomná práca, jej oprava, podmet, 

prísudok, vetný základ, predmet, zhodný a nezhodný prívlastok, príslovkové určenie miesta, času, 

spôsobu, príčiny, opakovanie učiva) 

Nezabudnite sa prihlásiť včas................................................................................................6 hod. 

(prihláška, informačný slohový postup, prístavok, vetná skladba - opakovanie, test na konci TC) 

Úspešnú plavbu v mori informácií..........................................................................................6  hod. 

(výťah, koncept, konspekt, jednoduchá veta, jednoduché súvetie, interpunkcia v jednoduchej vete a v 

súvetí, tvorivé úlohy) 

Opakovanie učiva 8. ročníka................................................................................................. 8 hod. 

(slovné druhy, skladba, diktát č.4, jeho oprava, výstupný test)  

Použité prierezové témy: Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Mediálna výchova, Multimediálna výchova, Multikultúrna výchova, Regionálna 

výchova, Tvorba projektu a prezentačné schopnosti  

Učebné zdroje:  



Krajčovičová, J. a Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 8. ročník základných škôl. SPN 2011. 1. 

vydanie.  

Obsahové zameranie predmetu literárna výchova ( 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne)  

Úvod do literatúry 8.ročníka ............................................................................................ 2 hod.   

(úvodná hodina, opakovanie učiva 7. ročníka)  

Poézia .............................................................................................................................. 31 hod. 

(ľudová, poloľudová, umelá poézia, modlitba, epická poézia, opakovanie a upevňovanie vedomostí, 

preverovanie vedomostí, hodnotenie a klasifikácia žiakov v 1. polroku) 

Próza ............................................................................................................................... 30 hod.( zo 

života mladých ľudí, dievčenský román, dobrodružná literatúra, vedeckofantastická literatúra, 

opakovanie a upevňovanie vedomostí, denník, vedeckopopulárna literatúra, literatúra faktu, 

preverovanie vedomostí) 

Opakovanie učiva 8. ročníka ............................................................................................ 3 hod. 

(zhrnutie a opakovanie učiva 8. ročníka, hodnotenie a klasifikácia žiakov) 

Učebné zdroje:  

Petríková, D. Literárna výchova pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. VKÚ,a.s., Harmanec. 2011. 1 vydanie. 

9.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program.  

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným 

 – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie 

 – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 – nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce 

 – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

 – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Témy: Staň sa dobrým rečníkom, Hľadáme odborníkov, Každý deň povedať dobré slovo, Poézia, 

Próza, Dramatické umenie.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva 



 – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom 

živote. Témy: Vzťahy medzi slovami, Obohacovanie slovnej zásoby, Staň sa dobrým rečníkom, 

Epika a epické žánre, Dramatické umenie.  

Environmentálna výchova:  

Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí  

– pozná možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia  

– má informácie o zásahoch človeka do životného prostredia.  

Témy: Štýlovo sa obliekaš, štýlovo sa vyjadruj, Uvažujme spolu, Harlekýn z Oľšavky, Román v 

próze, Ako divé husi.  

Mediálna výchova:  

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti  

– osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. 

Témy: Slová podľa dobového výskytu, Slová podľa pôvodu, Rečnícky štýl, slohové postupy, 

Zvukové vlastnosti reči, Úvaha, Kremnické gagy.  

Multikultúrna výchova:  

Ciele: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

 – spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

 – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

 – uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí 

 – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju kultúrnu identitu. 

Témy: Drieme v tebe umelec? Poézia. Epika a epické žánre, Dramatické umenie. 

Ochrana života a zdravia:  

Ciele: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.  

Témy: Keď nájdete zraneného..., P. O. Hviezdoslav - Krvavé sonety, A. Christie – Diomedove kone, 

J. Wilsonová – Dieťa zo smetiska.  

Finančná gramotnosť: V predmete Slovenský jazyk a literatúra v 9. ročníku budeme finančnú 

gramotnosť rozvíjať s nasledovnými cieľmi:  

Žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných údajov 

 - dokáže si uvedomiť postavenie úspešných jednotlivcov a vymenovať príklady  

- vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu, pozná podstatu 

úrazového poistenia  

- dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov 

 - vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania  

- vie identifikovať zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a podnikaní 



 - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia 

 - dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze 

 - chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb 

 - dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na 

životné podmienky rodiny.  

Témy: Akí ľudia sú dnes žiadaní..., Prečo študovať v zahraničí, Kedy, kde a prečo vznikli peniaze? 

P. O. Hviezdoslav – Ežo Vlkolinský, V. Ferko a A. Ferko – Ako divé husi, J. A. Owen – Hľadanie 

červeného draka, A. Christie – Diomedove kone, J. G. Tajovský – Ženský zákon.  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra, 

schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: 

 SJ – 3 hodiny týždenne, 99 hodín ročne ( v súlade so ŠVP ) 

 Literárna výchova – 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne ( v súlade so ŠVP )  

 

 Obsahové zameranie predmetu slovenský jazyk:  

Opakovanie učiva o slovnej zásobe ................................................................................ 13 hod. 

(členenie jazykových štýlov, slovná zásoba, vzťahy medzi slovami, slová podľa dobového výskytu, 

slová podľa citového zafarbenia, slová podľa pôvodu, slová podľa spisovnosti, obohacovanie SZ, 

opakovanie, test na konci TC, kontrolný diktát č.1, jeho oprava) 

Staň sa dobrým rečníkom.............................................................................................. 12 hod. 

(rečnícky štýl, slohové postupy, zvukové vlastnosti reči, zvuková stránka jazyka a pravopis, hlásky, 

tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky, výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu, interpunkčné 

znamienka, opakovanie, test na konci TC, diktát č.2, jeho oprava) 

Uvažujme spolu ............................................................................................................... 22 hod. 

(výkladový SP, výklad, príprava 1. školskej písomnej práce, jej napísanie a oprava, úvaha, neživotné 

PM mužs. rodu zakončené na –ál, ... zakončené na –r,-l, opakovanie PM, opakovanie príd. mien, 

opakovanie zámen a čísloviek, slovesá, príslovky, predložky a spojky, častice a citoslovcia, 

opakovanie SD, test na konci TC) 

Drieme v tebe umelec? .................................................................................................17 hod. 

(umelecký štýl, skladba, základné VČ, predmet, prívlastok, príslovkové určenie, prístavok, 

jednoduchá veta a jednoduché súvetie, diktát č.3, jeho oprava, ako vzniká text, zápor v SJ, 

opakovanie, test na konci TC) 

Hľadáme odborníkov ........................................................................................................22 hod. 

(náučný štýl, odborný opis, opisný SP, administratívny štýl, úradný list, úradný a štruktúrovaný 

životopis, príprava 2.školskej písomnej práce, jej napísanie, oprava, publicistický štýl, kontrolný 

diktát č.4, jeho oprava, náuka o jazyku, členenie jazykovedy, hovorový štýl, národný jazyk, spisovný 

jazyk, nárečia, opakovanie, test na konci TC)  



Príprava na  Testovanie 9, rozbor testov, testy čitateľskej gramotnosti, práca s textom, prezentovanie 

žiackych prác a iné..................................13hod.  

Učebné zdroje:  

Krajčovičová, J. a Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. SPN 2011. 1. vydanie.  

Obsahové zameranie predmetu literárna výchova: 

Lyrická a epická poézia ............................................................................................................... 28 

hod.  (opakovanie literárnych pojmov z 8. ročníka, štúrovskí básnici, óda, sonet, symbol v básni, 

epigram, epitaf, opakovanie učiva, test na konci TC) 

Epika vo veršoch a v próze ......................................................................................................... 32 

hod.  (epos, historický román, dobrodružný a vedecko-fantastický román, detektívka, viacgeneračný 

román, román zo života mladých ľudí, dievčenský román, dievčenský román písaný formou denníka, 

, opakovanie, literárne hry, test na konci TC) 

Dráma ............................................................................................................................................6 hod. 

(tragédia, komédia, muzikál, inscenácia, opakovanie TC) 

 

Učebné zdroje:  

Petríková, D. Literárna výchova pre 9. ročník základných škôl a 4. ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom. VKÚ, a.s., Harmanec 2011. 1. vydanie. 

 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí , na základe 

aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení 

Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú hodnotené tri zložky predmetu: jazyk, sloh 

a literatúra. 

Klasifikácia kontrolných diktátov: 

4 kontrolné diktáty v každom ročníku - ich zameranie a rozsah je samostatnou súčasťou UO 

SJL. 

Stupnica hodnotenia diktátov: 

výborný (1).......... ..0 - 1 chyba 

chválitebný (2)..... ..2 - 3 chyby 

dobrý (3).............. ..4 - 7 chýb 

dostatočný (4)...... ..8 - 10 chýb 



nedostatočný (5) ....11 a viac chýb 

Klasifikácia školských písomných prác: 

Školské písomné práce budú klasifikované jednou známkou ( vnútorná forma/vonkajšia 

forma), pričom známka bude vyjadrená číselne. Súčasťou hodnotenia je tabuľka s počtom bodov za 

jednotlivé hodnotiace stupne.  

Klasifikácia didaktických testov: 

Po ukončení tematického celku pripraví vyučujúci súborný didaktický test na overenie 

komplexných vedomostí a zručností žiakov . 

Otázky v didaktickom teste nesmú prevýšiť stanovenú úroveň vzdelávacích výstupov. Kritériá 

hodnotenia musia byť súčasťou didaktického testu. Žiaci budú s nimi oboznámení. Výsledky 

didaktického testu sú významnou súčasťou sumatívneho hodnotenia. 

Hodnotiaca škála - prijatá bodová stupnica a percentuálna stupnica 

100% – 90% – 1 ( výborný ) 

89% – 75% – 2 ( chválitebný ) 

74% – 50% – 3 ( dobrý ) 

49% – 25% – 4 ( dostatočný ) 

24% – 0% – 5 ( nedostatočný ) 

Didaktické testy, päťminútovky, frontálne skúšanie, kontrolné diktáty a tému školskej písomnej 

Práce a projektových prác  pripravuje vyučujúci. 

Previerky vedomostí žiakov 

Pri verbálnej kontrole budeme zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou UO ŠVP minimálne 2x ročne. Po ústnej odpovedi oznámi 

učiteľ známku ihneď, pri hodnotení úloh a cvičení môže vyučujúci doplniť aj slovné hodnotenie 

formou stručného komentáru. 

 

 ANGLICKÝ JAZYK 

5.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program 

Prierezové témy:  

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Výživa a zdravie .  



Cieľom je rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu.  

Multikultúrna výchova: Človek na cestách, Uprostred multikultúrnej spoločnosti.  

Cieľom je rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej 

kultúry.  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek na cestách, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Vzory a 

ideály, Vzdelávanie a práca, Profesia a pracovný život , Rodina a spoločnosť.  

Cieľom je rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a zodpovedný život. . 

Ochrana života a zdravia: Výživa a zdravie, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Veda a technika v 

službách ľudstva. 

Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, formovať vzťah 

k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Mediálna výchova: Vzdelávanie a práca, Profesia a pracovný život.  

Cieľom je osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca. 

Cieľom je získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva.  

Finančná gramotnosť:  Výživa a zdravie, Profesia a pracovný život, Veda a technika v službách 

ľudstva. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: 3 VH týždenne - 99 VH za školský rok 

Ahoj...............................................................................................................................17 hod 

Kompetencie: Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh, dať ponuku a reagovať na ňu 

Jazyková dimenzia: Slovná zásoba, Číslovky, Predložky, Množné číslo, Privlastňovací pád, 

Privlastňovacie zámená  



Kamaráti a rodina ...........................................................................................................................17 

hod Kompetencie: Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou 

situáciou , vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh  

Jazyková dimenzia : Sloveso „to be“, Sloveso „to have“ ,Zámená, Precvičovanie a upevňovanie 

komunikačných zručností 

Tematické okruhy Rodina a spoločnosť, Veda, technika v službách človeka, Človek na cestách  

Môj svet ......................................................................................................................22 hod 

Kompetencie: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie povinností , korešpondovať 

Jazyková dimenzia : Jednoduchý prítomný čas, Tvorenie otázky a záporu, Precvičovanie a 

upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy :Veda, technika v službách človeka, Vzdelávanie a práca  

Čas.................................................................................................................................. 18 hod 

Kompetencie Vypočuť si a podať informácie, predstaviť záľuby a vkus, nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou, vybrať si z ponúkaných možností 

Jazyková dimenzia : Priebehový prítomný čas, Precvičovanie a upevňovanie komunikačných 

zručností, 

Tematické okruhy Človek a príroda 

Ľudia ...............................................................................................................................18 hod 

Kompetencie: Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti, Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam , Vybrať si z ponúkaných možností , Vyjadriť schopnosť, Nadviazať 

kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

Jazyková dimenzia : Precvičovanie a upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy : Starostlivosť o zdravie, ľudské telo, Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Miesta.............................................................................................................................15 hod 

Kompetencie :Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, Dať ponuku a reagovať na ňu, 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam, Vybrať si z ponúkaných 

možností Jazyková dimenzia: Použitie prítomných časov v texte súčasne, Precvičovanie a 

upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy : Výživa a zdravie, Vzory a ideály, Profesia a pracovný život 



Učebné zdroje: Učebnica: Project 1, Fourth Edition (Tom Hutchinson, Oxford University Press, 

2013) , Pracovný zošit k edícii a Audio CD  

 

6. ročník 

Prierezové témy:  

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Výživa a zdravie .  

Cieľom je rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu.  

Multikultúrna výchova: Človek na cestách, Uprostred multikultúrnej spoločnosti.  

Cieľom je rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej 

kultúry.  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek na cestách, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Vzory a 

ideály, Vzdelávanie a práca, Profesia a pracovný život , Rodina a spoločnosť.  

Cieľom je rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a zodpovedný život. . 

Ochrana života a zdravia: Výživa a zdravie, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Veda a technika v 

službách ľudstva. 

Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, formovať vzťah 

k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Mediálna výchova: Vzdelávanie a práca, Profesia a pracovný život.  

Cieľom je osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca. 

Cieľom je získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva.  

Finančná gramotnosť:  Výživa a zdravie, Profesia a pracovný život, Veda a technika v službách 

ľudstva. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  



Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: 3 VH týždenne - 99 VH za školský rok  

Môj život......................................................................................................................23 hod 

Kompetencie: Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh, dať ponuku a reagovať na ňu 

Jazyková dimenzia: Prítomné časy- jednoduchý a priebehový,  

Zvieratá .........................................................................................................................14 hod  

Kompetencie: Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh  

Jazyková dimenzia :  Radové číslovky ,Zámená, Precvičovanie a upevňovanie komunikačných 

zručností 

Tematické okruhy Rodina a spoločnosť, Veda, technika v službách človeka, Človek na cestách 

Prázdniny.....................................................................................................................17 hod 

Kompetencie: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie povinností , korešpondovať 

Jazyková dimenzia : Jednoduchý minulý čas, Tvorenie otázky a záporu, Precvičovanie a 

upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy :Veda, technika v službách človeka, Vzdelávanie a práca  

Jedlo............................................................................................................................ 15 hod 

Kompetencie Vypočuť si a podať informácie, predstaviť záľuby a vkus, nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou, vybrať si z ponúkaných možností 

Jazyková dimenzia : Prídavné mená- porovnávanie a stupňovanie , Precvičovanie a upevňovanie 

komunikačných zručností, 

Tematické okruhy Človek a príroda 

Svet..............................................................................................................................15 hod 

Kompetencie: Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti, Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam , Vybrať si z ponúkaných možností , Vyjadriť schopnosť, Nadviazať 

kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 



Jazyková dimenzia : Vyjadrenie budúcnosti – väzba „ going to“ Použitie “can”, “must“ 

,Precvičovanie a upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy : Starostlivosť o zdravie, ľudské telo, Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Zábava............................................................................................................................24 hod 

Kompetencie :Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, Dať ponuku a reagovať na ňu, 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam, Vybrať si z ponúkaných 

možností Jazyková dimenzia: Použitie rozličných gramatických časov v texte súčasne, Precvičovanie 

a upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy : Výživa a zdravie, Vzory a ideály, Profesia a pracovný život 

Učebné zdroje: Učebnica: Project 2, Fourth Edition (Tom Hutchinson, Oxford University Press, 

2013) , Pracovný zošit k edícii a Audio CD  

 

7. ročník 

Prierezové témy:  

Environmentálna výchova: Človek a príroda, Výživa a zdravie .  

Cieľom je rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu.  

Multikultúrna výchova: Človek na cestách, Uprostred multikultúrnej spoločnosti.  

Cieľom je rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej 

kultúry.  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Človek na cestách, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Vzory a 

ideály, Vzdelávanie a práca, Profesia a pracovný život , Rodina a spoločnosť.  

Cieľom je rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a zodpovedný život. . 

Ochrana života a zdravia: Výživa a zdravie, Ľudské telo a starostlivosť o zdravie, Veda a technika v 

službách ľudstva. 

Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, formovať vzťah 

k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Mediálna výchova: Vzdelávanie a práca, Profesia a pracovný život.  



Cieľom je osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca. 

Cieľom je získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva.  

Finančná gramotnosť:  Výživa a zdravie, Profesia a pracovný život, Veda a technika v službách 

ľudstva. 

Kompetencie:  Žiak na konci 7. ročníka dokáže opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, 

opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, 

opísať svoje plány a osobné skúsenosti, komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré 

vyžadujú jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, zvládnuť krátke 

spoločenské konverzačné výmeny, zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy, 

používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, požiadať o rôzne 

jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. napísať jednoduché osobné listy, 

zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a 

preformulovanie, stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci, napísať 

jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími výrazmi, jednoducho opísať 

aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina.  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: 3 VH týždenne - 99 VH za školský rok  

Môj život.......................................................................................................................26 hod 

Kompetencie: Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh, dať ponuku a reagovať na ňu 

Jazyková dimenzia: Prítomné časy- jednoduchý a priebehový, Minulý čas jednoduchý, Počítateľné a 

nepočítateľné podstatné mená, Neurčité zámená  

Rodina a spoločnosť, 



 Budúcnosť ..................................................................................................................17 hod 

Kompetencie: Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh  

Jazyková dimenzia :  Tvorenie otázky „Ako často?“ ,Precvičovanie a upevňovanie komunikačných 

zručností 

Tematické okruhy Rodina a spoločnosť, Veda, technika v službách človeka, Človek na cestách  

Časy a miesta.................................................................................................................18 hod 

Kompetencie: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie povinností , korešpondovať 

Jazyková dimenzia : Predprítomný čas, Tvorenie otázky, Precvičovanie a upevňovanie 

komunikačných zručností 

Tematické okruhy :Veda, technika v službách človeka, Vzdelávanie a práca  

Mestá .......................................................................................................................... 18 hod 

Kompetencie Vypočuť si a podať informácie, predstaviť záľuby a vkus, nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou, vybrať si z ponúkaných možností 

Jazyková dimenzia : Predprítomný čas , Použitie “ever” a “never”, Použitie „since“ a „for“ 

Precvičovanie a upevňovanie komunikačných zručností, 

Tematické okruhy Človek a príroda 

Skúsenosti...................................................................................................................15 hod 

Kompetencie: Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti, Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 

pravidlám alebo povinnostiam , Vybrať si z ponúkaných možností , Vyjadriť schopnosť, Nadviazať 

kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

Jazyková dimenzia : Použitie “should”, “shouldn´t”, „could“, „couldn’t“ ,Precvičovanie a 

upevňovanie komunikačných zručností 

Tematické okruhy : Starostlivosť o zdravie, ľudské telo, Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

Čo sa deje? ...................................................................................................................13 hod 

Kompetencie :Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, Dať ponuku a reagovať na ňu, 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam, Vybrať si z ponúkaných 

možností Jazyková dimenzia: Zámeno ako podmet vo vete, Vzťažné vety s „who“ a „which“ 

,Zdvorilostná otázka so slovesom „can“ ,Precvičovanie a upevňovanie komunikačných zručností 



Tematické okruhy : Výživa a zdravie, Vzory a ideály, Profesia a pracovný život 

Učebné zdroje: Učebnica: Project 3, Fourth Edition (Tom Hutchinson, Oxford University Press, 

2013) , Pracovný zošit k edícii a Audio CD  

 

8.ročník 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova: Naša planéta, Recyklovanie, Divoký svet.  

Cieľom je rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a postoje človeka k 

životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému štýlu. 

Multikultúrna výchova: Buď súčasťou histórie, Historické budovy. Uprostred multikultúrnej 

spoločnosti.  

Cieľom je rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne pochopenie inej 

kultúry. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Odkaz pre budúcnosť 

Cieľom je rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a zodpovedný život. . 

Ochrana života a zdravia: Zavolajte ambulanciu, Jedzme zdravo, Veľký zápas. 

Cieľom je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, formovať vzťah 

k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí  

Mediálna výchova:  Je čas na show 

Cieľom je osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a 

selektívne využívať médiá a ich produkty 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Jedzme zdravo, Veľký zápas 

Cieľom je získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva.  

Finančná gramotnosť:Jedzme zdravo , Profesia a pracovný život, Veda a technika  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 



Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: 3 VH týždenne - 99 VH za školský rok 

 Minulosť a prítomnosť.................................................................................................................15 hod 

Kompetencie :Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh, dať ponuku a reagovať na ňu 

Jazyková dimenzia: Prítomné časy- jednoduchý a priebehový, Minulý čas jednoduchý, Počítateľné a 

nepočítateľné podstatné mená, Neurčité zámená 

Tematické okruhy: Rodina a spoločnosť, Profesia a pracovný život 

Sláva a šťastie................................................................................................................14 hod  

Kompetencie :Vypočuť a podať informáciu, nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou , 

vyjadriť pocity, vybrať si z ponúkaných možností, porozprávať príbeh 

Jazyková dimenzia: Predprítomný čas, ever,never,for,since, Zámená a prídavné mená- objekt a 

subjekt Tematické okruhy: Rodina a spoločnosť, Veda, technika, Človek na cestách, Výživa a 

zdravie  

Ľudské telo..................................................................................................................22 hod  

Kompetencie: Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, reagovať na porušenie 

pravidiel alebo nesplnenie povinností , korešpondovať 

Jazyková dimenzia: Predprítomný čas a minulý čas, Alredy,before,just,yet, Tvorenie otázky 

Precvičovanie a upevňovanie komunikačných zručností  

Tematické okruhy: Vzory a ideály,  

Hrdinovia..................................................................................................................... 24 hod 

Kompetencie :Vypočuť si a podať informácie, predstaviť záľuby a vkus, nadviazať kontakt v súlade s 

komunikačnou situáciou, vybrať si z ponúkaných možností 

Jazyková dimenzia :Stupňovanie prídavných mien As-as, Príliš,dostatočne 

Tematické okruhy: Aktivity mládeže, Vzťahy medzi rovesníkmi, Formy komunikácie  

Človek a príroda................................................................................................................14 hod 

Kompetencie: Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti, Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k 



pravidlám alebo povinnostiam , Vybrať si z ponúkaných možností , Vyjadriť schopnosť, Nadviazať 

kontakt v súlade s komunikačnou situáciou 

Jazyková dimenzia: Minulý čas jednoduchý a priebehový , Used to 

Tematické okruhy:  Krajiny, mestá a miesta, Krajiny a svetadiely  

Mládež a jej svet........................................................................................ 19 hod  

Kompetencie:  Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou, Dať ponuku a reagovať na ňu, 

Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam, Vybrať si z ponúkaných 

možností Jazyková dimenzia:  Budúci čas pomocou will, Prítomný priebehový čas na vyjadrenie 

budúcnosti Zápor v budúcom čase 

Tematické okruhy: Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl, Človek a jeho 

životné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia  

Učebné zdroje:  Učebnica: Project 4, Fourth  Edition (Tom Hutchinson, Oxford University Press, 

2013)  Pracovný zošit k učebnej edícii, Audio CD  

 

9 .ročník 

 Prierezové témy:  

Environmentálna výchova:. rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému 

štýlu. Témy: Krajiny, mestá a miesta, Človek a príroda, Človek na cestách  

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry.  

Témy: Kultúra a umenie, Mládež a jej svet, Krajiny, mestá a miesta, Človek a spoločnosť 

 Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúťzáklady na plnohodnotný a 

zodpovedný život.  

Témy: Kultúra a umenie, Človek na cestách, Vzdelávanie a práca 

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí.  

Témy: Ľudské zdravie, Človek na cestách  



Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.  

Témy: Mládež a jej svet, Vzdelávanie a práca, Obchod a služby, Kultúra a umenie  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v 

oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva.  

Témy: Rodina a spoločnosť, Mládež a jej svet. 

Finančná gramotnosť: uplatňujeme v celkoch Výživa a zdravie, Človek na cestách, Obchod a 

služby, Vzdelávanie a práca  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

- sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet anglický jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

Rozsah vyučovania predmetu:  

3 VH týždenne - 99 VH za školský rok  

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Problémy ..........................................................................................................22 hod.  

Kompetencie: Vyjadriť svoje pocity,reagovať na príbeh alebo udalosť, vyjadriť názor, reagovať na 

porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinnosti, reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti 

Jazyková dimenzia:  Použitie minulých časov – priebeh., jednod a predprítomný čas, prítomný a 

predprítomný čas, používanie členov 

Tematické okruhy: Mládež a jej svet, Kultúra a umenie, Človek a spoločnosť, 

Miesto a čas  ............................................................................................................14 hod. 

Kompetencie: Vypočuť si a podať informácie,reagovať na príbeh alebo udalosť, vyjadriť názor 

stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam,porozprávať príbeh 

Jazyková dimenzia:  Vyjadrenie budúcnosti,priebehový prítomný čas na vyjadrenie budúcnosti, 

podmienkové vety - 1.podmienka 

Tematické okruhy: Krajina, mestá a miesta, Človek na cestách, Ľudské telo, Vzdelávanie a práca, 

Človek a príroda, 

Risk ..........................................................................................................................18 hod. 



 Kompetencie: Vybrať si z ponúknutých možností, vyjadriť schopnosť, porozprávať príbeh, stanoviť, 

oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam, reagovať na niečo, čo sa má udiať v 

budúcnosti  

Jazyková dimenzia: Podmienkové vety – 2.podmienka, reflexívne zámená  

Tematické okruhy: Človek a príroda, Mládež a jej svet, Človek na cestách 

Môžem sa spýtať...? ..................................................................................................11 hod.   

Kompetencie: Predstaviť záľuby a vkus, vyjadriť schopnosti, reagovať na prvom stretnutí, vypočuť a 

podať informáciu, vyjadriť očakávania a reagovať na ne, korešpondovať  

Jazyková dimenzia: Tvorenie otázok, gerundium, frázové slovesá 

Tematické okruhy: Človek a spoločnosť, Kultúra a umenie, Obchod a služby, Vzdelávanie a práca  

Kúpa a predaj  .............................................................................................................19  hod. 

Kompetencie:  Vybrať z ponúknutých možností , stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám 

alebo povinnostiam , telefonovať, dať ponuku a reagovať na ňu, vyjadriť názor 

Jazyková dimenzia: Trpný rod, modálne slovesá v trpnom rode, precvičovanie predložiek 

Tematické okruhy: Obchod a služby, Krajiny, mestá, miesta, Človek a príroda, Cestovanie a doprava  

Protest  ..............................................................................................................................24 hod. 

Kompetencie: Vypočuť si a podať informáciu, vybrať si z ponúknutých možností, nadviazať kontakt 

v súlade s komunikačnou situáciou, 

Jazyková dimenzia : Modálne slovesá v trpnom rode, precvičovanie predložiek 

Tematické okruhy : Obchod a služby, Krajina, mestá, miesta, Človek a príroda, Cestovanie a doprava  

 

Učebné zdroje:  

Učebnica: Project 5 Fourth Edition (Tom Hutchinson, Oxford University Press, 2013) Pracovný zošit 

: Project 5 Workbook Fourth Edition (Tom Hutchinson, Oxford University Press, 2013) Audio CD 

Project 5 I-Tools 

Hodnotenie predmetu  

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí , na základe aktívneho a 

tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete 



cudzí jazyk je cieľová komunikačná úroveň žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými 

učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami. Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje 

základné všeobecné, komunikačné, jazykové a pragmatické kompetencie, ktoré sa prejavujú v čítaní, 

písaní, počúvaní a samostatnom ústnom prejave a dialógoch. Hodnotenie žiaka zahŕňa nasledovné 

formy a metódy overovania požiadaviek na jeho vedomosti a zručnosti:  

1. písomné – didaktické testy, previerky zo slovnej zásoby, tvorivé písanie – projekty  

2. ústne – rozhovor, situačný rozhovor, opis obrázka, čítanie s porozumením, reprodukcia 

Náročnosť sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách vo 

vzdelávacích štandardoch a v Školskom vzdelávacom programe. 

Kritéria hodnotenie ústneho prejavu :  plynulosť prejavu - rozsah slovnej zásoby - aplikácia 

jazykových prostriedkov ( morfológia a syntax ) - výslovnosť a intonácia - úroveň porozumenia textu 

- plynulosť, výslovnosť a intonácia čítania textu - reprodukcia pochopeného textu  

Kritéria hodnotenia písomného prejavu : - rozsah slovnej zásoby - morfologické a syntaktické 

štruktúry - členenie textu - relevantnosť danej témy . 

Tvorivé písanie: hodnotíme kreativitu, fantáziu, vynaložené úsilie, úpravu, obsah, slovnú zásobu, 

schopnosť vyjadriť vlastné myšlienky prebranou slovnou zásobou a naučenými gramatickými 

štruktúrami, zreteľnosť, lingvistickú správnosť  

Intervaly: didaktické testy po prebratí tematického celku, previerky zo slovnej zásoby – priebežne, 

(slúžia na spätnú väzbu, frekvencia podľa potreby) tvorivé písanie, projekty – po vybratom 

tematickom celku, ústne odpovede. Didaktické testy hodnotíme podľa prijatej percentuálnej stupnice 

- hodnotiaca škála: 100% - 90% - 1 (výborný) 

                                   89% - 75% - 2 (chválitebný) 

                                   74% - 50% - 3 (dobrý) 

                                   49% - 25% - 4 (dostatočný) 

                                  24% - 0% - 5 ( nedostatočný) 

 

NEMECKÝ JAZYK 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 
 

 

Vyučovací predmet druhý cudzí jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s 

vyučovacím predmetom anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej 



menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia. Vzhľadom na široké využitie 

cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, 

spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické využitie 

osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v 

cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 

porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej 

škále spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. Výučba druhého 

cudzieho jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1 podľa Spoločného európskeho 

referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci nižšieho stredného vzdelávania. Označenie úrovne 

A1 je používateľ základného jazyka. 

 

Učebný predmet Nemecký jazyk umožňuje rozvíjať nielen komunikačno-jazykové schopnosti, ale aj 

všeobecné kompetencie, komunikačné zručnosti a to tak, aby žiaci dokázali zvládnuť bežné 

každodenné životné situácie v cudzej krajine. Zámerom zaradenia nemeckého jazyka do 

vyučovacieho procesu je umožniť žiakom rozšíriť ich komunikačné možnosti, oboznámiť sa s týmto 

jazykom, vzbudiť u nich záujem o nový jazyk a tiež získať v ňom najzákladnejšie poznatky 

a zručnosti potrebné pre rozvoj jeho komunikačných kompetencií. 

Prostredníctvom komunikačných oblastí žiaci získajú základnú slovnú zásobu, budú sa učiť vďaka 

nej primerane komunikovať  a budovať základné komunikačné zručnosti (počúvanie a čítanie 

s porozumením, písanie a rozprávanie - písomný a ústny prejav). Žiaci sa naučia používať základné 

gramatické pravidlá, ktoré sú nevyhnutné pre komunikáciu v nemeckom jazyku.  

 

Komunikačné schopnosti  v cudzom jazyku nadväzujú na schopnosť komunikovať v materinskom 

jazyku. Tieto jazyky sa navzájom podporujú. Budovanie jazykových kompetencií nie je možné 

oddeliť od poznatkov z iných predmetov a postupného spoznávania sveta. Prostredníctvom obsahu 

vyučovania budú žiaci vhodným spôsobom vedení k environmentálnej výchove a ochrane zdravia a 

prírody, k poznaniu a uplatňovaniu ľudských práv, k dopravnej výchove, výchove k manželstvu 

a rodičovstvu a protidrogovej výchove. 

Vyučovanie nemeckého jazyka bude prebiehať v triede resp. jazykovej alebo počítačovej učebni. 

Podľa možností sa uskutoční niekoľko vyučovacích hodín aj mimo budovy školy, napr. v Nemeckej 

študovni Goetheho inštitútu v Košiciach. Vo vyučovacom procese uprednostníme hravé formy 

odovzdávania vedomostí a rozvíjania jazykových kompetencií, ktoré budú smerovať k ich 

praktickému využitiu v každodennom živote, teda tak, aby boli žiaci pripravení na reálne 

komunikačné situácie.   

 

 

CIELE PREDMETU  

 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu nemecký jazyk vychádzajú z modelu všeobecných 

kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky 

referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa 

zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do 

komunikačných činností a ovládať komunikačné stratégie.  

Cieľom vyučovacieho predmetu nemecký jazyk je umožniť žiakom:  

 efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale sú 

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností, 

 využívať komunikačné jazykové kompetencie tak, aby sa komunikačný zámer realizoval 

vymedzeným spôsobom,  

 v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

 v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný 

prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,  



 používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 

 

 

PREDMETOVÉ KOMPETENCIE 
 

Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie 

žiaka k: 

• rozvoju komunikačnej úrovne A1(podľa spoločného európskeho referenčného rámca),  

• utváraniu pozitívneho vzťahu k cudziemu jazyku , 

• nadobudnutiu základných vedomostí, 

• nadobudnutiu základných komunikačných zručností, 

• riešeniu každodenných životných situácií v cudzej krajine, ale i vo vlastnej krajine, 

• aktivovaniu správneho myslenia a správneho konania, 

• výmene informácie a nápadov s mladými ľuďmi i dospelými, ktorý hovoria nemeckým jazykom   

• rešpektovaniu iných v ich rozdielnosti, akceptovaniu ich názorov, 

• chápaniu spôsobu života a myslenia iných národov a ich kultúre dedičstvo, 

• sprostredkúvaniu svojich myšlienok a pocitov. 

 

Dôležité kompetencie pri vytváraní a udržovaní interaktívneho učebného prostredia v škole sú:  

 kritické myslenie, t. j. schopnosť nachádzať a vyberať informácie s využívaním rozmanitých 

zručností a kritického prístupu,  

 tvorivé myslenie, t. j. schopnosť nachádzať nové spôsoby spájania faktov v procese riešenia 

problémov, 

 prosociálne a prospoločenské myslenie, t. j. schopnosť analyzovať fakty a problémy v súvislosti s 

potrebami iných a spoločnosti ako celku. 

 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto predmetové kompetencie: 

 

a)  všeobecné kompetencie - sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú  

nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností (SERR, 2013, s.12). 

Žiak dokáže:  

 uvedomelo získavať nové vedomosti a spôsobilosti,  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať ich,  

 uvedomovať si a používať stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať komunikačné jazykové činnosti a stratégie, prepájať ich s 

poznaným, systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja,  

 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií,  

 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách,  

 aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,  

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti. 

 

b)komunikačné jazykové kompetencie- sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s  

použitím konkrétnych jazykových prostriedkov (SERR, 2013, s. 12). Na uskutočnenie 

komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré je primerané danej 

situácii a bežné vo vybraných krajinách, kde sa hovorí nemeckým jazykom.  

Komunikačné kompetencie sa skladajú z týchto zložiek:  

 jazykové kompetencie,  



 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie. 

 

Jazykové kompetencie  

Žiak dokáže:  

 používať iba základný rozsah jednoduchých výrazov týkajúcich sa osobných údajov a potrieb 

konkrétneho typu  

 používať základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení vzťahujúcich sa 

na dané konkrétne situácie,  

 používať iba obmedzené ovládanie základných gramatických štruktúr a typov viet, ktoré sú 

súčasťou osvojeného repertoáru,  

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení, zrozumiteľnú pre 

rodených hovoriacich, ktorí sú zvyknutí komunikovať s hovoriacimi pochádzajúcimi z jazykovej 

skupiny daného učiaceho sa, 

 odpísať známe slová a krátke slovné spojenia, napríklad jednoduché pokyny alebo inštrukcie, 

názvy každodenných predmetov, názvy obchodov a bežne používané ustálené spojenia,  

 vyhláskovať svoju adresu, štátnu príslušnosť a ostatné osobné údaje (SERR, 2013, s. 111 – 119). 

 

Sociolingválne kompetencie  

Žiak dokáže:  

 nadviazať základnú spoločenskú konverzáciu tak, že používa najjednoduchšie spôsoby vyjadrenia 

zdvorilosti: pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, ospravedlniť sa atď. (SERR, 

2013, s. 123).  

 

Pragmatické kompetencie  

Žiak dokáže:  

 spájať slová alebo skupiny slov pomocou najzákladnejších lineárnych spojovacích výrazov, 

napríklad „a“ alebo „potom“,  

 zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené jazykové prejavy, s mnohými 

pauzami, ktoré sú nevyhnutné na hľadanie výrazových prostriedkov, na artikuláciu menej známych 

slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu (SERR, 2013, s. 127, 131). 

 

c) kompetencieučiť sa 

Žiak dokáže: 

 vhodne prezentovať seba a svoje schopnosti prostredníctvom jazykových projektov, 

 primerane veku rozvíjať všetky 4 komunikačné zručnosti: počúvanie s porozumením, čítanie 

s porozumením, rozprávanie, písanie, 

 pri komunikácii v cudzom jazyku správne využívať aj neverbálnu stránku komunikácie, 

 účelne využívať jazykové prostriedky v reálnych komunikačných situáciách, 

 využívať poznatky a jazykové prostriedky jedného jazyka ako pomôcku pri komunikácii 

v inom jazyku,  

 poznávať a učiť sa rešpektovať odlišnú spoločnosť a kultúru, 

 poznávať a diskutovať o osobnostiach a udalostiach z verejného života v nemecky 

hovoriacich krajinách,    

 vytvárať si kladný postoj k ochrane prírody a životného prostredia, 

 uplatňovať svoje práva, ale zároveň zodpovedne prijímať aj povinnosti, 

 prispôsobiť svoje záujmy a potreby záujmom skupiny alebo celej spoločnosti;   

 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE 

 



Metodické postupy vo vyučovaní nemeckého jazyka určujú ciele a kľúčové kompetencie. 

Smerujeme k nim prostredníctvom konkrétneho obsahu, správne zvolených jazykových prostriedkov 

v určitom komunikačnom kontexte. Metódy učenia jazykov sa majú vzťahovať na reálny život 

a majú viesť k uplatneniu poznaného z reálneho života. Zároveň výber metód určujú aj predpoklady, 

špecifiká a záujmy cieľovej skupiny žiakov, kultúrne prostredie, v ktorom žijú. Činnosti a zadania 

úloh, majú čo možno najviac zodpovedať požiadavkám reálnej komunikácie v každodennom a v 

profesijnom živote. Žiaci majú čo možno najviac rozprávať, počúvať, čítať, písať. V popredí stojí 

verbálna komunikácia, teda počúvanie a ústny prejav. Praktické jazykové činnosti pripravujú žiakov 

na osobné kontakty s nemecky hovoriacimi partnermi v rozhovore. Pre  vyučovanie má byť typická 

rôznorodosť metód. Pri plánovaní vyučovania cudzieho jazyka majú byť využité všetky prostriedky 

a možnosti, ktoré sú k dispozícii: sociálne formy, didaktické prostriedky, autentické materiály 

(predovšetkým z masmédií a nemecky hovoriaceho prostredia), kontakty vyučujúcich a žiakov 

s nemecky hovoriacimi partnermi a organizáciami vo vlastnej krajine aj inde.  

Konkrétne metódy využívané vo vyučovacom procese:  

motivačné metódy – vzbudiť záujem pomocou textu s obrázkami, videa alebo audio nahrávky, 

predmetu, rozhovoru (dialógu) a pod.  

aktivačné metódy – využívame brainstorming, diskusiu, didaktické hry a pod.  

fixačné metódy – opakovanie a precvičovanie pomocou slovníka, obrázkov a pod.  

 

 

 

 

 

 

PRIEREZOVE TEMY:  

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému 

štýlu. Témy: Nemecky hovoriace krajiny, Krajina z ktorej pochádzam, Moja dedina, Mestá a miesta. 

 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Mládež a jej svet, Tradície v nemecky hovoriacich krajinách, Môj 

životný štýl. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a 

zodpovedný život. Témy: Šport, Záľuby a voľný čas, Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, Kamaráti, 

Rodina a spoločnosť.  

 

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Témy: Výživa a zdravie, Moje najobľubenejšie jedlo, Človek a príroda, Ľudské telo, Starostlivosť 

o zdravie – u lekára, Veda a technika.  

 

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty. Témy: Mládež a jej svet, Vzdelávanie 

a povolania, Škola.  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v 

oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: Rodina a spoločnosť, Kamaráti, 

Mládež a jej svet.  

 



Žiak na dokáže opísať každodenné skutočnosti zo svojho prostredia, podať krátky jednoduchý opis 

udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné skúsenosti.  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 
Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet nemecký jazyk, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy. 

 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

7. ročník: 2 VH týždenne - 66 VH za školský rok  

1. Ahoj, dobrý deň – 0. lekcia (úvodná lekcia) ................................................................19 hod. 

(výslovnosť samohlások a spoluhlások, časovanie, podstatné mená, pozdrav, dobrý deň, dobrý večer, 

dobrú noc,dovidenia, ahoj, dni v týždni, mesiace, ročné obdobia, číslovky, farby)  

 

2. Kto si? – 1. lekcia .......................................................................................................14 hod. (meno, 

vek, bydlisko, súrodenci, škola, kamaráti, záľuby, rody podstatných mien, tvorenie viet, časovanie 

slovies) 

 

3. Šport, voľný čas – 2. lekcia ........................................................................................11 hod. (šport, 

záľuby, voľnočasové aktivity, slovosled, opytovacie zámená, oznamovacia veta, opytovacia veta, 

rozbor textu, áno-nie, mať rád – nemať rád)  

4. Kamaráti – 3. lekcia................................................................................................... 14 hod. 

(nemecky hovoriace krajiny, základné geografické údaje, hlavné mesto, obyvateľstvo, jazyk, vlajka, 

známe európske mestá, kamaráti, zápor s „nicht“, pesnička, predložka „in“, projekt „Moja krajina“) 

 

5. Záverečné opakovanie ..................................................................................................8 hod. 

(opakovanie celoročného učiva – lekcie 0. – lekcie 3.) 

 

Učebné zdroje 7. ročník :  

učebnica:Beste Freunde 1, Nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá, 2015 Hueber Verlag 

pracovný zošit: Beste Freunde 1, Nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá, 2015 Hueber 

Verlag 

 

 

8. ročník: 2 VH týždenne - 66 VH za školský rok  

1. Opakovanie učiva 7. ročníka ........................................................................................ 9 hod. 

(opytovacia veta, oznamovacia veta, dni v týždni, ročné obdobia, číslice, farby, podstatné mená, 

šport, záľuby, nemecky hovoriace krajiny, hlavné mestá,  výslovnosť samohlások a spoluhlások, 

časovanie pravidelných slovies)  

 

2. Škola – 4. lekcia.......................................................................................................... 10 hod. (šport, 

záľuby, škola, sloveso „mať“, školské predmety, dni v týždni, rozvrh hodín, sloveso „myslieť si“ a 

„rozprávať“, mám rád – nemám rád, negatívne postavené otázky, pozitívne odpovede) 

 

3. Písacie potreby – 5. lekcia ...........................................................................................15 hod. (text, 

obrázky, otázka, odpoveď, podstatné mená, prídavné mená, školské pomôcky/potreby, určitý člen, 

neurčitý člen, akuzatív, modálne sloveso „chcieť“)  

 



4. Ľudské telo a protiklady............................................................................................... 8 hod. (časti 

ľudského tela, hlava, ruka, hrudník, noha, základné vnútorné orgány, srdce, pľúca, mozog, 

protiklady, malý-veľký, teplý-studený, zdravý-chorý a pod.) 

 

5. Čas – 6. lekcia.............................................................................................................14 hod. 

(text, otázka, odpoveď, modálne sloveso „musieť“, „môcť“, slovosled, určovanie času, časový údaj, 

fázy dňa, predložka „am“ „um“, správne-nesprávne, projekt „životný štýl“) 

 

6. Záverečné opakovanie .................................................................................................10 hod. 

(opakovanie celoročného učiva – lekcie 4. – lekcie 6.) 

 

Učebné zdroje 8. ročník :  

učebnica:Beste Freunde 1, Nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá, 2015 Hueber Verlag 

pracovný zošit: Beste Freunde 1, Nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá, 2015 Hueber 

Verla 

 

9. ročník: 2 VH týždenne - 66 VH za školský rok  

1. Opakovanie učiva 8. ročníka ...................................................................................... 10 hod. 

(opytovacia veta, oznamovacia veta, časovanie pravidelných slovies, modálne slovesá, rozvrh hodín, 

školské pomôcky, ľudské telo, protiklady, privlastňovacie zámená, sloveso „mať“, určovanie času, 

fázy dňa, predložka „am“ a „um“)  

 

2. Moja rodina – 7. lekcia.............................................................................................. 10 hod. 

(členovia rodiny, rodokmeň, privlastňovacie zámená, tvorenie slov koncovkou „in“, predložka „z“, 

záporný člen v nominatíve a akuzatíve, používanie áno – nie v odpovedi, práca s textom a jeho 

rozbor) 

 

3. Základné potraviny – 8. lekcia ................................................................................... 17 hod. 

(základné potraviny, ovocie, zelenina, číslovky, v obchode, množné číslo privlastňovacích zámen, 

množné číslo podstatných mien, modálne sloveso „mať rád“, Vianoce a vianočné tradície v nemecky 

hovoriacich krajinách, vianočné piesne)  

 

4. Oblečenie a domácnosť............................................................................................... 9 hod. 

(oblečenie a móda, mužské oblečenie, ženské oblečenie, detská móda, obuv, módne doplnky, móda 

v súčasnosti a minulosti, dom, domácnosť, miestnosti domácnosti, zariadenie, náš dom) 

 

5. Čo rád jedávaš? – 9. lekcia.........................................................................................12 hod. 

(moje obľúbené jedlo, recept, projekt, privlastňovacie zámená, slovesá s odlúčiteľnou predponou, 

rozhovor, osobné zámená, neurčitok, časovanie) 

 

6. Záverečné opakovanie ................................................................................................. 8 hod. 

(opakovanie celoročného učiva – lekcie 7. – lekcie 9.) 

 

Učebné zdroje 9. ročník :  

učebnica:Beste Freunde 1, Nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá, 2015 Hueber Verlag 

pracovný zošit: Beste Freunde 1, Nemčina pre základné školy a viacročné gymnáziá, 2015 Hueber 

Verlag 

 

 

Hodnotenie predmetu: 



Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí , na základe aktívneho a 

tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Predmetom hodnotenia a klasifikácie v predmete nemecký jazyk je cieľová komunikačná úroveň 

žiaka v jednotlivých ročníkoch v súlade s platnými učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami.  

Hodnotenie a klasifikácia v cudzom jazyku sleduje základné všeobecné, sociolingválne, 

komunikačné, jazykové a pragmatické kompetencie, ktoré sa prejavujú v čítaní, písaní, počúvaní a 

samostatnom ústnom prejave a dialógoch.  

Hodnotenie žiaka zahŕňa nasledovné formy a metódy overovania:  

1. písomné – didaktické testy, previerky zo slovnej zásoby, tvorivé písanie – projekty  

2. ústne – rozhovor, situačný rozhovor, opis obr., čítanie s porozumením, reprodukcia Náročnosť 

sledovaných javov musí zodpovedať náročnosti definovanej v učebných osnovách vo vzdelávacích 

štandardoch a v Školskom vzdelávacom programe. Didaktické testy hodnotíme podľa prijatej 

percentuálnej stupnice.  

Hodnotiaca škála:  100% - 90% - 1 (výborný)  

89% - 75% -  2 (chválitebný)  

74% - 50% -  3 (dobrý)  

49% - 25% -  4 (dostatočný)  

24% - 0% -    5 ( nedostatočný) 

 

 

 

MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI 

 Matematika 

5.ročník 

Vo vyučovacom predmete matematika sa zachováva časová dotácia 4 hod/týždenne  

 

Prierezové témy: 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie – osvojí si, 

využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce – nadobudne základné 

prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje 

ich pri prezentácii seba a svojej práce – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality, vďaka nadobudnutým 

vedomostiam a matematickým zručnostiam si uvedomuje iný, kvalitnejší a hodnotnejší spôsob 

vnímania okolitej skutočnosti. Získava sebadôveru pri interpretácii matematických a 

nematematických textov 

Témy: Opakovanie   zo   4.   ročníka,    Vytvorenie    oboru   prirodzených    čísel,   Počtové   výkony 

s prirodzenými číslami, Geometria a meranie, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie. 
 

Finančná gramotnosť:  

Ciele: žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 

údajov - dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou 

krádeže osobných údajov- vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti 

úrazu, pozná podstatu úrazového poistenia - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - 



dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze - chápe funkciu peňazí ako prostriedku na 

zabezpečenie životných potrieb - dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie vysvetliť 

vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Témy: Vytvorenie oboru prirodzených čísel, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Geometria a 

meranie, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 
 

Environmentálna výchova: 

Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – pozná možnosti smerujúce 

k ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie o zásahoch človeka do životného 

prostredia. Nie je ľahostajný k svojmu okoliu 

Témy: Počtové výkony s prirodzenými číslami, Geometria a meranie, Riešenie aplikačných úloh a 

úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 
 

Mediálna výchova:  

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – osvojí si 

zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. Získava sebadôveru pri interpretácii 

nematematických textov do matematiky a opačne. 

Témy: Vytvorenie   oboru   prirodzených   čísel, Tabuľka,   diagram,   graf,    Počtové   výkony   s 

prirodzenými číslami, Geometria a meranie, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie- Tabuľka, diagram, graf , Slovné úlohy, zhromažďovanie, počet 

možností 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 

vzťahov, manželstva a rodičovstva – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a 

nerizikového správania vo svojom živote. 

Témy: Počtové výkony s prirodzenými číslami- Počítame v eurách a centoch, Obchodnícke počty, 

Geometria a meranie- Premena jednotiek dĺžky, Obvod útvarov, Zväčšovanie a zmenšovanie 

geometrických útvarov v štvorčekovej sieti, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie- snaží sa do primeraných praktických problémov vniesť 

geometriu 
 

Multikultúrna výchova:  

Ciele: žiak rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné tradičné aj nové 

kultúry a subkultúry – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu – uplatňuje svoje 

práva a rešpektuje práva iných ľudí – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak 

svoju kultúrnu identitu. 

Témy: Vytvorenie oboru prirodzených čísel – Rímske číslice, Počtové výkony s prirodzenými 

číslami, Geometria a meranie, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie. 
 

Ochrana života a zdravia: 

Ciele:  žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie. 

Témy: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 

 
 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania : 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 



vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 
 Rozsah vyučovacieho predmetu : 4 VH týždenne – 132 VH za školský rok 

 
Opakovanie učiva 4. ročníka ........................................................................................ 5 hod. 

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión ........................................19 hod. 

(prirodzené číslo, cifra, číslica, rád číslice, zápis prirodzeného čísla, susedné čísla, párne, nepárne 

čísla, číselná os, vzdialenosť na číselnej osi, usporiadanie prirodzených čísel, usporiadanie 

vzostupné, zostupné, zaokrúhľovanie nadol a nahor, rímske číslice, tabuľka, diagram, graf, 

propedeutika desatinných čísel (eurá, centy) 

Počtové výkony s prirodzenými číslami. ............................................................50 hod. (sčítanie, 

odčítanie spamäti, sčítanie, odčítanie písomne, aj pomocou kalkulačky, násobenie, delenie spamäti 

– mocnina čísla 10, malá násobilka, poradie počtových operácií, úloha zátvoriek, písomné 

násobenie jednociferným, dvojciferným aj viacciferným činiteľom, písomné delenie 

jednociferným a dvojciferným deliteľom, porovnanie podielom, použitie kalkulačky  pri  delení,   

propedeutika   záporných   čísel,   propedeutika   pomeru,   priamej   a nepriamej úmernosti, 

propedeutika distributívnosti) 

Geometria a meranie....................................................................................................19 hod. 

(základné rovinné útvary: bod, priamka, úsečka, dĺžka úsečky, rovinné útvary: štvorec, obdĺžnik, 

trojuholník, kružnica, konštrukcie, jednotky dĺžky, premena, obvod trojuholníka, štvorca,   

obdĺžnika,   obsah   štvorca   a  obdĺžnika   s celočíselnými   rozmermi,  konštrukcia 

 

rovnobežných a kolmých priamok, priestorové útvary: kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa 

– rozpoznanie, nákres, kódovanie, propedeutika objemu) 

Súmernosť v rovine (osová a stredová)....................................................................... 12 hod. 

(súmernosť a zhodnosť geometrických útvarov, stred súmernosti, stredová súmernosť, os 

súmernosti, osová súmernosť, útvary osovo a stredovo súmerné, vzor, obraz konštrukcia 

rovinného geometrického útvaru v osovej a stredovej súmernosti) 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie .......................................................................................................................... 12  hod. 

(tabuľka, dáta, triedenie a usporiadanie, jednoduchý diagram, štatistika, grafické znázornenie 

údajov, stratégia riešenia, slovné úlohy, zhromažďovanie, počet možností) 

Vstupná  previerka, písanie a oprava štvrťročných prác  

záverečné opakovanie, výstupný test................................................................................... 15 hod 

 

 
 Učebné zdroje: 

Učebnica: Matematika pre 5.ročník ZŠ – 1.a 2. časť, Žabka, Černek , 

Orbis Pictus Istropolitana, spol. s r.o. , Bratislava, 2009, 2010 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na základe aktívneho 

a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách v znení Metodického pokynu č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

Počas školského roka bude každý žiak hodnotený minimálne dvakrát za štvrťrok. Bude písať 



kontrolné práce po tematických celkoch na zistenie pochopenia a naučenia sa učiva, vstupnú 

previerku na začiatku školského roka a štyri písomné práce pred štvrťročným hodnotením žiaka. 

Motivačné hodnotenie : známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu 

 Na vyučovacích hodinách s geometrickým učivom bude žiak používať rysovacie pomôcky : 

kružidlo, pravítko, trojuholník s ryskou, uhlomer, ceruza a guma. 

Stupnica hodnotenia písomných prác : 

1: 100% - 90 % 2 : do 75 % 3 : do 50 % 4 : do 25 % 5 : menej ako 25 % 
 

7.ročník 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu, ktorá sa použije 

na posilnenie kvality výkonu, hlavne na : 

 precvičovanie a upevnenie učiva, jeho systematizáciu (nerozširuje obsah vzdelávania) 

 prepojenie učiva s reálnym životom pri riešení kontextových úloh 

 rozvoj finančnej gramotnosti v učive o percentách 

 rozvíjanie matematickej gramotnosti 

 riešenie aplikačných úloh 

 

Prierezové témy: 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie – osvojí si, 

využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce – nadobudne základné 

prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje 

ich pri prezentácii seba a svojej práce – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality, vďaka nadobudnutým 

vedomostiam a matematickým zručnostiam si uvedomuje iný, kvalitnejší a hodnotnejší spôsob 

vnímania okolitej skutočnosti. Získava sebadôveru pri interpretácii matematických a 

nematematických textov. 

Témy - Opakovanie učiva zo 6. ročníka, Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné 

racionálne čísla, Percentá a promile, Pomer, Priama a nepriama úmernosť, 

Kombinatorika  
 

Finančná gramotnosť:  

Ciele: žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 

údajov - dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou 

krádeže osobných údajov- vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti 

úrazu, pozná podstatu úrazového poistenia - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - 

dokáže sa správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze - chápe funkciu peňazí ako prostriedku na 

zabezpečenie životných potrieb - dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie vysvetliť 

vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Témy - Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla, Percentá a promile, Pomer, 

Priama  

a nepriama úmernosť, Úroky, úverovanie, Štatistické údaje 
 

Environmentálna výchova: 

 Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie o zásahoch človeka do životného 

prostredia. Nie je ľahostajný  

k svojmu okoliu 

Témy - Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla, Percentá a promile, Pomer, 

Priama a nepriama úmernosť, Mierka mapy a plánu, Kombinatorika a štatistika 
 



Mediálna výchova:  

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – osvojí si 

zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. Získava sebadôveru pri interpretácii 

nematematických textov do matematiky a opačne. 

Témy - Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla, Percentá a promile, Pomer, 

Priama a nepriama úmernosť, Kombinatorika a štatistika 
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania  

vo svojom živote. 

Témy - Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla, Percentá a promile, Pomer, 

Priama a nepriama úmernosť, Mierka mapy a plánu, Kváder a kocka 

Multikultúrna výchova: 

 Ciele: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a 

subkultúry – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu – uplatňuje svoje práva a 

rešpektuje práva iných ľudí – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu. 

Témy – Kladné  racionálne  čísla,  Kváder  a  kocka,  Percentá  a promile,  Pomer,  Priama  a 

nepriama úmernosť, Mierka mapy a plánu 

 
 

Ochrana života a zdravia:  

Ciele: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

 Témy – Percentá a promile, Pomer, Priama a nepriama úmernosť, 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom  

2015-5129/5980:2-10A0 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 5 VH týždenne - 165 VH za školský rok 

 

1. Opakovanie učiva zo 6. ročníka ................................................................................12 hod 
 

2. Zlomky, počtové výkony so zlomkami, kladné racionálne čísla ................................ 40 hod 

• celok, zlomok ako časť z celku 

• znázornenie zlomkovej časti celku (aj vhodným diagramom) 

• znázornenie zlomkov na číselnej osi 

• zlomok ako číslo 

• zlomková čiara, čitateľ a menovateľ zlomku 

• rovnosť zlomkov 

• krátenie (zjednodušovanie) zlomkov, rozširovanie zlomkov 

• základný tvar zlomku 

• zmiešané číslo 

• porovnávanie zlomkov ( >, <, = ) 

• sčítanie zlomkov, odčítanie zlomkov, rovnaký a rôzny menovateľ zlomkov, spoločný 

menovateľ, spoločný násobok, krížové pravidlo 

• násobenie zlomkov, delenie zlomkov 

• zlomková časť z celku 

• prevrátený zlomok 

• desatinný zlomok, periodické číslo, perióda, periodický rozvoj 

• (kladné) racionálne číslo 



• číselná os, 

• kladné a záporné číslo, navzájom opačné čísla, 

• usporiadanie čísel 
 

3. Pomer, priama a nepriama úmernosť ....................................................................... 25  hod 

• pomer, prevrátený pomer, postupný pomer ako skrátený zápis jednoduchých pomerov,  

rozdeľovanie celku v danom pomere 

• plán, mapa, mierka plánu a mapy 

• priama a nepriama úmernosť 

• trojčlenka (jednoduchá, zložená) 

• tabuľka priamej a nepriamej úmernosti 

• kontextové úlohy na priamu a nepriamu úmernosť, pomer a mierku 
 

4. Kváder a kocka, ich povrch a objem v desatinných číslach, 

         premieňanie jednotiek objemu .................................................................................. 28  hod 

• priestor, vzor, obraz, náčrt 

• voľné rovnobežné premietanie, perspektíva 

• kocka, kváder, viditeľné a neviditeľné hrany 

• teleso, jednoduché a zložené teleso 

• nárys, bokorys, pôdorys 

• sieť kvádra, sieť kocky 

• povrch kocky a kvádra, jednotky povrchu 

• tretia mocnina čísel 1 – 10 a ich odmocnina, zápis tretej mocniny a tretej odmocniny  

• objem kocky a kvádra, jednotky objemu: meter kubický, decimeter kubický, 

centimeter kubický, milimeter kubický, kilometer kubický, liter, deciliter, 

centiliter, mililiter, hektoliter (m3, dm3, cm3, mm3, km3, l, dl, cl, ml, hl), premena 

jednotiek 

• priestorová predstavivosť a úlohy na jej rozvoj 

 
 

5. Percentá, promile .......................................................................................................... 35 hod 

• percento (%), základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent 

• promile (‰) 

• kruhový diagram, stĺpcový diagram 

• istina, úrok, jednoduché úrokovanie, úroková miera, pôžička, úver, vklad 

• štatistické údaje, tabuľka, graf, diagram 
 

6. Kombinatorika .............................................................................................................. 10 hod 

• objav podstaty daného systému vo vypisovaní možností 

• systematické vypisovanie možností, rôzne spôsoby vypisovania možností 

• počet usporiadaní, počet možností 

• úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počet z oblasti hier, športu a z rôznych 

oblastí života (propedeutika variácií) 

• propedeutika základných modelov kombinatoriky 

 

Vstupná  previerka, písanie a oprava štvrťročných prác  

záverečné opakovanie, výstupný test................................................................................... 15 hod 

 

 Učebné zdroje 
 

Matematika pre 7. ročník ZŠ, 1.,2. časť, J. Žabka, P. Černek,vyd. Orbis Pictus 

Istropolitana Bratislava 2010 
 

 

Hodnotenie predmetu 

 



Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na základe 

aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Počas školského roka bude každý žiak hodnotený minimálne dvakrát za štvrťrok. Bude 

písať kontrolné práce po tematických celkoch na zistenie pochopenia a naučenia sa učiva, 

vstupnú previerku na začiatku školského roka a štyri písomné práce pred štvrťročným 

hodnotením žiaka. 

Motivačné hodnotenie : známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú 

prácu  

Na vyučovacích hodinách s geometrickým učivom bude žiak používať rysovacie 

pomôcky : kružidlo, pravítko, trojuholník s ryskou, uhlomer, ceruza a guma. 

Stupnica hodnotenia písomných prác : 

1: 100% - 90 % 2 : do 75 % 3 : do 50 % 4 : do 25 % 5 : menej ako 25 % 

 

 

8.ročník 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu, ktorá sa použije 

na posilnenie kvality výkonu, hlavne na : 

 precvičovanie a upevnenie učiva, jeho systematizáciu 

 prepojenie učiva s reálnym životom pri riešení kontextových úloh 

 rozvoj finančnej gramotnosti v učive o celých číslach 
 

Prierezové témy: 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj: 

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie – osvojí si, 

využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce – nadobudne základné 

prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje 

ich pri prezentácii seba a svojej práce – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. Na 

čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality, vďaka nadobudnutým vedomostiam 

a matematickým zručnostiam si uvedomuje iný, kvalitnejší a hodnotnejší spôsob vnímania okolitej 

skutočnosti. Získava sebadôveru pri interpretácii matematických a nematematických textov. 

Témy: Opakovanie zo 7. ročníka - finančná matematika – dane, úroky, zlomky, Vytvorenie oboru 

celých čísel, Počtové výkony s celými číslami, Premenná, výraz , Obsahy geometrických útvarov, 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 
 

Finančná gramotnosť: 

Ciele: žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu svojich osobných 

údajov - dokáže opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane obeťou krádeže 

osobných údajov- vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu, pozná 

podstatu úrazového poistenia - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - dokáže sa správne 

rozhodnúť, na čo minúť peniaze - chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných 

potrieb - dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na 

životné podmienky rodiny. 

Témy: Celé čísla, Počtové výkony s celými číslami , Štatistika a pravdepodobnosť 
 

Environmentálna výchova: 

Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie o zásahoch človeka do životného prostredia. 

Nie je ľahostajný k svojmu okoliu 

Témy: Celé čísla, Obsahy geometrických útvarov, Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie. Štatistika a pravdepodobnosť Výrazy a slovné úlohy 
 



Mediálna výchova: 

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – osvojí si 

zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. Získava sebadôveru pri interpretácii 

nematematických textov do matematiky a opačne. 

Témy: Celé čísla Tabuľka, diagram, graf, Počtové výkony s celými číslami, Hranoly, Riešenie 

aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, Pravdepodobnosť 
 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: 

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom živote. 

Témy: Počtové výkony s celými číslami, Obsahy geometrických útvarov, Riešenie aplikačných úloh a 

úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - snaží sa do primeraných praktických problémov 

vniesť geometriu 
 

Multikultúrna výchova: 

Ciele: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a 

subkultúry – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu – uplatňuje svoje práva a 

rešpektuje práva iných ľudí – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu. 

Témy: Celé čísla, Výraz a premenná, Pravdepodobnosť a štatistika, Riešenie aplikačných úloh a 

úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 
 

Ochrana života a zdravia: 

Ciele: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

Témy: Štatistika a pravdepodobnosť, Obsahy geometrických útvarov, Riešenie aplikačných úloh a 

úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet matematika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu: 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Zvýšenie časovej dotácie o 1 hodinu v 8. ročníku je nevyhnutné pre rozsiahly a náročný obsah učiva 

v tomto ročníku. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na posilnenie kvality výkonu, hlavne na: 

 precvičovanie a upevnenie učiva, jeho systematizáciu 

 prepojenie učiva s reálnym životom pri riešení kontextových úloh 

 rozvoj finančnej gramotnosti v učive o celých číslach 

 

5 vyučovacích hodín týždenne – 165 hodín za školský rok 
 

1. Opakovanie učiva 7. ročníka .................................................................. 15 hodín 
 

2. Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými číslami a desatinnými číslami, 

racionálne čísla ......................................................................................... 25 hodín 

• číselná os 

• kladné a záporné číslo, celé číslo 

• navzájom opačné čísla 

• kladné a záporné desatinné číslo 

• absolútna hodnota čísla 

• usporiadanie čísel 

• porovnávanie čísel 



• pojem racionálneho čísla 

• súčet, rozdiel, súčin, podiel celých, desatinných a racionálnych čísel 
 

3. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov................................................................20 hod. 

 trojuholník, základné prvky trojuholníka – vrcholy, strany, vonkajšie a vnútorné uhly 

 rozdelenie trojuholníkov podľa dĺžok strán – rovnoramenný a rovnostranný trojuholník 

 súčet vnútorných uhlov trojuholníka, vzťahy medzi vnútornými a vonkajšími uhlami 

 výška a ťažnica trojuholníka, stredná priečka 

 trojuholníková nerovnosť 

 konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, sus, usu a zložitejšie konštrukčné úlohy 

 zhodnosť trojuholníkov 
 
 

4. Premenná, výraz, pravouhlá sústava súradníc ................................................................... 30 

hodín 

• číselný výraz, rovnosť a nerovnosť číselných výrazov - znaky =, ≠ 

• hodnota číselného výrazu 

• výraz s premennou (algebrický výraz) 

• koeficient, premenná, člen s premennou, číslo (člen bez premennej) 

• dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné – určenie hodnoty výrazu s premennou 

• operácie s výrazmi s premennou – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie 

• rovnosť 

• riešenie lineárnych rovníc  

• vzorec (skrátený zápis vzťahov), vzorce na výpočet obvodu a obsahu štvorca, obdĺžnika 

• dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch 

• vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca 

• neznáma veličina vo vzorci 

• pravouhlá sústava súradníc, súradnice bodu v rovine 

 
 

5. Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka  

a trojuholníka......................................................................................................... 26 hodín 

• rovnobežnosť, rovnobežné priamky (rovnobežky), rôznobežky, priečka, rovnobežky 

preťaté priečkou 

• súhlasné a striedavé uhly a ich vlastnosti 

• štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik, lichobežník a ich 

základné vlastnosti (o stranách, vnútorných uhloch, uhlopriečkach a ich priesečníku) 

• strany, veľkosti strán, vnútorné uhly rovnobežníka (štvoruholníka), dve výšky 

rovnobežníka, uhlopriečky, priesečník uhlopriečok rovnobežníka, vlastnosti 

rovnobežníka 

• súčet vnútorných uhlov štvoruholníka (α + β + γ + δ = 360º) 

• základňa lichobežníka, rameno lichobežníka, výška lichobežníka, všeobecný 

lichobežník, pravouhlý lichobežník, rovnoramenný lichobežník 

• obvod a obsah rovnobežníka (kosoštvorca, kosodĺžnika), lichobežníka a trojuholníka 

(objavovanie výpočtu obsahu týchto útvarov) 
 

6. Hranol............................................................................................................. 12 hodín 

• teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, steny 

• hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, štvorboký, šesťboký, ...) 

• sieť, podstava, plášť a ich vlastnosti 

• povrch, objem, vzorce na ich výpočet 

• jednotky povrchu (mm2 , cm 2 , dm2 , m 2 , ...) a objemu (mm3 , cm3 , dm3 , m3 , ...) 
 

7. Kruh, kružnica.................................................................................................. 16 hodín 

• kružnica, kruh, medzikružie 

• stred kruhu (kružnice) 



• polomer a priemer kruhu (kružnice) a ich vzťah 

• vzájomná poloha kružnice a priamky 

• sečnica, nesečnica, dotyčnica ku kružnici, tetiva, ich vlastnosti, vzdialenosť stredu kružnice od 

tetivy 

• Tálesova kružnica 

• Ludolfovo číslo a jeho približné hodnoty π = 3,14 (resp. π = 22/7) 

• obsah a obvod kruhu, dĺžka kružnice, S = πr2  ; o = 2πr = πd 

• kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový výsek, kruhový odsek 

• obsah medzikružia 
 

8. Pravdepodobnosť, štatistika ................................................................ 10 hodín 

• udalosť, pravdepodobnosť 

• pokus, početnosť, relatívna početnosť 

• možné a nemožné udalosti 

• porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom na mieru ich pravdepodobnosti 

• štatistika, štatistický súbor, štatistické zisťovanie 

• jednotka a znak, početnosť javu, aritmetický priemer 

• tabuľka, kruhový diagram, stĺpcový diagram 

 

Vstupná  previerka, písanie a oprava štvrťročných prác  

záverečné opakovanie, výstupný test................................................................................... 11 hod 

 

 

Učebné zdroje 

J. Žabka, P. Černék: Matematika pre 8. ročník ZŠ – 1. a 2. časť, 

Orbis Pictus Istropolitana 2011 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych odpovedí, písomných odpovedí, na základe 

aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Počas školského roka bude každý žiak hodnotený minimálne dvakrát za štvrťrok. Bude písať 

kontrolné práce  

po tematických celkoch na zistenie pochopenia a naučenia sa učiva, vstupnú previerku na začiatku 

školského roka a štyri písomné práce pred štvrťročným hodnotením žiaka. 

Motivačné hodnotenie:   známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu  

Na vyučovacích hodinách s geometrickým učivom bude žiak používať rysovacie pomôcky : 

kružidlo, pravítko, trojuholník s ryskou, uhlomer, ceruza a guma.  

Stupnica hodnotenia písomných prác : 

1: 100% - 90 % 2 : do 75 % 3 : do 50 % 4 : do 25 % 5 : menej ako 25 % 

 

 

 

 využívanie moderných metód pri riešení úloh zo štatistiky a pravdepodobnosti 
 

 

 

INFORMATIKA 

5. ročník 

 



Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie –  osvojí si, 

využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce. Nadobudne základné 

prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje 

ich pri prezentácii seba a svojej práce. Uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie 

rôznych situácií a rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory, prístupy k riešeniu problémov. 

Témy:  Operačný systém a aplikácie, Práca s internetom, Edukačné stránky, Záverečné 

hodnotenie. 

 

Environmentálna výchova: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – 

pozná možnosti  smerujúce  k  ochrane  a  zlepšeniu  životného  prostredia,  má  informácie  o 

zásahoch človeka do životného prostredia. 

Témy:  Práca s priečinkami a súbormi, Práca na internete, Práca s prezentáciami. 

 

Mediálna  výchova:     žiak  si  uvedomuje  význam  a  vplyv  médií  vo  svojom  živote  a v 

spoločnosti. Osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. Pochopí pozitíva 

a negatíva vplyvu využívania médií. 

Témy: Operačný systém a aplikácie, Práca s internetom, Vyhľadávanie obrázkov a videí na 

internete, Práca s textom 

 

Multikultúrna výchova: žiak rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti. Akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných 

ľudí. 

Témy: Práca s grafikou. 

 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie  

Témy: Úvodná hodina, Poučenie o BOZP, Zásady práce v učebni IKT, Bezpečnosť a riziká. 

 

Finančná gramotnosť: Žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu 

svojich osobných údajov. Vie opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane 

obeťou krádeže osobných údajov. Vie vyhodnotiť reklamné tvrdenia - dokáže sa správne 

rozhodnúť, na čo minúť peniaze. Chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných 

potrieb a dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca. Vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby 

na životné podmienky rodiny. Vie vysvetliť a popísať riziko úniku osobných údajov pri 

nevhodnom používaní emailu. 

Témy:  Práca s textom, Tvorba prezentácií, Práca s emailovou schránkou – základné nástroje, 

Práca s emailom. 

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


 

Výchovno - vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet informatika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015- 5129/5980:2 – 10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 

1 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Úvodná hodina .................................................................................................................1 hod. 

 

Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia ...................................................... 1hod. 

(Operačný systém a aplikácie) 

Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami....................................................1hod.  

(Práca s priečinkami a súbormi) 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe, práca s webovou stránkou.... 2 hod. 

(Práca s internetom ) 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe, Informačná spoločnosť – legálnosť 

používania softvéru, Softvér a hardvér – práca so súbormi a priečinkami............... 3 hod. 

(Vyhľadávanie obrázkov na internete, Vyhľadávanie videí na internete, Opakovanie) 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom .................................................................. 3 hod. 

(Úvod do práce s textom, Formátovanie textu) 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom, Komunikácia a spolupráca – práca s webovou 

stránkou...................................... .................................................................. 1 hod. 

(Vkladanie obrázkov do textu) 

Reprezentácie a nástroje – práca s textom .................................................................. 1 hod. 

(Práca s textom - opakovanie ) 

Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami ...................................................... 1 hod. 

(Tvorba prezentácie – základné nástroje ) 

Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami, Komunikácia a spolupráca – práca s webovou 

stránkou ........................................................................................................ 2 hod. 

(Tvorba prezentácie – vkladanie obrázkov, práca so snímkami) 

Reprezentácie a nástroje – práca s prezentáciami, práca s textom ........................... 1 hod. 

(Projekt) 

Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou ................................................................ 3 hod. 



(Rastrová grafika – základné nástroje, Rastrová grafika – využívanie tvarov, Rastrová grafika – práca s 

výberom) 

Reprezentácie a nástroje – štruktúry ........................................................................... 1 hod. 

(Práca so štruktúrami ) 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému .............................................. 3 hod. 

(Pravdivosť tvrdenia, Tvorba prvých algoritmov) 

Algoritmické riešenie problémov – analýza problému, jazyk na zápis riešenia ...... 2 hod. 

(Tvorba a testovanie algoritmov, hľadanie chýb ) 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu ............................. 2 hod. 

(Práca s emailovou schránkou – základné nástroje, Práca s emailom) 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu, Softvér a hardvér – práca so 

súbormi a priečinkami  ................................................................................... 1 hod. 

(Posielanie správ s prílohou ) 

Záverečné projekty ...........................................................................................................  2 hod. 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe .................................................. 2 hod.   

(Edukačné stránky, Záverečné hodnotenie) 

 Učebné zdroje: 

Tvorivá informatika. 1.zošit o práci s textom (Blaho, Salanci) 

Tvorivá informatika. 1.zošit o práci o obrázkoch (Salanci) 

Tvorivá informatika. 1.zošit o práci s internetom (Varga, Hrušecká) 

Tvorivá informatika. 2.zošit o práci s internetom (Varga) 

Tvorivá informatika - Informatika okolo nás – (Kalaš, Winczer)  

Tvorivá informatika 1.zošit z programovania (Blaho, Kalaš) 

Internetové zdroje 

 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych  aj  písomných odpovedí,  na  základe aktívneho a 

tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Počas školského roka bude každý žiak hodnotený dvoma známkami za štvrťrok. Motivačné 

hodnotenie: známkovaná aktivita žiaka známkou výborný za výnimočnú prácu. 

 

7. ročník 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

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


Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, 

využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné 

prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje 

ich pri prezentácii seba a svojej práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií, rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

Témy: Chat, Konšpirácie a hoaxy, Tvorba jednoduchých programov, Tvorba vlastných príkazov, 

Náhodné číslo, Cyklus s podmienkou, Edukačné stránky, Záverečné opakovanie 

 

Environmentálna výchova: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí, pozná 

možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, má informácie o zásahoch človeka 

do životného prostredia. 

Témy: Softvér a hardvér, Projekt. Grafika, Fotografia a jej úprava.  

 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – 

osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu. Pochopil pozitíva a negatíva 

vplyvu využívania médií. 

Témy: Chat, Konšpirácie a hoaxy, Projekt, Nahrávanie a spracovanie zvuku, Tvorba a úprava 

videa, Tvorba konšpiračného záznamu. 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie.  

Témy: Úvodná hodina. Poučenie o BOZP, Zásady práce v učebni IKT. 

 

Finančná gramotnosť: žiak vie vymenovať kroky, ktoré môže jednotlivec podniknúť na ochranu 

svojich osobných údajov. Vie opísať problémy, ktoré sa môžu objaviť v prípade, že sa človek stane 

obeťou krádeže osobných údajov, dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - dokáže sa 

správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca 

vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Témy: Chat, Konšpirácie a hoaxy, Projekt, Komunikácia prostredníctvom IKT. 

 

 

Výchovno - vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet informatika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015- 5129/5980:2 – 10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 

2 VH týždenne – 33 VH za školský rok 

 

Úvodná hodina .................................................................................................................. 1 hod. 

Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia ..................................................... 1 hod.  

(Softvér a hardvér) 

Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme, práca so súbormi a priečinkami, počítač 

a prídavné zariadenia  ....................................................................................... 2 hod.  



(Operačný systém) 

Komunikácia a spolupráca – práca s nástrojmi na komunikáciu .............................. 1 hod. 

(Chat) 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe, Informačná spoločnosť – bezpečnosť a 

riziká ......................................................................................................... 4 hod. 

(Konšpirácie a hoaxy, Projekt ) 

Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou ................................................................ 4 hod. 

(Grafika, Fotografia a jej úprava ) 

Reprezentácie a nástroje – práca s multimédiami ....................................................... 5 hod. 

(Nahrávanie a spracovanie zvuku, Tvorba a úprava videa, Tvorba konšpiračného záznamu) 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou postupnosti príkazov .......................... 3 hod.  

(Tvorba jednoduchých programov) 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov, hľadanie, opravovanie chýb.. 2 hod.  

(Tvorba vlastných príkazov) 

Algoritmické riešenie problémov – pomocou cyklov a vetvenia, hľadanie, opravovanie chýb 

.................................................................................................................................. 4 hod.  

(Náhodné číslo, Cyklus s podmienkou) 

Záverečné projekty .........................................................................................................  1 hod. 

Komunikácia a spolupráca – vyhľadávanie na webe ................................................ 2 hod.   

(Edukačné stránky, Záverečné opakovanie) 

 

 

Učebné zdroje: 

Tvorivá informatika. 1.zošit o práci o obrázkoch (Salanci) 

Tvorivá informatika. 1.zošit o práci s internetom (Varga, Hrušecká) 

Tvorivá informatika. 2.zošit o práci s internetom (Varga) 

Tvorivá informatika - Informatika okolo nás – (Kalaš, Winczer)  

Tvorivá informatika 1.zošit z programovania (Blaho, Kalaš) 

Internetové zdroje 

 

Hodnotenie predmetu 

Žiaci budú klasifikovaní na základe ústnych  aj  písomných odpovedí,  na  základe aktívneho a 

tvorivého prístupu na jednotlivých hodinách podľa hodnotenia v znení Metodického pokynu č. 

22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. 

Počas školského roka bude každý žiak hodnotený dvoma známkami za štvrťrok. Motivačné 

hodnotenie: známkovaná aktivita žiaka známkou výborný za výnimočnú prácu. 

 

 

ČLOVEK A PRÍRODA 

 



CHÉMIA 

 

7.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program.    

Prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj:   

Ciele: žiak porozumie sebe aj iným – dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie – osvojí si, 

využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce – nadobudne základné 

prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje 

ich pri prezentácii seba a svojej práce – získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne 

riešenie rôznych situácií – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov.   

Témy: pri tvorbe a prezentovaní projektov, skupinovej práci, laboratórnych prácach  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:   

Ciele: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva – uprednostní základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového 

správania vo svojom živote.   

Témy: Chemické látky v našom tele /hormóny/  

Environmentálna výchova:   

Ciele: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie o zásahoch človeka do životného 

prostredia.   

Témy: Horenie, Hasenie horiacich látok, Vlastnosti látok, Horľaviny, Voda, Vzduch  

Mediálna výchova:   

Ciele: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – osvojí si 

zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu.   

Témy: pri prezentácií a tvorbe projektov, Voda, Vzduch  

Multikultúrna výchova:  

Ciele: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné tradičné aj nové kultúry a 

subkultúry – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu – uplatňuje svoje práva a 

rešpektuje práva iných ľudí – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu. 

Témy: pri tvorbe a prezentovaní projektov, skupinovej práci, laboratórnych prácach, Znečistenie 

vzduchu a kultúrne pamiatky  

Ochrana života a zdravia:   

Ciele: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie   



Témy: Úvodná hodina BOZ, každá praktická aktivita, Horľaviny, Vlastnosti chemických látok, 

Horenie, Hasenie horiacich látok, Chemické laboratórium, Rýchlosť chemických reakcií  

Finančná gramotnosť:   

Ciele: žiak vie stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu, pozná 

podstatu úrazového poistenia, vie uviesť príklady, ako záujmy a schopnosti jednotlivca môžu 

ovplyvniť výber povolania - vie identifikovať zdroje informácií o pracovných miestach, kariére a 

podnikaní - dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia - dokáže sa správne rozhodnúť, na čo 

minúť peniaze - chápe funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenieživotných potrieb - dokáže 

opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné 

podmienky rodiny.  

Témy: Chemické laboratórium, Voda, Oddeľovanie zložiek zmesí, Chemicky čisté látky a zmesi, 

Vlastnosti látok, Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet chémia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom  2015-

5129/5980:2-10A0.   

Rozsah vyučovania predmetu:  2 hodiny týždenne/66 hodín za školský rok  (66 hodín ŠVP)  

Obsah vzdelávania:  

1. Látky a chémia ................................................................................................. 23 VH 

Úvodná hodina, BOZP .................................................................................................... 1 VH  

Význam chémie pre život človeka .................................................................................. 1 VH  

Chémia ako veda, chemická výroba ............................................................................... 2VH  

Chemické laboratórium .................................................................................................. 2 VH   

Skúmanie vlastností látok  .............................................................................................  5 VH 

Zmesi a chemické látky .................................................................................................. 3VH 

Rovnorodá zmes, roztok, vodný roztok........................................................................... 1 VH  

Vodné roztoky ................................................................................................................. 1 VH  

Metódy oddeľovania zložiek zmesí .................................................................................. 4 VH  

Nasýtený roztok  .............................................................................................................. 1 VH  

Hmotnostné percento ...................................................................................................... 2 VH  

2. Látky nevyhnutné pre náš život – voda a vzduch     ........................................... 8 VH 

Voda .................................................................................................................................. 4 VH  

Vzduch ............................................................................................................................... 4 VH  

1.laboratórne cvičenie   .................................................................................................... 1 VH  

2.laboratórne cvičenie   .................................................................................................... 1 VH 

 



3. Chemické reakcie .......................................................................................... 17 VH 

Chemický a fyzikálny dej, chemická reakcia.....................................................................2 VH 

Chemické zlučovanie a chemický rozklad .........................................................................  2 VH 

Zákon zachovania hmotnosti ............................................................................................  1 VH 

Zápis chemickej reakcie, zhrnutie učiva ............................................................................  2 VH 

Horenie látok so vzdušným kyslíkom ................................................................................. 1 VH 

 Horľaviny ............................................................................................................................1 VH  

Hasenie horiacich látok, hasiace prístroje .........................................................................2 VH  

3.laboratórne cvičenie ......................................................................................................  1 VH 

Zhrnutie učiva, projektové práce  .....................................................................................  5 VH 

4. Zmeny pri chemických reakciách ....................................................................  9 VH 

Exotermické a endotermické reakcie .................................................................................2VH  

Rýchlosť chemickej reakcie ................................................................................................1 VH  

Pomalé a rýchle reakcie .................................................................................................... 1 VH  

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemickej reakcie .............................................................4VH  

Príprava a prezentácia projektu Faktory ovplyvňujúce rýchlosť CHR ................................ 1 VH 

Záverečné opakovanie, projektové práce ....................................................................7 VH 

Učebné zdroje: 

Romanová,D. – Adamkovič,E. – Vicenová,H. – Zvončeková,V.:Chémia pre 6.ročník základných 

škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.,2009  

Adamkovič,E.: Pracovný zošit z chémie pre 6.ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom, MAPA Slovakia Plus s.r.o., 2009  

Romanová,D. – Adamkovič,E. – Vicenová,H. -Zvončeková,V.: Chémia pre 7. ročník základných 

škôl a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom, EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., 2009  

Adamkovič,E.: Pracovný zošit z chémie pre 6. – 7. ročník základných škôl a 1. – 2. ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom, MAPA Slovakia Plus s.r.o., 2009   

 

HODNOTENIE PREDMETU 

Kritériá hodnotenia sú vypracované podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, s účinnosťou 

od 1. mája 2011.   

Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa budú uplatňovať nasledovné formy:   

1. Verbálna forma – aspoň 2 krát za klasifikačné obdobie  

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

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



tvorivo uplatňuje osvojenie vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí.   

Stupeň 2 (chválitebný)  Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich 

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

motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie 

pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími 

podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a 

výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších 

nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý)  Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa 

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

ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími 

nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení 

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

pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, 

výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činnosti sú menej kvalitné.   

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

zákonitosti podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií s vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a 

výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činnosti sa prejavujú omyly, grafický prejav 

je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 

Stupeň 5 (nedostatočný)  Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, 

má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh 

s uplatňovaním kľúčových kompetencií s vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní 

poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny aj 

písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činnosti a grafický prejav sú na 

nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa.   

2. Písomná forma 

Kontrolovať a hodnotiť sa bude osvojenie základných poznatkov prostredníctvom testu na konci 

tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v časovom limite 20 minút v rozsahu 10-

20 otázok zostavených podľa výkonového štandardu   

Kritériá hodnotenia:    

100% - 90% výborný  89% - 75% chválitebný  74% - 50% dobrý  49% - 30% dostatočný   

29%- 0% nedostatočný   

3. Praktické aktivity 

Hodnotenie praktických zručností    

Hodnotenie správnosti nákresov a schém    

Samostatnosť a správnosť tvorby záverov 

Hodnotenie projektov alebo prezentácií    

Z pracovnej aktivity žiaci vypracujú krátku správu, ktorá obsahuje:  



1. Názov úlohy   

2. Postup – stručný opis postupu riešenia úlohy   

3. Zistenia – stručný opis zistení (tabuľka a pod.)   

4. Záver – stručné zhrnutie poznatkov  

TVORBA PROJEKTU:   

Cieľom je podpora samostatnej (skupinovej) tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomostí a 

komunikatívnych zručností. Žiaci môžu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách (2-3 žiaci). 

Projekt tvorí plagát/poster, ktorý žiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania 

a inštrukcií učiteľa alebo spracovaná prezentácia na zadanú tému využitím IKT.   

Prezentácia projektov:  Formou prehliadky v triede. Účelom je, aby žiaci preukázali poznatky a 

komunikatívne shopnosti vo verbálnej, písomnej a grafickej forme. Projekt sa prezentuje slovným 

komentovaním obsahu posteru v stanovenom časovom limite. Žiaci stručne a vecne charakterizujú 

projekt z hľadiska cieľa, úloh, metód, postupov, výsledkov a záverov. Najlepšie postery môže škola 

prezentovať aj navonok/v chodbových priestoroch školy/ ako propagácia praktickej tvorivej činnosti 

žiakov alebo predvedením svojej prezentácie.    

 

BIOLÓGIA 

5. ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.  

Prierezové témy:  

Environmentálna výchova: Cieľom uplatňovania tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby žiak 

rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy              a ich životné 

prostredie;  rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; poznal možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a 

zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia (školy, obce...); získal informácie o zásahoch človeka 

do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach; rozlišoval 

technológie a výrobky šetrné   životnému prostrediu; šetrne sa správal k prírodným zdrojom; aktívne 

sa podieľal               na eliminácii znečistenia životného prostredia; je poskytnúť ucelený pohľad na 

okolitú prírodu a prostredie, naučiť pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu                

k životnému prostrediu.  

1. tematický celok: Príroda a život okolo nás – závislosť organizmov od neživej prírody, kolobeh látok 

v prírode, vzájomné vzťahy v rámci spoločenstiev a ekosystémov, zásahy ľudskej činnosti do lesného 

ekosystému, prírodné a umelé ekosystémy.  

Témy: Poznávame prírodu, Metódy a prostriedky skúmania v biológii, Poznávame rastliny 

a živočíchy, Spoločenstvo organizmov a ekosystém 

2. tematický celok Život v lese – funkcie lesa a význam lesných organizmov pre prírodu             a 

človeka, nevyhnutnosť ich ochrany, poznať chránené, liečivé a jedovaté lesné rastliny, hospodárenie 

v lese - rozumná ťažba dreva, starostlivosť o les.  



Témy: Les – životný priestor organizmov a jeho štruktúra, Význam lesných drevín, Lesné kvitnúce 

byliny, Lesné huby a lišajníky, Lesné bezstavovce, Lesné obojživelníky a plazy, Lesné vtáky, Lesné 

cicavce, Lesný ekosystém 

3. tematický celok Život vo vode a na brehu – význam kolobehu vody pre život organizmov, zásahy 

človeka do vodného ekosystému, pozitíva a negatíva regulácie vodných tokov a stavby vodných 

elektrární, význam brehových porastov ako súčasť ochrany proti povodniam, dôležitosť ochrana vody 

na Zemi.  

Témy: Voda a jej okolie, Drobné vodné živočíchy, Vodné bezstavovce, Ryby, Obojživelníky a plazy 

žijúce vo vode a v jej okolí, Vodné vtáky, Vodné cicavce 

4. tematický celok Život na poliach a lúkach – vplyv človeka na kvalitu pôdy, nadmerná chemizácia 

a jej negatívny dopad na všetky organizmy vrátane človeka, narúšanie biologickej rovnováhy, 

znižovanie biodiverzity, biologický boj proti škodcom a zelené hnojenie ako príklady pozitívneho 

vzťahu k prírode.  

Témy: Lúky, pasienky a polia, Lúčne rastliny a huby, Poľné plodiny, Lúčne a poľné bezstavovce, 

Lúčne a poľné vtáky, Lúčne a poľné cicavce, Trávnatý ekosystém 

Multikultúrna výchova: Cieľom je podporovať u žiakov rešpekt k príslušníkom iných rás, kultúr, 

prepojiť a uvedomiť si nevyhnutné vzťahy v prírode, druhovú rozmanitosť, no zároveň potrebu 

akceptovania inakosti. Poznávaním svojho regiónu, jeho prírodného bohatstva sa prispieva u žiakov i 

k formovaniu historického vedomia. Vhodnými formami na uplatnenie týchto tém sú projekty, 

exkurzie, tematické vychádzky. Na konci každého tematického celku sa nachádzajú témy o vzájomných 

vzťahoch organizmov, o symbióze; jednotlivé témy poukazujú na pestrosť a rozmanitosť druhov, na 

to, že každý organizmus má svoje miesto              na Zemi.  

Témy: Lesné huby a lišajníky, Lesný ekosystém, Vodné rastliny, Drobné vodné živočíchy, Vodný 

ekosystém, Trávnatý ekosystém 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Cieľom je umožniť žiakom rozmýšľať o sebe, o svojom aktuálnom 

živote, vzťahoch s ľuďmi a smerovaní v budúcnosti. Vedie ich k uplatňovaniu svojich práv a tiež k 

rešpektovaniu názorov, potrieb a práv ostatných.  

celok Poznávame prírodu, praktické aktivity, tvorba projektov 

Ochrana života a zdravia: Cieľom je rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život                a 

zdravie, vedieť poskytnúť prvú pomoc, orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode.  

Témy: Lesné huby, Lesné bezstavovce, Vodné rastliny, Obojživelníky a plazy vo vode, Lúčne rastliny 

Mediálna výchova: Cieľom je osvojiť si zodpovedný prístup pri využívaní médií                        na 

komunikáciu a vytváranie vlastných mediálnych produktov, rozvíjať mediálnu gramotnosť žiakov, 

zmysluplne využívať médiá vo vyučovaní biológie. Aplikácia je možná v každom tematickom celku, 

napr. príprava prezentácií na rôzne témy, fotografovanie organizmov v ich prirodzenom prostredí, 

zhotovenie videí, využívanie interaktívnych cvičení a hier, dramatizácií o živote zvierat a pod.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Cieľom je osvojiť si základné poznatky                           o 

biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka, osvojiť si 

zásady bezpečného správania v oblasti sexuality, uprednostňovať základné princípy zdravého 

životného štýlu. V takmer každom zo 4 tematických celkoch sa učí o rozmnožovaní rastlín a 

živočíchov, o starostlivosti o potomstvo, o partnerstve, o správaní živočíchov. Témy je možné využiť 

pri formovaní žiakov v rámci danej prierezovej témy.  

Regionálna výchova: Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov 

predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 

Témy: Poznávame prírodu, Poznávame rastliny a živočíchy, Lesné dreviny, Lesné kvitnúce byliny, 

Lesné cicavce; Lúky, polia a pasienky 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  



sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu             pre 

vyučovací predmet biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0.  

 

 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu:  

2 vyučovacie hodiny týždenne – 66 hodín za školský rok  

 

Obsah učebného predmetu: 

Príroda a život okolo nás .................................................................................................4 hod. 

(Príroda a prírodniny. Metódy a prostriedky skúmania v biológii. Poznávame rastliny a živočíchy. 

Spoločenstvo organizmov  a ekosystém.)  

Život v lese ..................................................................................................................... 18 hod. (Les. 

Štruktúra lesa. Život a zmeny lesa počas roka. Dreviny v lese. Ihličnaté a listnaté stromy. Kry. 

Poznávanie, život drevín počas roka. Význam lesných drevín. Mikroskopické            a nekvitnúce 

byliny v lese. Kvitnúce byliny v lese. Poznávanie, život počas roka. Význam pre život v lese. Huby a 

lišajníky v lese. Poznávanie jedlých a jedovatých húb, spolužitie stromov a húb. Pomoc pri otrave 

hubami. Lesné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Lesné 

obojživelníky a plazy. Lesné vtáky. Lesné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných 

prejavov. Význam v lese.)  

Život vo vode a na brehu .............................................................................................. 19 hod. (Voda 

a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a čistoty vody pre život vodných organizmov. Voda a jej okolie. 

Rastliny žijúce vo vode. Poznávanie podľa vonkajších znakov. Význam planktónu a vodných zelených 

rastlín. Brehové rastliny. Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov, význam. Vodné bezstavovce. Hmyz žijúci vo vode a na brehu. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov                           a životných prejavov, význam. Ryby. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Obojživelníky a plazy žijúce vo vode a na 

brehu. Poznávanie podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Vodné vtáky. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov a životných prejavov, význam. Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších 

znakov    a životných prejavov, význam.)  

Život na poliach a lúkach ..............................................................................................18 hod. (Lúky, 

pasienky a polia. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej činnosti. Rastliny a huby                   na lúkach. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Obilniny                          a krmoviny. 

Olejniny a okopaniny. Poznávanie, život počas roka , význam pre výživu človeka                     a 

hospodárskych zvierat. Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa vonkajších znakov, 

život počas roka, význam. Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach                 a poliach. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Vtáky žijúce               na lúkach a poliach. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. Cicavce žijúce na lúkach a poliach. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam.)  

Praktické aktivity a projekty žiakov ...........................................................................7 hod. Námety 

aktivít:   

 Pozorovanie vybraných rastlinných alebo živočíšnych objektov lupou a mikroskopom. 

 Pozorovanie drobnozrnka lupou a mikroskopom. 

 Poznávanie lesných bylín (podľa prírodnín, herbárových položiek, obrazov, atlasov           a 

pod.).   

 Poznávanie a rozlišovanie jedlých a jedovatých húb. 

 Pozorovanie machu lupou alebo mikroskopom. 



 Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou, rozlíšenie ulity a lastúry. 

 Pozorovanie vonkajších znakov a spôsob pohybu rýb v akváriu.  

 

Učebné zdroje  

UHEREKOVÁ Mária a kol.: Biológia pre 5.ročník základných škôl. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o., 2015.108 s. ISBN 978-80-8091-401-1 

BOŽOVÁ Danica a kol.: Hravá biológia – Pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ, 2015. Košice: TAKTIK 

vydavateľstvo, s. r. o., 64 s. ISBN 978-80-89530-95-3 

 

6. ročník 

 

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak porozumie sebe aj iným – dokáže optimálne usmerňovať svoje 

správanie – osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce – 

nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich 

predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce – získa             a uplatňuje základné 

sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií – rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory a 

prístupy k riešeniu problémov.  

Témy: Ľudské sídla a ich okolie, Živočíchy prospešné pre človeka, Blízki spoločníci človeka, 

Chovateľsky významné cicavce, Iné živočíchy v blízkosti človeka, všetky praktické aktivity  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia 

v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva – uprednostní základné princípy zdravého 

životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.  

VMR sa prelína celým obsahom učiva biológie 6. ročníka, môžeme ho zakomponovať                   do 

všetkých tematických celkov a vo všetkých učivách.  

Environmentálna výchova: žiak rozpozná a vyhodnotí zmeny v prírode a vo svojom okolí – pozná 

možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia – má informácie                   o zásahoch 

človeka do životného prostredia.  

Environmentálna výchova sa prelína celým obsahom učiva biológie 6. ročníka, môžeme ho 

zakomponovať do všetkých tematických celkov a vo všetkých učivách.  

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote                           a v 

spoločnosti – osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu.  

Témy: Rastlinná a živočíšna bunka, Vírusy a baktérie, Jednobunkové organizmy, Mnohobunkové 

organizmy, všetky praktické aktivity  

Multikultúrna výchova: rešpektuje prirodzenú rozmanitosť spoločnosti – spozná rozličné tradičné aj 

nové kultúry a subkultúry – akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu – uplatňuje svoje 

práva a rešpektuje práva iných ľudí – má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať tak svoju 

kultúrnu identitu.  

Témy: Ľudské sídla a ich okolie, Zelenina pestovaná v záhradách, Ovocné rastliny, Živočíchy 

prospešné pre človeka, Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka, Chovateľsky významné 

cicavce, Iné živočíchy v blízkosti človeka 

Ochrana života a zdravia: žiak dokáže rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce život                

a zdravie - vedieť poskytnúť prvú pomoc, orientovať sa pri pohybe a pobyte v prírode.  

Témy: Mikroorganizmy žijúce s človekom, Nežiaduce živočíchy v domácnosti a pre človeka, 

Nežiaduce cicavce v okolí ľudských sídel, Jednobunkové organizmy, Ploskavce a hlístovce 

Regionálna výchova: Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov 

predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového 

umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. 



Témy: Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo, Chovateľsky významné vtáky a cicavce, Blízki spoločníci 

človeka 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu                       pre 

vyučovací predmet biológia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0.  

 

Rozsah vyučovacieho predmetu:  

1 vyučovacia hodina týždenne – 33 hodín za školský rok  

 

Obsah učebného predmetu:  

Život s človekom a v ľudských sídlach ..........................................................................9 hod.  

(Ľudské obydlia a ich okolie. Vplyv ľudskej činnosti na prispôsobovanie sa organizmov prostrediu. 

Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam pre človeka. Rastliny pestované v 

záhradách. Ovocné stromy a kry. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Nežiaduci spoločníci 

človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady prevencie pred šírením nákazy. 

Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. Spoločenský život včiel. Zásady chovu včiel a rýb. Chovateľsky 

významné vtáky. Blízki spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. 

Spolunažívanie živočíchov a ľudí                           v domácnosti. Chovateľsky významné cicavce. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady chovu. Nežiaduce cicavce v okolí ľudských 

sídel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a prevencia. 

Živočíchy                  v okolí ľudských sídiel. Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam.)  

Základná štruktúra života - bunka.................................................................................2 hod.  

(Rastlinná a živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky.)  

Vnútorná organizácia tela organizmov .........................................................................2 hod.  

(Vírusy a baktérie - nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. Stavba tela. Význam, vplyv na 

človeka, nákazlivé ochorenia, prevencia. Stavba tela jednobunkových organizmov. Stavba tela 

mnohobunkových organizmov. )  

Stavba tela rastlín a húb .................................................................................................8 hod.  

(Stavba tela nekvitnúcich rastlín. Machy a paprade. Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň, prijímanie 

živín koreňom, význam pre život rastliny. Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok stonkou, význam 

pre život rastliny. List. Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody, význam pre život v prírode. Kvet. 

Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín. Plod       a semeno. Rozdelenie plodov, 

význam pre rozmnožovanie rastlín. Rastlinné telo ako celok. Súčinnosť orgánov pre príjem živín, 

prenos a vylučovanie látok. Vplyv svetla, tepla, vody a živín. Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, 

rozlíšenie podľa typických znakov. Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba tela. )  

Vnútorná stavba tela bezstavovcov ................................................................................6 hod.  

(Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. Stavba tela a základné telesné funkcie. Ploskavce a hlístovce - 

vnútorné parazity. Stavba tela. Mäkkýše – živočíchy so schránkou. Stavba tela a základné telesné 

funkcie. Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami. Stavba tela a základné telesné funkcie. Článkonožce - 

živočíchy s článkovaným telom. Stavba tela a základné telesné funkcie.  

 

 

Praktické aktivity ............................................................................................................6 hod.  

 Pozorovanie bunky pod mikroskopom  

 Pozorovanie vonkajšej stavby tela hmyzu  



 Dohodové samostatné pozorovanie  

 Klíčenie semena  

 Tvorba projektov  

 Zbierka listov ovocných stromov  

 Spôsob života vybraných druhov bezstavovcov  

 

Učebné zdroje  

UHEREKOVÁ Mária a kol.: Biológia pre 6.ročník základných škôl. Bratislava: EXPOL 

PEDAGOGIKA, s.r.o., 2016. 96 s. ISBN 978-80-8091-412-7 

BOŽOVÁ Danica a kol.: Hravá biológia – Pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ, 2016. Košice: TAKTIK 

vydavateľstvo, s. r. o., 64 s. ISBN 978-80-8180-014-6 

 

Hodnotenie predmetu 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Hodnotí sa ústny prejav, písomný prejav, praktické aktivity, dlhodobé 

pozorovanie, projekty, iné formy samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom / 

vyhľadávanie informácii v odbornej literatúre a na internete atď. /  

Okrem hodnotenia známkou, ktorá zhodnocuje výsledok práce žiaka, je zaradené aj slovné hodnotenie. 

Slovné hodnotenie zohľadňuje kognitívne schopnosti žiakov, ich postoje                      k školskej práci, 

individuálne i sociálne správanie, celkovú aktivitu. Pomáha pri vytváraní sebahodnotenia žiaka. 

Slovné hodnotenie poskytuje priestor na hodnotenie iných žiakov ako aj seba samého. Kombinujú sa 

obidva spôsoby hodnotenia.  

 

Predmetom hodnotenia každý polrok je:  

- vypracovanie projektu  

- minimálne 2 ústne odpovede 

- 2 písomné previerky z tematických celkov  

- 1 praktická aktivita 

 

Hodnotenie známkou podľa stupnice:  

100% -90% = 1  

89% - 75%  = 2  

74% - 50%  = 3  

49% - 25%  = 4  

24% - 0%    = 5 

Hodnotenie a kontrola žiakov v rámci predmetu biológia rešpektuje u žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský 

výkon.   

 

 

ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

DEJEPIS 

 



Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah 

vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí 

na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.  

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa 

konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne 

odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. 

Tieto základné požiadavky môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe 

ďalších blízkych učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek. 

K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako 

kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa 

jednotlivých tematických celkov a v chronologickom usporiadaní. Je to základ 

vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať 

stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov. 

Vzdelávací štandard z dejepisu ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby vytváral 

možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, 

skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia 

minulosti. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a konzumentmi hotových 

poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiakov ako celistvých osobností a 

uchovávanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historických skúseností či už z 

miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy. Súčasťou jej 

odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, javov a procesov 

v čase a priestore, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej i celosvetovej spoločnosti 

a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Žiaci si prostredníctvom dejepisu postupne osvojujú 

kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické spôsoby svojho konania, lebo chápanie, vnímanie 

a porozumenie historických procesov predstavuje jeden zo základných predpokladov komplexného 

poznávania ľudskej spoločnosti.  

V procese výučby dejepisu na základnej škole sa kladie osobitný dôraz na dejiny 19. a 20. storočia 

preto, lebo v nich môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i problémov. 

Dejepis vedie žiakov k vzťahu k vlastnej minulosti cez prizmu prítomnosti ako súčasti rozvíjania, 

korigovania, kultivovania a zachovávania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i vzťah k 

minulosti iných národov a etník. Rovnako tak k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych a iných 

odlišností ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a spoločenstiev. Má tiež prispievať k rozvíjaniu 

hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Dejepis pripisuje dôležitosť aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie. 

 

 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom čase,  

 nadobudnú spôsobilosť orientovať sa v historickom priestore,  

 naučia sa čítať a používať dejepisnú mapu,  

 získajú základné vedomosti a spôsobilosti z oblasti vybraných historických udalostí, javov, 

procesov z národných a svetových dejín,  



 nadobudnú spôsobilosť pochopiť príčiny, priebeh a dôsledky historických udalostí,  

 získajú schopnosti poznávať históriu na základe analýzy primeraných školských historických 

písomných, obrazových, hmotných a grafických prameňov a sú schopní týmto prameňom klásť 

primerane adekvátne otázky,  

 rozvinú si komplex kompetencií – spôsobilostí, schopností rozvíjať a kultivovať kultúrny dialóg a 

otvorenú diskusiu ako základný princíp fungovania histórie i školského dejepisu v demokratickej 

spoločnosti.  

 osvoja si postupne spôsobilosť historickej kultúry ako schopnosti orientovať sa v mnohosti 

kultúrnych situácií, v ktorých sa stretávame s históriou 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti)  

Žiaci si kladú otázky a použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením 

základných operácií:  

 

s historickým časom  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne, 

 rozpoznať postupne nerovnomernosť historického vývoja,  

 využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

 

s historickým priestorom  

 rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor,  

 zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti v historickom priestore,  

 rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, 

spoločnosti 

 

s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním  

 vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť,  

 popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov,  

 rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti,  

 skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho,  

 určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov,  

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období,  

 rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj 

Žiaci aplikujú svoje otázky v nových situáciách, v skúmateľských postojoch a pracovných 

postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, 

grafických a hmotných prameňoch – stopách po minulosti  

 pri vymedzovaní predmetu skúmania, napríklad písomného úryvku z prameňa, mapy, grafu, 

diagramu,  

 pri vytvorení plánu skúmania, napríklad fotografie, historického obrazu,  

 pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania, napríklad pästného klinu, nástroja pomocou 

zmyslov, v múzeu, archíve,  

 pri vytvorení záznamu zo skúmania, napríklad o ľuďoch, predmetoch a veciach na karikatúre, 

verbálneho textu 

 

pri vyhľadávaní relevantných informácií  



 z rôznych zdrojov–textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných,  

 z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, z 

webových stránok,  

 z populárno-vedeckej literatúry a historickej beletrie 

 

pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty  

 vyberaní informácií, napríklad z úryvku písomného prameňa, z učebnice, z internetu,  

 organizovaní informácií, napríklad prostredníctvom poznámok, kľúčových pojmov, pamäťových 

máp, obrazového materiálu,  

 porovnávaní informácií, napríklad podobnosti a odlišnosti, porovnať staré a nové, čo sa zmenilo a 

čo sa nezmenilo,  

 rozlišovaní a triedení informácií, napríklad rozlíšiť fakt, fikciu prostredníctvom karikatúry, 

legendy, povesti, spomienky,  

 zaraďovaní informácií, napríklad na časovú priamku historické udalosti, do tabuľky, grafu, 

diagramu,  

 kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií, napríklad zhodnotením viacerých webových 

stránok na jednu tému 

 

pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu  

 zoradení výsledkov, napríklad na časovú priamku, do Vennovho diagramu, do tabuľky, do schém, 

rozpoznaní podstatného od nepodstatného, napríklad určovaním kľúčových pojmov, postupným 

vymedzovaním, historických pojmov v texte, zostavovaním pojmov do pamäťovej mapy,  

 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca, napríklad prostredníctvom 

chronologickej tabuľky,  

 vyhodnocovaní správnosti postupu, napríklad overovaním historických faktov,  

 tvorbe súboru vlastných prác, produktov (portfólio), napríklad obrazového materiálu, plagátu, 

letáku, nákresu, kresby 

 

„Učenie o histórii začína vtedy, keď žiak zameria svoju pozornosť, napríklad na základe otázky, 

záujmu či vonkajšieho podnetu vo vzťahu k histórii ako celku a vníma z nej vybrané primerané 

materiály z minulosti. S týmto materiálom potom pracuje pomocou vecnej analýzy. Ďalším jeho 

krokom je interpretácia popísaného a hľadanie vzťahov k iným historickým svedectvám. Následne 

žiak hľadá historický i osobný význam, vytvára hodnotový súd. Ten sa potom stáva východiskovým 

bodom pre proces komunikácie s ostatnými a podnecuje ďalšie otázky vo vzťahu k minulosti, 

prítomnosti a budúcnosti. Môže rovnako tak viesť ku konaniu, vytváraniu produktov žiakovej 

činnosti, k vlastnému zobrazeniu a výkladu histórie, čo možno tiež chápať ako určité rozšírenie 

histórie ako celku. Všetky tieto naznačené kroky možno zhrnúť do nasledujúcich špecifických 

kompetencií učenia sa o histórii. 1. pozorovanie 2. analýza 3. interpretácia 4. hodnotenie 5. 

produkcia.“  

 

Uvedený komplex predmetových kompetencií sa konkretizuje vo vzdelávacom štandarde. 

 

 

6. ročník 

 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v učebnom pláne v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Využíva sa na prehĺbenie a dôkladnejšie opakovanie učiva a na tvorbu projektov. 

 



Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC: Obrazy pravekého sveta, TC: Obrazy starovekého sveta, TC: Obrazy stredovekého sveta 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC Obrazy starovekého sveta: Kresťanstvo v Rímskej ríši; Rímske cisárstvo 

TC Obrazy stredovekého sveta: Kresťanstvo si získalo Európu 

 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Obrazy pravekého sveta:  Kamenná doba – pastieri a roľníci;  Človek objavuje meď a bronz; 

Človek využíva železo, 

TC Obrazy starovekého sveta: Civilizácie starého Orientu; Staroveké Grécko; Staroveký Rím 

TC Obrazy stredovekého sveta: Ako sa žilo v stredoveku 

 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Obrazy starovekého sveta: Staroveké Grécko, Staroveký Rím  

TC Obrazy stredovekého sveta: Tri ríše raného stredoveku 

 

 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Obrazy starovekého sveta: Macedónia a helenistický svet; Rím sa stáva pánom Stredomoria; 

Limes romanus a rímske tábory 

TC  Obrazy stredovekého sveta: Ľudia v pohybe, sťahovanie národov a jeho dôsledky, Feudalizmus; 

Kresťanstvo si získalo Európu; Kultúra, veda a umenie v stredoveku 

 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC Obrazy pravekého sveta: Život v kamennej dobe – lovci a zberači; Človek objavuje meď a bronz; 

Človek využíva železo 

TC Obrazy starovekého sveta: Grécko-perzské vojny, Peloponézska vojna; Rím sa stáva pánom 

Stredomoria; Grécke mestské štáty 

TC Obrazy stredovekého sveta: Stredoveké mesto; Rytmus života; Kresťanstvo si získalo Európu; 

Nové mocné kráľovstvá stredoveku 

 



Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Obrazy pravekého sveta:  Človek objavuje meď a bronz; Človek využíva železo 

TC Obrazy starovekého sveta: Kultúra Starovekého Egypta; Atény za Perikla; Staroveký Rím 

TC Obrazy stredovekého sveta: Ako sa žilo v stredoveku, Rytmus života, Kultúra, veda a umenie v 

stredoveku 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet dejepis, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

  

Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne ,    (66 VH za školský rok ) 

 

 

Prehľad tematických celkov 

1. Obrazy pravekého sveta 

2. Obrazy starovekého sveta 

3. Obrazy stredovekého sveta 

 

 

1.  Obrazy pravekého sveta  
Periodizácia dejín 

História a Pravek   

Antropogenéza (2VH) 

Život v kamennej dobe –  lovci a zberači 

Kamenná doba – pastieri a roľníci  

Praveké umenie 

Opakovanie  - Pravek  

Kontrolná práca - Pravek  

 

 

2. Obrazy starovekého sveta  

Meď, bronz, železo. Civilizácie starého Orientu  

Človek objavuje meď a bronz 

Zmeny v náboženstve  

Človek využíva železo 

Civilizácie starého Orientu 

Staroveká Mezopotámia - Sumeri, Babylonská ríša   

Staroveký Egypt  

Kultúra starovekého Egypta 

Staroveká India a Čína   

Feničania. Opakovanie  - Starovek  

Kontrolná práca  - Starovek  

Kultúrne pamiatky starého Orientu  - projekt 

Staroveké Grécko   

Grécko bájí a povestí (Minojská civilizácia a Mykény) 

Grécke náboženstvo. Trójska vojna 



Dávnoveké Grécko (3VH) 

Opakovanie  - Grécko I. 

Klasické Grécko (3VH) 

Macedónia a helenistický svet 

Kultúra starovekého Grécka 

Opakovanie  - Grécko II. 

Opakovanie polročného učiva 

Staroveký Rím  

Kráľovská doba 

Rímska republika (4VH) 

Opakovanie – Rím 

Rímske cisárstvo (3VH) 

Život v rímskom meste 

Kresťanstvo v Rímskej ríši  

Opakovanie – Rím 

Divy starovekého sveta 

 

3. Obrazy stredovekého sveta  

Korene stredoveku. Svet a ľudia za hranicami Ríma 

Sťahovanie národov a jeho dôsledky 

Tri ríše raného stredoveku. Byzantské cisárstvo  

Arabská ríša 

Franská ríša 

Feudalizmus. Kto žil v stredovekom štáte 

Kresťanstvo si získalo Európu 

Opakovanie -  Stredovek 

Rytmus života 

Ako sa žilo v stredoveku   (2VH) 

Kultúra, veda a umenie v stredoveku (3VH) 

Opakovanie - Stredovek 

Nové mocné kráľovstvá stredoveku   (3VH) 

Opakovanie celoročného učiva  (2VH) 

 

 

Učebné zdroje 

učebnica:  B. Krasnovský, M. Miháliková, M. Tonková: Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. 

ročník gymnázia s osemročným štúdiom, SPN, Bratislava, 2011 

 

Pomôcky 

Didaktická technika:  

interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky: 

archeologické artefakty, školské dejepisné atlasy, dejepisná mapa, časopisy -  Historická revue, 

knihy, encyklopédie  

P.Dvořák, P. Valachovič: Od praveku k staroveku 

P. Valachovič, V. Kratochvil : Od staroveku k stredoveku 

Kol. autorov. Lexikón svetových dejín, Lexikón slovenských dejín 

Kol. autorov: Kronika ľudstva 



Ďalšie zdroje: 

internet, knižnica, múzeum  

 

7. ročník  

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP (časová dotácia 1 vyuč. hodina týždenne), 

bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline, TC Slováci v Uhorskom kráľovstve, TC Obrazy 

novovekého sveta, TC  Habsburská monarchia na prahu novoveku  

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Spoločnosť Slovenov;  

TC Slováci v Uhorskom kráľovstve - Štefan I. 

 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Spoločnosť Slovenov; Svätoplukova ríša    

TC Slováci v Uhorskom kráľovstve - Zlatá baňa Uhorska; Tatársky vpád 

TC Obrazy novovekého sveta - Európa si podmaňuje svet; Objavitelia a objavovaní; Svetové 

hospodárstvo a nové usporiadanie štátov 

TC  Habsburská monarchia na prahu novoveku - Moháčska katastrofa; Bratislava - hlavné mesto 

Uhorska 

 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Misionári Konštantín a Metod 

TC Obrazy novovekého sveta Európa si podmaňuje svet; Európa humanistov; Reformácia 

 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 



TC Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline - Spoločnosť Slovenov; Avari a Samova ríša; 

Svätoplukova ríša;  Misionári Konštantín a Metod 

TC Slováci v Uhorskom kráľovstve - Starí Maďari; Štefan I.; Tatársky vpád; Kráľ s havranom  erbe 

TC Obrazy novovekého sveta  - Európa humanistov-filozofov a vedcov, Európa si podmaňuje svet, 

Objavitelia a objavovaní, Reformácia;  Katolícka reforma 

TC  Habsburská monarchia na prahu novoveku -  Moháčska katastrofa; Na hranici s Osmanskou 

ríšou; Šírenie reformácie 

 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC Slováci v Uhorskom kráľovstve -  Tatársky vpád; Pán Váhu a Tatier 

TC Obrazy novovekého sveta – Objavitelia a objavovaní, Európa si podmaňuje svet 

TC  Habsburská monarchia na prahu novoveku  

 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny 

TC Slováci v Uhorskom kráľovstve - Zlatá baňa Uhorska; Ústupčivý panovník; Belo IV.,  Kráľ 

s havranom v erbe, Jagelovci, Prvý cisár na uhorskom m tróne     

TC Obrazy novovekého sveta - Čo je humanizmus a renesancia; Svetové hospodárstvo a nové 

usporiadanie štátov 

TC  Habsburská monarchia na prahu novoveku - Na  hranici s Osmanskou ríšou 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet dejepis, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Prehľad tematických celkov 

1. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline  

2. Slováci v Uhorskom kráľovstve  

3. Obrazy novovekého sveta  

4.  Habsburská monarchia na prahu novoveku  

 

 

1. Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline    (7 VH) 

Spoločnosť Slovenov 

Avari a Samova ríša 

Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava (3VH) 

Misionári Konštantín a Metod.  

Opakovanie – Slovania a Veľká Morava 

 

2. Slováci v Uhorskom kráľovstve   (11 VH) 

Kráľovstvo svätého Štefana  (2VH) 



Nitrianske údelné vojvodstvo  

Ústupčivý panovník    

Tatársky vpád (2VH) 

Pán Váhu a Tatier  

Zlatá baňa Uhorska 

Prvý cisár na uhorskom tróne   

Kráľ s havranom v erbe  (2VH) 

  

 

 

3. Obrazy novovekého sveta   (9 VH) 

Čo je renesancia a humanizmus 

Európa humanistov  - filozofov a vedcov  

Európa si podmaňuje svet   

Objavitelia a objavovaní  

Opakovanie  - Novovek I.  

Reformácia  

Katolícka reforma   

Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie štátov   

Opakovanie – Novovek II.   

 

4. Habsburská monarchia na prahu novoveku   (6 VH) 

Habsburská monarchia v novoveku 

Moháčska katastrofa  

Na hranici s Osmanskou ríšou 

Stavovské povstania  

Bratislava - hlavné mesto Uhorska  

Šírenie reformácie v Uhorsku  

Záverečné hodnotenie a klasifikácia 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

učebnica:  J. Lukačka, M. Tonková: Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s 

osemročným štúdiom, SPN, Bratislava, 2011 

 

POMÔCKY 

Didaktická technika:  

interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky: 

archeologické artefakty, školské atlasy svetových dejín, dejepisná mapa, časopisy -  Historická 

revue, knihy, encyklopédie  

Kol. autorov. Lexikón svetových dejín, Lexikón slovenských dejín 

Kol. autorov: Kronika ľudstva 

Ďalšie zdroje: 

internet, knižnica, múzeum  

 

8. ročník 

 



Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP (časová dotácia 1 vyuč. hodina týždenne), 

bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC Zrod modernej doby; TC Moderný slovenský národ 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC Zrod modernej doby - Napoleon Bonaparte; TC Moderný slovenský národ - Osvietená 

panovníčka 

 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Zrod modernej doby - Francúzska revolúcia; Napoleon Bonaparte; Zjednotenie Talianska, 

Zjednotenie Nemecka; Zasľúbená zem – Amerika; Priemyselná revolúcia a modernizácia; 

V predvečer svetovej vojny 

TC Moderný slovenský národ - Slováci a revolučný rok 1848/49 

 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Zrod modernej doby - Francúzska revolúcia; Priemyselná revolúcia a modernizácia; V predvečer 

svetovej vojny 

TC Moderný slovenský národ  - Anton Bernolák; Slovanská vzájomnosť; Štúrovská generácia; Od 

Memoranda k Matici slovenskej; Aktivity Slovákov na svoju obranu 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Zrod modernej doby - Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny; Zasľúbená zem – Amerika; 

Kultúra a umenie 

TC Moderný slovenský národ - Slovenské národné hnutie; Slovanská vzájomnosť; Rakúsko-uhorské 

vyrovnanie a Slováci; Slovenské vysťahovalectvo 

 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC Zrod modernej doby - Francúzska revolúcia, Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny; 

Priemyselná revolúcia a modernizácia; V predvečer svetovej vojny 

TC Moderný slovenský národ - Slováci a revolučný rok 1848/49 

 



Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Zrod modernej doby - Francúzska revolúcia; Napoleon Bonaparte; Zjednotenie Talianska, 

Zjednotenie Nemecka; Zasľúbená zem – Amerika; Priemyselná revolúcia a modernizácia; 

V predvečer svetovej vojny 

TC Moderný slovenský národ -Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci; Slovenské vysťahovalectvo 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet dejepis, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

  

Prehľad tematických celkov 

1. Zrod modernej doby 

2. Moderný slovenský národ 

 

1. Zrod modernej doby (16 VH)  

Osvietenstvo 

Francúzska revolúcia (2VH)  

Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny  (2VH) 

Opakovanie - Francúzska revolúcia a Napoleon 

Vznik národných štátov  -  Zjednotenie  Talianska  

Zjednotenie Nemecka 

Zasľúbená zem - Amerika 

Priemyselná revolúcia a modernizácia (2VH) 

V predvečer svetovej vojny 

Veda a technika  

Kultúra a umenie  

Opakovanie – Na ceste k moderným národom  

 

2. Moderný slovenský národ(17 VH)  

Osvietená panovníčka (Mária Terézia) 

Reformátor na tróne (Jozef II.) 

Slovenské národné hnutie 

Polročné opakovanie 

Anton Bernolák 

Slovanská vzájomnosť 

Opakovanie SNH – 1., 2. generácia 

Štúrovská generácia 

Spisovný jazyk (porovnávacia tabuľka) 

Slováci a revolučný rok 1848/49 (2VH) 

Opakovanie  -  SNH - 3. generácia 

Od Memoranda k Matici slovenskej 

Rakúsko-uhorské vyrovnanie a Slováci 



Aktivity Slovákov na svoju obranu 

Slovenské vysťahovalectvo  

Opakovanie  - Rakúsko-Uhorsko 

Záverečné opakovanie a klasifikácia 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

učebnica: M. Bodnárová, B. Krasnovský: Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník 

gymnázia s osemročným štúdiom, vydavateľstvo MS, Martin, 2011 

 

POMÔCKY 

Didaktická technika: 

interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky: 

školské atlasy svetových dejín, dejepisná mapa, časopisy -  Historická revue, knihy, encyklopédie  

Kol. autorov. Lexikón svetových dejín, Lexikón slovenských dejín 

Kol. autorov: Kronika ľudstva 

Ďalšie zdroje: 

internet, knižnica, múzeum 

 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet sa hodnotí klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5.  Výsledná 

klasifikácia zahŕňa: 

- ústne odpovede  - hodnotené známkou (aspoň raz za polrok)  

- vypracovanie referátov,  projektov, domácich úloh - hodnotené známkou 

- písomné odpovede: krátke previerky na zistenie pochopenia učiva, písomné práce po tematických 

celkoch -  hodnotené známkou 

- aktivitu žiakov na vyučovaní – hodnotenú slovne prípadne hodnotenú známkou za výnimočnú 

prácu na vyučovacej hodine 

- účasť na olympiádach a iných súťažiach  – tieto aktivity môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť 

Stupnica:  

100% - 90%      výborný 

89% - 75%        chválitebný 

74% - 50%        dobrý 

49% - 25%        dostatočný 

25% a menej     nedostatočný 

Pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky. Najväčšiu váhu majú známky z ústnych 

odpovedí a ohlásených písomných prác. 

 

GEOGRAFIA 

5.ročník 

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP. Štandardy predmetu sú uvedené v 

príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny 

vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

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


Osobnostný a sociálny rozvoj:  žiak prispieva k  utváraniu dobrých medziľudských vzťahov  v 

triede aj mimo ňu, dokáže utvárať a rozvíjať základné zručnosti pre spoluprácu, uvedomuje si  

hodnotu  rôznosti ľudí, názorov, pristupuje zodpovedne k riešeniu  problémov, prispieva    k tvorbe 

a ochrane prírody, učí sa zodpovednosti, je nápomocný slabším, osvojuje si estetické cítenie. 

Témy: Tvar Zeme, Naše miesto vo vesmíre, Modul Slnečná sústava, Povrch Zeme. 

 

Environmentálna   výchova:      žiak   je   schopný   pochopiť   súvislosti   medzi   lokálnymi a 

globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu; 

vie hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a komunikovať o 

nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská; komunikuje o 

problémoch životného prostredia,  angažuje sa v  riešení problémov spojených  s ochranou 

životného prostredia; uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky, osvojuje 

si význam vody pre život na Zemi a základné zložky životného prostredia – vzduch, voda, pôda, 

vníma krásu a význam každého ročného obdobia. 

Témy: Tvar Zeme, Pohyby Zeme – prečo sa striedajú deň a noc, Pohyby Zeme – prečo sa 

striedajú ročné obdobia, Povrch Zeme, Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme, Cesta do hlbín 

Zeme, Činnosť vody – život rieky,  Atmosféra – vzdušný obal Zeme, Krajiny mierneho 

podnebného pásma.  

 

Mediálna výchova:  žiak využíva potenciál  médií  ako zdrojov informácií, kvalitnej  zábavy  i 

naplnenia voľného času, zmysluplne, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty. 

Témy: Mestá a dediny, Pamiatky UNESCO. 

 

Multikultúrna  výchova:  žiak  spoznáva  históriu,  zvyky,  tradície  iných  kultúr,  prispieva  k 

dobrým medziľudským vzťahom v škole. 

Témy: Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta, Cestujeme pomocou internetu. 

 

Ochrana života a zdravia: žiak rozvíja pozitívne sebavedomie a uplatňuje úctu k žiakom, formuje 

vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Témy: Vychádzka do okolia, Mestá a dediny. 

 

Finančná gramotnosť: žiak dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia, dokáže sa 

správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze. 

Témy: Cestujeme pomocou internetu. 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet geografia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 2 VH týždenne - 66 VH za školský rok 

 

Úvodná hodina ........................................................................................................1 hod. 

 

TC: Objavovanie našej planéty............................................................................ 18 hod. 



 

 Tvar Zeme, naša planéta vo vesmíre ............................................................... 11 hod. 

(Tvar   Zeme, Naše miesto vo vesmíre, Modul Slnečná sústava, Mesiac – prirodzená družica 

Zeme, Pohyby Zeme – prečo sa striedajú deň a noc, Pohyby Zeme 

– prečo sa striedajú ročné obdobia) 

 

 Objavovanie Zeme a vesmíru ............................................................................ 7 hod. 

(Povrch Zeme, Cesty objaviteľov do rôznych častí Zeme, Objavovanie vesmíru a využitie 

kozmonautiky, Práca s pracovným listom, Zhrnutie a opakovanie tematického celku) 

 

TC: Mapa a glóbus ............................................................................................... 11hod. 

(Čo môžeme vidieť na glóbuse, Čo môžeme vidieť na mape, Meranie na mapách, Prečo je na Zemi 

rôzny čas?, Časové pásma, Vychádzka do okolia, Zhrnutie tematického plánu) 

 

 

TC: Cestujeme a spoznávame našu Zem ........................................................... 36 hod. 

 

 Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvorila príroda ........................................... 30 hod.  

(Cesta do hlbín Zeme, Sopky – okná do hlbín Zeme, Ohnivé miesta na Zemi, Zemetrasenie, 

Činnosť vody – život rieky, Činnosť ľadovca, Činnosť vetra, Zhrnutie a opakovanie učiva, 

Atmosféra – vzdušný obal Zeme, Aké bude počasie?, Rozmanité krajiny Zeme, Krajiny teplého 

podnebného pásma, Subtropické krajiny, Krajiny mierneho podnebného pásma, Krajiny studeného 

podnebného pásma, Práca s atlasom, Dažďové pralesy, Polárne krajiny, Život vo vysokých 

pohoriach) 

 

 Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek .............................................. 6hod. (Mestá 

a dediny, Pamiatky UNESCO, Cestujeme pomocou internetu (projekt), Záverečné 

opakovanie) 

 

 Učebné zdroje 

Učebnica - I.Ružek, M.Ružeková, P.Likavský, M.Bizubová: Geografia pre 5. ročník 

základných škôl, VKÚa.s., Harmanec, 2009 

 

Hodnotenie predmetu: 

 

Hodnotenie a klasifikácia predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Žiaci budú hodnotení na základe ústnych a písomných odpovedí, 

aktívneho a tvorivého prístupu na jednotlivých vyučovacích hodinách nasledovne: 

- ústne odpovede (minimálne raz štvrťročne) 

- vypracovanie referátov, projektov: hodnotenie známkou 

- motivačné hodnotenie: aktivita žiakov hodnotená známkou za výnimočnú prácu na 

vyučovacej hodine 

- písomné odpovede: kontrolné hodnotenie - krátke previerky na zistenie pochopenia učiva, 

písomné práce po tematických celkoch, výstupný test 



stupnica: 1: do 90% 

2: do 75% 

3: do 50% 

4: do 25% 

5: menej ako 25% 

 

6. ročník 

 

Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu, ktorá sa využíva na 

dôkladnejšie opakovanie a precvičovanie učiva s použitím IKT a na tvorbu projektov.  

 

Prierezové témy: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Žiak prispieva k utváraniu a rozvíjaniu základných zručnosti pre 

spoluprácu, snaží sa o úctu k spolužiakom, nadväzuje so spolužiakmi priateľstvo, je nápomocný 

slabším, uvedomuje si hodnotu rôznosti ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov, prispieva k 

tvorbe a ochrane prírody.  

Témy: Opakovanie učiva 5. ročníka, Obyvateľstvo a sídla, Problémy Afriky – hlad, choroby, nepokoje, 

školstvo a zdravotníctvo 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné pravidlá správania sa k opačnému pohlaviu, 

k tolerancii a ohľaduplnosti.  

Témy: Obyvateľstvo a sídla 

Environmentálna výchova: žiak je schopný chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a 

jeho životným prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi; pozná a chápe 

súvislosti  medzi  vývojom  ľudskej  populácie  a vzťahom  k prostrediu v rôznych oblastiach sveta; je 

schopný  vnímať a citlivo pristupovať k prírode  a prírodnému  a kultúrnemu dedičstvu.  

Témy: Povrch, podnebie, vodstvo, rastlinstvo a živočíšstvo Afriky a Ázie 

Mediálna výchova:   žiak využíva potenciál médií ako zdrojov informácií, kvalitnej zábavy i naplnenia 

voľného času, zmysluplne, kriticky a selektívne využívať média a ich produkty.  

Témy: Obyvateľstvo a sídla, Problémy Afriky – hlad, choroby, nepokoje, školstvo a zdravotníctvo, 

Zaujímavosti Afriky 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva históriu, zvyky, tradície iných kultúr, uplatňuje svoje práva a 

rešpektuje práva druhých, chápe a toleruje odlišné záujmy, názory i schopnosti druhých.  

Témy: Osídlenie Zeme, Obyvateľstvo sveta, Objavovanie Afriky, Obyvateľstvo a sídla Ázie a Afriky 

Ochrana života a zdravia:   žiak formuje svoj vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, 

tiež zdravia a života iných ľudí 

Témy: Problémy Afriky – hlad, choroby, nepokoje 

Finančná gramotnosť: Žiak dokáže analyzovať a vyhodnotiť reklamné tvrdenia, dokáže sa správne 

rozhodnúť, na čo minúť peniaze.  

Témy: Hospodárstvo 

  

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet geografia, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0.  

 

 Rozsah vyučovania predmetu:  

1 VH týždenne ŠVP + 1 VH týždenne ŠkVP (66 vyučovacích hodín za školský rok) 



Rozširujúce hodiny v rámci ŠkVP využívame na prehĺbenie a upevnenie učiva, tvorbu projektov, 

prezentácií, pojmových máp, prácu s doplnkovou literatúrou.  

 

Obsah učebného predmetu: 

Úvodná hodina .................................................................................................................. 1 hod. 

Opakovanie učiva 5. ročníka ............................................................................................. 1 hod. 

Svet ................................................................................................................................... 6 hod. 

(Osídlenie, Obyvateľstvo) 

Afrika ............................................................................................................................. 26 hod. 

(Poloha, zobrazenie na mape, prehľad, Členitosť pobrežia, Povrch, Podnebie, Vodstvo, Rastlinstvo 

a živočíšstvo, Obyvateľstvo a sídla, Hospodárstvo, Zaujímavosti Afriky, Severná Afrika, Stredná 

Afrika, Južná Afrika, Problémy – hlad, choroby, nepokoje, školstvo a zdravotníctvo, Zhrnutie 

a precvičovanie tematického celku) 

Ázia ................................................................................................................................ 32 hod. 

(poloha, zobrazenie na mape, prehľad, Členitosť pobrežia, Povrch, Podnebie, Vodstvo, Rastlinstvo 

a živočíšstvo, Obyvateľstvo a sídla, Hospodárstvo, Juhozápadná Ázia, Južná Ázia, Juhovýchodná 

Ázia, Východná Ázia, Severná Ázia, Stredná Ázia, Zhrnutie a precvičovanie tematického celku) 

 

Učebné zdroje  

TOLMÁČI, L. a kol. 2010: Geografia pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií s 

osemročným štúdiom, Harmanec (VKÚ,a.s.). 

 

FARÁRIK P. a kol. 2014: Hravá geografia – pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ a sekundu GOŠ, Košice 

(TAKTIK).  

 

 

 

 OBČIANSKA NÁUKA 

 

Vzdelávací štandard nepredstavuje iba súhrn katalógov, ktoré stanovujú výkony a obsah 

vyučovacieho predmetu, ale je to predovšetkým program rôznych činností a otvorených príležitostí 

na rozvíjanie individuálnych učebných možností žiakov.  

Vzdelávací štandard pozostáva z charakteristiky predmetu a základných učebných cieľov, ktoré sa 

konkretizujú vo výkonovom štandarde. Je to ucelený systém výkonov, ktoré sú vyjadrené kognitívne 

odstupňovanými konkretizovanými cieľmi – učebnými požiadavkami. Tieto základné požiadavky 

môžu učitelia ešte viac špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v podobe ďalších blízkych učebných 

cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek.  

K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy ako 

kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované podľa 

jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To však nevylučuje 

možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho 

programu podľa jednotlivých ročníkov.  

Vzdelávací štandard z občianskej náuky ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby 

vytváral možnosti aj na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, 

pátranie, skúmanie, objavovanie, lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a 

porozumenia prítomnosti. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi výučby a 

konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne zreprodukovať. 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  



Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 

Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a 

nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných 

životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom 

procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. 

Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva 

druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť 

ekonomický život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z 

dôležitých predpokladov je kritické myslenie. 

 

CIELE PREDMETU  

Žiaci  

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti, 

 realisticky sa spoznávajú, hodnotia seba samých,  

 osvoja si pravidlá a normy spoločenského spolunažívania,  

 uvedomujú si práva a povinnosti a primerane svoje práva obhajujú,  

 preberajú zodpovednosť za vlastné názory, postoje a dôsledky konania,  

 uznávajú základné princípy demokracie,  

 budujú si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram,  

 učia sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti,  

 získajú základné vedomostí o sociálnoekonomickom a právnom fungovaní spoločnosti  

 

6. ročník 

 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v 

sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC Moja vlasť; TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti - Psychológia v každodennom živote človeka 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Moja vlasť - Obec, v ktorej žijem; Región, v ktorom žijem; Moja vlasť; Budúcnosť mojej obce; 

Kultúrny, spoločenský a verejný život v obci 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Moja vlasť - Kultúrny, spoločenský a verejný život v obci; Štátne symboly SR 



Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Moja vlasť - Európska únia,  Plagát členského štátu EÚ 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti - Ľudské emócie, city 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Moja vlasť - Európska únia; Budúcnosť mojej obce; Kultúrny, spoločenský a verejný život 

v obci 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti - Schopnosti osobnosti, Psychológia v každodennom živote 

človeka 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet občianska náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

 

Prehľad tematických celkov 

1. Moja vlasť 

2. Postavenie jednotlivca v spoločnosti 

 

 

1. Moja vlasť (19 hodín)   

Úvodná hodina 

Obec, v ktorej žijem 

Minulosť a súčasnosť obce 

Budúcnosť obce, v ktorej žijem 

Kronika, erb, vlajka mojej obce 

Významné osobnosti obce 

Historické pamiatky, krásy prírody v obci  

Kultúrny, spoločenský a verejný život v obci  

Obecná samospráva  

Moja obec  -  projektu (3VH) 

Región, v ktorom žijem 

Moja vlasť 

Štátne symboly SR 

Európska únia  

Plagát členského štátu EÚ - projekt 

Opakovanie – Región, vlasť, EÚ     

Kontrolná práca    

 

2. Postavenie jednotlivca v spoločnosti (14 hodín)  

Vnútorný a vonkajší život  jednotlivca 



Ľudská psychika 

Psychické procesy – pocit, vnem, predstava 

Psychické procesy – pamäť a myslenie 

Ľudské emócie, city (2VH) 

Ľudská osobnosť  

Typy temperamentu - test  

Schopnosti osobnosti 

Učíme sa učiť 

Štýly učenia    

Psychológia v každodennom živote 

V hlave – film (2VH) 

Záverečné opakovanie a hodnotenie 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

Učebnica: DROZDÍKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D.: Občianska náuka pre 6. ročník základných 

škôl. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava 2009. 

 

POMÔCKY 

Didaktická technika:  interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky:   kalendár, fotografie, noviny, knihy 

Ďalšie zdroje:   knižnica, internet  

 

 

7. ročník 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v 

sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti; TC Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti - Zdravý spôsob života 

TC Sociálne vzťahy v spoločnosti - Vznik, vývoj a charakteristika ľudskej spoločnosti; Pohyb 

obyvateľstva na Zemi, migrácia; Sociálne zmeny v spoločnosti a ich zdroje 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti -  Komunikácia v sociálnych skupinách, Konflikty a ich 

riešenia 



TC Sociálne vzťahy v spoločnosti - Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia; Sociálne a politické 

konflikty  - vojny, terorizmus; Sociálne problémy  - extrémizmus, šikanovanie, vandalizmus 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Sociálne vzťahy v spoločnosti  - Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti; Pohyb obyvateľstva 

na Zemi, migrácia; Sociálne a politické konflikty  - vojny, terorizmus; Sociálne problémy  -  

extrémizmus, šikanovanie, vandalizmus; Kultúra, multikultúrnosť 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC Postavenie jednotlivca v spoločnosti  - Socializácia  jednotlivca;  Sociálne  vzťahy    v 

skupinách; Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine 

TC Sociálne vzťahy v spoločnosti - Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia; Sociálne a politické 

konflikty  - vojny, terorizmus; Sociálne problémy  -  extrémizmus, šikanovanie, vandalizmus 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Sociálne vzťahy v spoločnosti - Veľké spoločenské skupiny  a rozvrstvenie ľudskej spoločnosti; 

Sociálne zmeny v spoločnosti a ich zdroje; Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia; Sociálne 

a politické konflikty  - vojny, terorizmus   

  

 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet občianska náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Prehľad tematických celkov 

 

1. Postavenie jednotlivca v spoločnosti 

2. Sociálne vzťahy v spoločnosti 

 

 

1. Postavenie jednotlivca v spoločnosti (11 hodín)   

Úvodná hodina 

Spoločenské (sociálne) skupiny 

Socializácia jednotlivca 

Sociálne vzťahy v skupinách 

Pozície, roly jednotlivca v sociálnej skupine 

Komunikácia v sociálnych skupinách  

Spolupráca a súťaženie v sociálnej skupine (2VH) 



Konflikty v sociálnych skupinách a ich riešenia 

Zdravý spôsob života 

Opakovanie  -  Postavenie jednotlivca v spoločnosti 

 

2. Sociálne vzťahy v spoločnosti (22 hodín)  

Vznik, vývoj a charakteristika ľudskej spoločnosti   

Štruktúra ľudskej spoločnosti 

Veľké spoločenské skupiny  a rozvrstvenie ľudskej spoločnosti  

Štruktúra ľudskej spoločnosti - rasy, národy, etniká  

Náboženská štruktúra ľudskej spoločnosti (5VH) 

Opakovanie - Sociálne vzťahy v spoločnosti I. 

Sociálne zmeny v spoločnosti a ich zdroje 

Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia 

Pohyb obyvateľstva na Zemi, migrácia 

Sociálne a politické konflikty  - vojny, terorizmus 

Sociálne problémy  -  extrémizmus, šikanovanie, vandalizmus (2VH) 

Kultúra, multikultúrnosť 

Dobrovoľníctvo 

Charitatívne projekty 

Opakovanie -  Sociálne vzťahy v spoločnosti II. 

Názory žiakov – Kam kráča ľudská spoločnosť  

Záverečné opakovanie a hodnotenie 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

učebnica:  DROZDÍKOVÁ, A. – ĎURAJKOVÁ, D.: Občianska náuka pre 7. ročník základnej školy 

a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava 

2017. 

 

POMÔCKY 

Didaktická technika:  interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky:   noviny, knihy, encyklopédie 

Ďalšie zdroje:   knižnica, internet  

 

8. ročník 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v 

sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC Štát a právo; TC Ľudské práva a slobody   



Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC Štát a právo - Rodinné právo 

TC Ľudské práva a slobody – Právo na život   

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Štát a právo - Funkcie štátu  

TC Ľudské práva a slobody - Právo na zdravie; Právo na život 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Štát a právo - Funkcie štátu; Právo a spravodlivosť; Formy vlády; Demokracia a základné 

princípy demokracie  

TC Ľudské práva a slobody - Právo na názor a informácie 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Ľudské práva a slobody - Rovnaký prístup ku všetkým deťom; Práva menšín-menšiny a ich 

ochrana 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC Štát a právo - Trestné právo; Funkcie štátu   

TC Ľudské práva a slobody - Právo na život; Právo na zdravie; Ľudské práva  a slobody v Ústave 
Slovenskej republiky 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Štát a právo - Funkcie štátu;  Občianske právo 

TC Ľudské práva a slobody - Právo na ochranu spotrebiteľa 

Regionálna výchova: žiak získa informácie o svojej vlastnej identite, je hrdý na svoj národ, na 

tvorbu našich predkov, na svoju vlasť, zachováva hodnoty kultúry a remeselnej výroby, vytvára si 

vzťah a väzby na vlastnú lokalitu a širší región 

TC Štát a právo – Štát a jeho podstata   

TC Ľudské práva a slobody – Rovnaký prístup ku všetkým deťom, Práva menšín-menšiny a ich 

ochrana  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet občianska náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

 

Prehľad tematických celkov: 

1. Štát a právo 

2. Ľudské práva a slobody 



 

 

1. Štát a právo (21 hodín)   

Úvodná hodina 

Štát a jeho podstata (znaky štátu) 

Funkcie štátu  

Formy vlády  

Ústava Slovenskej republiky 

Deľba štátnej moci 

Zákonodarná moc  

Demokracia a základné princípy demokracie 

Voľby a princípy volebného práva 

Zopakujme si – Čo už vieme o štáte 

Právne normy 

Právny poriadok Slovenskej republiky 

Odvetvia práva  - verejné a súkromné právo 

Občianske právo 

Súdna sieň  

Rodinné právo 

Trestné právo  

Právne inštitúcie Slovenskej republiky 

Právo a spravodlivosť – Verdikt (film) (2VH) 

Zopakujme si -  Právne minimum  

 

2. Ľudské práva a slobody (12 hodín)  

Ľudské práva a slobody v Ústave  

Niet práv bez povinnosti a zodpovednosti 

Základné práva detí  podľa Dohovoru o právach dieťaťa 

Rovnaký prístup ku všetkým deťom  

Právo na názor a informácie 

Právo na život 

Právo na zdravie 

Právo na vzdelanie a hru 

Práva menšín -  menšiny a ich ochrana  

Právo na ochranu spotrebiteľa    

Zopakujme si -  Ľudské práva a slobody 

Záverečné opakovanie a hodnotenie 

 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

učebnica: ĎURAJKOVÁ, D. – VARGOVÁ, D.: Občianska náuka pre 8. ročník základnej školy a 3. 

ročník gymnázia s osemročným štúdiom. Slovenské pedagogické nakladateľstvo. Bratislava 2018. 

 

POMÔCKY 

Didaktická technika:  interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky: noviny, knihy, encyklopédie, Ústava SR 

Ďalšie zdroje:   knižnica, internet  

 

 

KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE    



Hodnotenie a klasifikácia predmetu vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy. Predmet sa hodnotí klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5. Výsledná 

klasifikácia zahŕňa: 

- ústne odpovede  - hodnotené známkou  

- vypracovanie referátov,  projektov, domácich úloh - hodnotené známkou 

- písomné odpovede: krátke previerky na zistenie pochopenia učiva, písomné práce po tematických 

celkoch -  hodnotené známkou 

- aktivitu žiakov na vyučovaní – hodnotenú slovne prípadne hodnotenú známkou za výnimočnú 

prácu na vyučovacej hodine 

- účasť na olympiádach a iných súťažiach  – tieto aktivity môžu výslednú klasifikáciu zlepšiť 

Stupnica:  

100% - 90%      výborný 

89% - 75%        chválitebný 

74% - 50%        dobrý 

49% - 25%        dostatočný 

25% a menej     nedostatočný 

Pri záverečnom hodnotení sa berú do úvahy všetky známky. Najväčšiu váhu majú známky z ústnych 

odpovedí, ohlásených písomných prác a projektov. 

 

 

9. ročník 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v 

sekcii Štátny vzdelávací program. 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

TC Základné pojmy; TC  Základné formy podnikania; TC  Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej 

ekonomike    

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC: Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike - Poisťovne; Osobné financie; Hospodárenie v 

domácnosti   

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Základné pojmy -  Potreby a statky; Výrobný proces 

TC Základné formy podnikania - Podnik a podnikanie; Podnikateľský plán; Spotreba a spotrebiteľ; Z 

koša do chladničky  - dokument; Vplyv reklamy na spotrebiteľov; Žiarovková konšpirácia   -  

dokument  



TC Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike  - Osobné financie; Hospodárenie v 

domácnosti 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, 

dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Základné formy podnikania -   Vplyv reklamy na spotrebiteľov; Žiarovková konšpirácia   -  

dokument  

TC Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike  -  Banky a sporiteľne; Produkty a služby 

bánk; Sporenie; Poisťovne 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC: Základné formy podnikania  -   Ako sa stať podnikateľom 

TC: Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike   -  Poisťovne 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca, vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Základné pojmy: Potreby a statky; Výrobný proces 

TC  Základné formy podnikania -  Podnikateľský plán, Hospodárenie podniku; Ochrana spotrebiteľa; 

Vplyv reklamy na spotrebiteľov; Žiarovková konšpirácia   -  dokument  

TC  Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike    

 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi, obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet občianska náuka, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok 

1. Základné pojmy (10 hodín) 

Úvodná hodina 

Potreby a statky 

Výrobný proces 

Ekonómia a ekonomika 

Základné ekonomické otázky (2VH) 

Typy ekonomík (2VH) 

Trhový mechanizmus 

Samotestovacie úlohy   

 

 

2. Základné formy podnikania (14 hodín) 

Podnik a podnikanie 

Podnikateľský plán  -  projekt (3VH) 

Hospodárenie podniku 

Právne formy podnikania 

Ako sa stať podnikateľom  

Opakovanie – Základné formy podnikania 

Spotreba a spotrebiteľ   



Z koša do chladničky  - dokument 

Ochrana spotrebiteľa  

Vplyv reklamy na spotrebiteľov 

Žiarovková konšpirácia   -  dokument  

Práva spotrebiteľa v Európskej únii  

 

 

3. Peniaze a finančné inštitúcie v trhovej ekonomike  (9 hodín) 

Peniaze a funkcie peňazí  

Banky a sporiteľne 

Produkty a služby bánk 

Sporenie 

Poisťovne 

Opakovanie - Peniaze a finančné inštitúcie 

Osobné financie 

Hospodárenie v domácnosti 

Záverečné opakovanie a klasifikácia 

 

UČEBNÉ ZDROJE 

učebnica: KOPECKÁ, H. - MUCHOVÁ, E.: Občianska náuka pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom. SPN. Bratislava  2012. 

  

POMÔCKY 

Didaktická technika:  interaktívna tabuľa, počítač 

Materiálne výučbové prostriedky: noviny, knihy 

Ďalšie zdroje:   knižnica, internet  

 

 

ČLOVEK A HODNOTY 

 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 

ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

TECHNIKA 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov 

k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k 

vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  



Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v 

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

podobách a širších súvislostiach.  

 

CIELE PREDMETU  

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu. Predmet Technika  sa zameriava na praktické pracovné 

návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka 

v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou 

protiváhou. Je založený na tvorivej spolupráci žiakov.  

 

PREDMETOVÉ KOMPETENCIE 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto predmetové kompetencie: 

a) všeobecné (univerzálne) kompetencie:  

- schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,  

- schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, schopnosť hodnotiť  

a vyjadrovať vlastný názor,  

- schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,  

- schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť,  

b) pracovné kompetencie žiaka  

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní 

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky  

- pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 

spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany 

životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt, 

- využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného 

rozvoja i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a 

profesionálnom raste. 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE 

Vyučovanie predmetu Technika je založené na komunikatívno-poznávacom princípe.  Učiteľ 

využíva rozličné vyučovacie metódy (napr. heuristickú, analyticko-syntetickú atď.) a rozmanité 



formy práce. Ich výber a použitie závisí od konkrétnych podmienok pri rešpektovaní zásady 

primeranosti veku. 

  Významné miesto má samostatná práca žiakov s dôrazom na diferencovanosť úloh a 

individuálny prístup učiteľa k žiakom. Ďalej je to práca v dvojiciach či skupinách, ktorá má byť 

účelná a má sa využívať funkčne. Je potrebné rozvíjať invenciu žiakov. 

 Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti. 

 

UČEBNÉ ZDROJE, POMÔCKY 

Pri výučbe sa využívajú dostupné pomôcky slúžiace na výkon prác podľa tematických okruhov – 

rôzne druhy materiálov a pomôcok školskej dielne, počítačovej učebne. 

 

PRIEREZOVE TEMY:  

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému 

štýlu. Témy: Výrobok z textilu, prírodného materiálu – využitie odpadového materiálu.  

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Výrobok z textilu, prírodného materiálu – akceptácia a uznanie 

svojej práce a práce svojich spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a 

zodpovedný život. Témy: varenie a pečenie, výrobok z textilu, prírodného materiálu, práca 

s elektronickou stavebnicou.  

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Témy: BOZ pri práci, výrobok z textilu, prírodného materiálu 

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.Témy: varenie a pečenie, vianočné pečivo. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v 

oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: varenie a pečenie, rozpočet 

domácnosti, sporenie. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

5. ročník: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok  



1. Človek a technika ......................................................................................................6 hod. 

(bezpečnosť, technika, človek, príroda, spoločnosť, ochrana prírody, surovina, materiál, vlastný 

výrobok)  

 

2. Ručné práce ................................................................................................................ 7 hod. 

(tkanina, textil, vyšivanie, šitie, výrobok, práca s prírodným materiálom) 

 

3. Varenie a pečenie ........................................................................................................10 hod. 

(ovocná bublanina, lístkové cesto, vianočné pečivo, medovníčky, linecké kolieska, palacinky, wafle, 

chlebíčky, šaláty) 

 

4. Plánovanie a vedenie domácnosti .............................................................................. 10 hod.  

(peniaze, funkcia peňazí, finančné inštitúcie, rozpočet, sporenie, starostlivosť o domácnosť) 

 

Učebné zdroje 5. ročník :  

učebnica: Technická výchova pre 5. až 9. ročník 

pracovný zošit: Hravá technika, pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ 

PRIEREZOVE TEMY:   

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému 

štýlu. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – využitie odpadového materiálu, recyklácia.  

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – akceptácia a uznanie svojej 

práce a práce svojich spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a 

zodpovedný život. Témy: varenie a pečenie, výrobok z plastu, výrobok z dreva. 

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Témy: BOZ pri práci, konštrukčné spájanie dreva, odpadový materiál – plastové fľaše, využitie 

novinového papiera.  

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.Témy: varenie a pečenie, vianočné pečivo. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v 

oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: varenie a pečenie.  



 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

6. ročník: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok  

1. Technické materiály a nástroje na ich spracovanie ................................................... 11 hod. 

(drevo, rezivo, polovýrobok, starostlivosť a ošetrovanie dreva, doskové výrobky, nástroje na 

obrábanie dreva, zostrojenie a konštrukcia výrobku, plast)  

 

2. Varenie a pečenie ........................................................................................................ 9 hod. 

(ovocný koláč, bábovka, lístkové cesto, vianočné pečivo, medovníčky, linecké kolieska, palacinky, 

wafle, chlebíčky, jednohubky) 

 

3. Samostatná tvorivá práca žiakov................................................................................ 13 hod.  

(odpadový materiál, plast, plastové fľaše, novinový papier, výrobok, recyklácia, ochrana životného 

prostredia, výstava, projektová práca )  

 

 

Učebné zdroje 6. ročník :  

učebnica: Technická výchova pre 5. až 9. ročník 

pracovný zošit: Hravá technika, pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ 

 

PRIEREZOVE TEMY:  

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné konanie a 

postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k zdravému životnému 

štýlu. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – využitie odpadového materiálu, inštalácia vody, 

zdroje elektrickej energie – šetrenie zdrojom vody a elektrickej energie. 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – akceptácia a uznanie svojej 

práce a práce svojich spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na plnohodnotný a 

zodpovedný život. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – využitie odpadového materiálu 



Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza, 

formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. 

Témy: BOZ pri práci, jednoduché elektrické zapojenia.  

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, 

kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.Témy: varenie a pečenie, vianočné pečivo. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v 

oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: varenie a pečenie.  

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

7. ročník: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok  

1. Človek a technika ........................................................................................................ 9 hod. 

(materiály, technológie, technika, technické prostredie, pozitívne dôsledky, negatívne dôsledky 

techniky, dejiny techniky, myšlienka – konštrukcia, vlastný výrobok, odpadový materiál)  

 

2. Elektrická energia ....................................................................................................... 6 hod. 

(elektrina, elektrická energia, elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče modernej domácnosti, 

zapojenie, výpočet, domácnosť, televízia, mikrovlna rúra) 

 

3. Varenie a pečenie ........................................................................................................ 8 hod. 

(ovocný koláč, lístkové cesto, pizza, vianočné pečivo, medovníčky, vanilkové rožteky, linecké 

kolieska, palacinky, wafle, toasty) 

 

4. Technika, domácnosť, bezpečnosť............................................................................10 hod.  

(bytová inštalácia vody, bytová inštalácia kúrenia, elektroinštalačný materiál, vodovodný kohútik, 

vodovodný systém)  

 

Učebné zdroje 7. ročník :  

učebnica: Technická výchova pre 5. až 9. ročník 

pracovný zošit: Hravá technika, pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ 

 

KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

Predmet Technika je hodnotený slovne.  

Hodnotenie absolvoval získa žiak, ktorý sa zúčastňuje vyučovania, aktívne sa zapája počas 

klasifikačného obdobia do vyučovacieho procesu.  



Hodnotenie neabsolvoval získa žiak, ktorý sa nezúčastňuje vyučovacieho procesu bez 

ospravedlneného dôvodu, nenosí si učebné pomôcky, na hodinách nepracuje a celkovo nejaví záujem 

o vyučovací proces. 

 

 

 

UMENIE A KULTÚRA 

 

Hudobná výchova 

5.  ročník 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: žiak si dokáže vážiť kultúru svojho národa a iných národov, 

rešpektuje  špecifiká  kultúry  iných  národov,  Žiak  rozvíja  svoju  osobnosť  predovšetkým  v 

oblasti postojov a hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie -  dokáže správať na 

koncertoch a kultúrnych podujatiach. 

Témy: prierezová téma sa prelína všetkými témami predmetu 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

– osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií. 

Témy: pri aktívnom počúvaní hudby, Hudba spojená s inými druhmi umenia. 

Multikultúrna výchova: žiak rešpektuje špecifiká kultúry iných národov. 

Témy: Prostredníctvom hudby poznávame kultúru iných národov 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

Téma: Ako počúvať hudbu. Hudba ako nástroj relaxácie. 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet hudobná výchova. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín za školský rok 

 

Ako sa nám prihovára hudba....................................................................................... 11 hod. 

(Čo by sme mali vedieť z minulých ročníkov , Zahrajme sa s hudbou , Výrazové prostriedky hudby 

, Rytmus , Melódia, Harmónia, Tempo a agogika, Inštrumentácia, Podoby hudobnej skladby – 

Dynamika, Farba ) 

Prostredníctvom hudby poznávame svoju hudobnú kultúru i kultúru iných 
národov.......................................................................................................................... 11 hod. 

(EÚ, Slovensko, Rómska hudba, Česko, Poľsko, Maďarsko, Rusko, Ako počúvať hudbu, 

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


Symfonická báseň) 

Hudba spojená s inými druhmi umenia ..................................................................... 11 hod. 

(Opera a opereta, Melodráma, Muzikál , Balet, Operné divadlá, Symfonická rozprávka Hudobná 
rozprávka – projekt) 

Učebné zdroje: 

Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl, Eva Langsteinová, Belo Felix, Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2013 

 

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce sa názory 

na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky, snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje 

hudobné prejavy. 

Ústne skúšanie 

orientačné – rozhovor (otázky jasné, jednoznačné, logicky presné, štylisticky správne) 

samostatný ústny prejav žiaka – súvislá odpoveď – klasifikácia (predmetom hodnotenia - 

úroveň  vedomostí,  logické  zvládnutie učiva, aplikačné schopnosti , proces myslenia, 

poznanie v širších súvislostiach...) 

Podľa povahy učiva zamerané na : 

- reprodukovanie učiva 

- porovnávanie údajov, faktov 

- konštatovanie údajov, faktov 

Hodnotenie úrovne prejavu so zreteľom na dispozície žiaka v jednotlivých činnostiach : 

- vokálno-intonačnej 

- inštrumentálnej 

- hudobno-pohybovej 

- percepčnej 

- hudobno-dramatickej. 

Písomné skúšanie : cvičenie v zošite, didaktický test domáca úloha- tvorba projektov a ich 

prezentácia. 

 

 

5. – 8.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj: - žiak si dokáže vážiť kultúru svojho národa a iných národov, 

rešpektuje špecifiká kultúry iných národov. Žiak rozvíja svoju osobnosť predovšetkým v oblasti 

postojov a hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie - dokáže správať na 

koncertoch a kultúrnych podujatiach. 

Témy: prierezová téma sa prelína všetkými témami predmetu 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti – 

osvojí si zodpovedný prístup pri využívaní médií. 

Témy: pri aktívnom počúvaní hudby, tvorbe a prezentovaní projektov 

Multikultúrna výchova: žiak rešpektuje špecifiká kultúry iných národov. 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Eva-Langsteinova/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Belo-Felix/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/SPN-Mlade-leta/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/SPN-Mlade-leta/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/


Témy: Ľudové a umelé piesne rôznych národov s primeranou tematikou (Slovensko, Česká 

republika, Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Írsko). 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

Téma: Ako počúvať hudbu. Hudba a tanec ako nástroj relaxácie. 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet hudobná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej 

školy. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín za školský rok 

 

Hudba minulosti a súčasnosti..................................................................................... 16 hod. 

(Vývoj hudby od najstarších čias (pravek, starovek, stredovek, renesancia, barok, klasicizmus, 

romantizmus, impresionizmus). Najvýznamnejší svetoví i slovenskí hudobní skladatelia 

jednotlivých štýlových období vývoja hudby a ich vybrané diela. Analýza hudobnej skladby 

 

 

prostredníctvom dominujúcich výrazových prostriedkov hudby. Jednoduchá choreografia 

tanca.) 

Prostredníctvom hudby poznávame kultúru rôznych národov ................................ 17 hod. 

Ľudové a umelé piesne rôznych národov s primeranou tematikou (Slovensko, Česká republika, 

Rakúsko, Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Írsko). Hudobné skladby, ktoré výstižne 

charakterizujú hudbu vybraných národov (hymny, vokálne a inštrumentálne diela významných 

hudobných skladateľov). Jednoduchá choreografia tanca (valčík, jednokročka, dvojkročka). 

 

 Učebné zdroje 

Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl, Eva Langsteinová, Belo Felix, Slovenské 

pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, 2015 

 

Ústne skúšanie 

orientačné – rozhovor (otázky jasné, jednoznačné, logicky presné, štylisticky správne) samostatný 

ústny prejav žiaka – súvislá odpoveď – (predmetom hodnotenia - úroveň vedomostí, logické 

zvládnutie učiva, aplikačné schopnosti , proces myslenia, poznanie v širších súvislostiach. . ) 

Podľa povahy učiva zamerané na : 

- reprodukovanie učiva 

- porovnávanie údajov, faktov 

- konštatovanie údajov, faktov 

Hodnotenie úrovne prejavu so zreteľom na dispozície žiaka v jednotlivých činnostiach : 

- vokálno-intonačnej 

- inštrumentálnej 

- hudobno-pohybovej 

- percepčnej 

http://www.martinus.sk/knihy/autor/Eva-Langsteinova/
http://www.martinus.sk/knihy/autor/Belo-Felix/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/SPN-Mlade-leta/
http://www.martinus.sk/knihy/vydavatelstvo/SPN-Mlade-leta/


- hudobno-dramatickej. 

Písomné skúšanie : cvičenie v zošite, didaktický test domáca úloha- tvorba projektov a ich 

prezentácia. 

Motivačné hodnotenie: známkovaná aktivita žiakov známkou výborný za výnimočnú prácu. 

 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

5. ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy predmetu 

sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii 

Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov  a 

hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené 

na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej 

práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. TC sa prelína všetkými témami predmetu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné 

princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

TC Podnety fotografie, Podnety filmu a videa 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného  prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky. 

TC Podnety fotografie, Podnety filmu a videa 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje   význam a vplyv médií vo svojom živote a v 

spoločnosti, dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

TC Podnety videa a filmu, Elektronické médiá 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, 

má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Podnety dizajnu, Podnety architektúry, Podnety tradícií a remesiel 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia 

TC bezpečnosť pri práci na hodine 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

TC Podnety dizajnu, Podnety architektúry 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

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


sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací 

predmet etická výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín za školský rok 

1.  Výtvarné vyjadrovacie prostriedky   (6 VH) 

Pozitív a negatív na ploche – šablóny z obrysového tvaru (figúra, predmet), dynamické zobrazenie 

pohybu opakovaním obrysového tvaru, pozitív a negatív v priestorovom tvare: otláčanie predmetov 

do mäkkej modelovacej hmoty (figuratívna alebo abstraktná kompozícia) – odlievanie do sadry 

 

2. Možnosti zobrazovania videného sveta (4 VH) 

Základné proporcie predmetov, analytické pozorovanie predmetov (celok a časti), kreslenie 

predmetu podľa videnej skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií); vyjadrenie 

približného tvaru a modelácie tieňovaním, šrafovaním, lavírovaním, modelovanie tvaru predmetu 

podľa videnej skutočnosti s dôrazom na základy výstavby proporcií (budovaných od geometrických 

tvarov k približnej modelácii predmetu), viacpohľadovosť plastického tvaru 

 

3. Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia  (10 VH) 

geometrizácia tvarov predmetov (napr. zátišie), kompozícia (obraz) z takto „rozložených“ predmetov 

– kubistický princíp, fantastické kombinácie tvarov (napr. častí predmetov, ľudských a zvieracích 

postáv ...), surrealistické umenie, kubistické umenie, porovnanie zobrazujúceho a nezobrazujúceho 

(abstraktného) umenia 

  

4. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia   (4VH) 

mozaika (z papiera alebo rôznych materiálov) alebo maľba (vlastný motív žiaka, formálna inšpirácia 

z dejín umenia), umenie neskorej antiky – mozaiky byzantské umenie – ikony, uvedenie do dobovej 

situácie – príbeh umelca neskorej antiky (Byzancie), ranokresťanské umenie  

  

5. Škola v galérii   (2VH) 

výtvarná interpretácia vybraného umeleckého diela podľa videnej reprodukcie (alebo diela v galérii), 

výtvarné dielo (o rozmeroch, autorovi, dobe vzniku, technike, námete), orientácia v galérii (príp. 

virtuálnej galérii) – vyhľadávanie diel, ich slovná interpretácia možnosti prezentácie umenia: galéria, 

múzeum, výstava, vernisáž, knihy a časopisy o umení, druhy výtvarného prejavu: obraz, socha, 

grafika, objekt, inštalácia 

  

6. Podnety architektúry (4VH) 

odvodzovanie priestoru od postavy človeka a jeho pohybov v ňom – tvorba priestorových modelov 

odrážajúcich tvar alebo funkciu napr. proporcií postavy, pohybov, polôh tela pri rôznych činnostiach, 

modely „schránok“ na bývanie, na pohyb pre človeka alebo pre živočíchov, návrh zariadenia vlastného 

priestoru (napr. brlôžtek, jaskyňa, hniezdo, nora, detská izba, karavan, trieda, spálňa), exteriér a interiér  

 

7. Podnety fotografie  (2VH) 

Základy práce s digitálnym fotoaparátom fotografia (digitálna), hľadanie záberu – výsek (rámovanie,) 

pohľadu na skutočnosť, rôzne výseky rovnakého námetu v hľadáčiku (napr. drobné predmety), rôzne 

možnosti pohľadu na predmet (motív) - celok a detail hry s približovaním (zoomom), rovnaký námet 

s rôznou expozíciou režim makro uloženie a základné operácie s fotografiou v počítači, vznik 

fotografie 

  

8. Podnety videa a filmu (2 VH) 

Záber (kompaktný digitálny fotoaparát alebo mobilný telefón, videokamera), veľkosť, kompozícia a 

dĺžka záberu, uhol pohľadu, osvetlenie, farebné naladenie, voľba témy, výber/príprava scény a aktérov, 

vyjadrenie miesta, spájanie záberov a obrazov (sekvencia, statický záber), plynutie času základné 



pojmy a ich praktické ozrejmenie, prostredníctvom výtvarných činností, informácie o vzniku filmu 

(ukážky prvých filmov)  

  

9. Elektronické médiá  (6 VH) 

Animácia (digitálne pečiatky, nástroj priesvitka, fázy animácie pomocou digitálnej pečiatky, 

vytváranie a úprava fáz animácie, kompozícia v animácii, čas v animácii, uloženie animácie), pohyby 

a procesy v animovanej kresbe (lineárna animovaná kresba, kolorovaná lineárna animovaná kresba), 

skenovanie a uloženie naskenovaného obrázka nástroje v počítačovom programe  

  

 

10. Podnety dizajnu  (4VH) 

Zásady tvorby, znaku a značky, návrh loga, značky, (pre udalosť, firmu, klub, obec, výrobok), alebo 

návrh ex libris pre svoje knihy (možnosti zapojenia písmena, ornamentu, geometrického tvaru, 

vymysleného znaku), alternatívne návrh obalu (škatule) na konkrétny predmet s použitím loga, značky 

  

 

11. Tradície a podnety remesiel   (12 VH) 

Výtvarné reakcie (inšpirácie, interpretácie, kombinácie) na rôzne typy regionálnych ornamentov alebo 

ornamentov rôznych kultúr, aplikácia a aktualizácia navrhnutého ornamentu (napr. na súčasný 

úžitkový predmet, časť odevu, žiakom vymodelovaný predmet), podnety hrnčiarstva návrh a 

modelovanie nádoby (príp. novotvaru), z mäkkej modelovacej hmoty použitie rôznych spôsobov 

povrchovej úpravy (napr. vlys, špagátová technika, vryp), možnosti farebnej úpravy a aplikácie 

dekoru/ornamentu, možnosti odrôtovania tvaru mäkkým drôtom, stručná história hrnčiarstva a 

drotárstva  

  

12. Synestetické podnety   (2VH) 

Grafická partitúra: zápis hudby (do notovej osnovy alebo do vlastného vymysleného systému) 

prostredníctvom zobrazovacích znakov, vlastných grafických symbolov, geometrických tvarov, 

koláže, asambláže z predmetov... (dôraz na význam, tvar znakov, ich farbu, ich umiestnenie), pokus o 

zvukovú interpretáciu 

  

13. Podnety poznávania sveta   (8VH) 

Výtvarné hry s problematikou dejepisu a /alebo zemepisu (napr. mapa/cestovný poriadok/orientačná 

schéma svojej biografie – dejepisu svojho života alebo života predkov, symboly pre jednotlivé 

udalosti; alebo trojrozmerné zobrazenie historickej udalosti – možnosť kolektívnej práce), reflexia 

dobového dizajnu, módy, dopravných prostriedkov (napr. doby mladosti svojich rodičov, starých 

rodičov, prastarých rodičov – podľa ukážok) 

 

Učebné zdroje: 

edukačné DVD, knihy, časopisy, obrazový materiál, encyklopédie výtvarného umenia 

učebnica: Výtvarná výchova pre 5. ročník základných škôl, Čarný a kol., Expol pedagogika, 

Bratislava, 2009 

 

6. ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíja osobnosť žiaka predovšetkým v oblasti postojov            a hodnôt, 

žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti 



komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe 

postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich              pri prezentácii seba a svojej práce, 

získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, rešpektuje rôzne 

typy ľudí a ich názory.  

Prierezová téma sa prelína všetkými témami predmetu. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia 

v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné princípy zdravého 

životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.  

Tematické celky: Podnety fotografie, Podnety filmu a videa  

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky.  

Tematické celky: Podnety fotografie, Podnety filmu a videa  

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote                         a v 

spoločnosti, dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania.  

Tematické celky: Podnety filmu a videa, Elektronické médiá, Podnety tradičných remesiel 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, má 

možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo.  

Tematické celky: Podnety dizajnu, Podnety architektúry, Podnety tradícií a remesiel  

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia. 

Prierezová téma sa prelína všetkými témami predmetu. 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny.  

Tematické celky: Podnety dizajnu, Podnety architektúry  

 

 

 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu                 pre 

vyučovací predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.  

 

Rozsah vyučovania predmetu:  

1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín za školský rok  

 

Obsah učebného predmetu: 

VÝTVARNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY ....................................................2 hod.  

(mierka a proporčné vzťahy, operácie, s mierkou zobrazovania: zmenšovanie – zväčšovanie, 

vzďaľovanie – približovanie, pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti, operácie s proporciami: 

približný pomer častí videnej a kreslenej, predlohy, farebné budovanie priestoru v obraze: blízkosť a 

vzdialenosť) 

MOŽNOSTI ZOBRAZOVANIA VIDENÉHO SVETA ..............................................2 hod.  



(proporcie postavy (človek, zviera), analytické pozorovanie postavy, kreslenie, postavy podľa videnej 

skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií, pohybu), modelovanie postavy podľa videnej 

skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií, častí vo vzťahu k celku, pohybu)  

PODNETY MODERNÉHO A SÚČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA ..............2 hod.  

(pop-art: inšpirácia vybraným princípom pop-artovej tvorby (mihotavý efekt, ilúzia priestorovosti, 

svetelný a farebný kontrast, séria, mriežka...), kinetické umenie: jednoduchý kinetický objekt optické 

klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia)  

VÝTVARNÉ ČINNOSTI INŠPIROVANÉ DEJINAMI UMENIA ...........................2 hod.  

(gotické umenie a architektúra (katedrála, hrad, odev), uvedenie do dobovej situácie – hra na umelca 

gotiky, výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej formy (napr. vitráž z papiera, alebo rôznych 

materiálov – vlastný motív žiaka, alebo knižná iluminácia, návrh gotického rytierskeho brnenia, odevu 

a pod.)  

ŠKOLA V GALÉRII ......................................................................................................2 hod.  

(vnímanie výtvarného diela (v galérii alebo podľa reprodukcie) – reakcie rôznych zmyslových modalít; 

obraz pre päť zmyslov (vcítenie sa do diela na základe jeho pozorovania; priraďovanie chuti, vône, 

zvuku a hmatového pocitu – farbe, tvaru, povrchu, svetlosti, motívu) interpretácia vybraného 

výtvarného diela na základe synestetického vnímania (napr. čo zobrazuje abstraktné umenie?)  

PODNETY ARCHITEKTÚRY .....................................................................................2 hod.  

(urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán, plán mesta (dediny), štruktúra zón, doprava, uzly; vzájomné 

vzťahy, vzťah ku krajine porovnanie: mesto a dedina, fantastické priestory, fantastické funkcie, utópia)  

PODNETY FOTOGRAFIE ...........................................................................................3 hod.  

(inscenovaná fotografia, práca s materiálmi – príprava inscenovaného prostredia(inštalácie), 

fotogenického terénu (napr. z papiera, plastelíny...), využitie povrchov(textúr), umiestnenie predmetu 

v inscenácii, osvetlenie, nasvietenie s farebným svetlo, fotografovanie s rôznych uhlov pohľadu – 

celok, detail)  

PODNETY VIDEA A FILMU .......................................................................................3 hod.  

(vzťah obrazu a zvuku vo videu a filme, ozvučenie krátkej ukážky (experimentovanie              s 

ozvučením s použitím vybraného obrazu a zvuku v počítačovom programe), hudba, hlas a ruchy) 

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ ...........................................................................................3 hod.  

(digitálna úprava farieb obrazu digitálna úprava svetlosti, sýtosti, kontrastu farieb; rozostrenie, 

zaostrenie, voľná transformácia, digitálne filtre, farebné filtre, krivky farieb, digitálna obrazová 

koláž/koláž z obrazu a písma)  

PODNETY DIZAJNU ....................................................................................................3 hod.  

(odevný dizajn, odev, časť odevu, doplnok, história odievania odevný dizajn)  

TRADÍCIE A PODNETY REMESIEL ........................................................................3 hod.  

(podnety košikárstva, pletenie objektu z prútov (napr. papier, kartón, bužírka, drôt, drevo...)  

výtvarné reakcie na tradičné formy (architektúry odevov, jedál, zvykov...)  

SYNESTETICKÉ PODNETY .......................................................................................3 hod. 

(objekt vydávajúci zvuk – hudobno-vizuálny nástroj, ozvučené povrchy (textúry: napr. vrúbkovaný 

papier, plech ...), zvuková performancia s vlastnými zvukovými objektmi (nástrojmi vydávajúcimi 

zvuky, ruchy, šumy), zvukové objekty, autorské a hudobné nástroje)  

PODNETY POZNÁVANIA SVETA ............................................................................3 hod.  

(podnety biológie: výtvarné interpretácie prírodných štruktúr (napr. makrosnímky rastlinných a 

živočíšnych tkanív, minerálov, pozorovanie mikroskopom, röntgenové snímky, snímky geologických 

vrstiev, kryštálov, tepelné snímky povrchu Zeme, kozmické snímky, pozorovaná štruktúra listov...)  

 

Učebné zdroje  

edukačné DVD, knihy, časopisy, obrazový materiál, encyklopédie umenia,  

Čarný a kol.: Výtvarná výchova pre 6. ročník základných škôl, Expol pedagogika, Bratislava, 2009  



 

7., 8. ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Osobnostný  a  sociálny  rozvoj:  rozvíja  osobnosť  žiaka  predovšetkým  v oblasti  postojov 

a hodnôt, žiak dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej 

rozvíja zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné 

zručnosti osvojené na základe postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich 

pri prezentácii seba a svojej práce, získa a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre 

optimálne riešenie rôznych situácií, rešpektuje rôzne typy ľudí a ich názory. 

Tematický celok sa prelína všetkými témami predmetu. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní 

základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote. 

Tematický celok: Podnety fotografie, filmu a videa 

 

Environmentálna výchova: žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného 

prostredia a dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná 

možnosti smerujúce k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne 

zásahy človeka do prírody a ich dôsledky. 

Tematický celok: Podnety fotografie, filmu a videa 

 

Mediálna výchova: žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v 

spoločnosti, dokáže rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania. 

Tematický celok: Podnety fotografie, videa a filmu, Elektronické médiá 

 

Multikultúrna výchova: žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, 

akceptuje kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje 

práva iných ľudí, má možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

Tematický celok: Podnety dizajnu, Podnety architektúry, Podnety tradícií a remesiel 

 

Ochrana života a zdravia: žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a 

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


zdravie, chápe dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia. Prelína sa 

všetkými témami predmetu.  

 

Finančná gramotnosť: žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu 

peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená 

pojem ľudská práca 

- vie vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny. 

Tematický celok: Podnety dizajnu, Podnety architektúry 

  

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu 

pre vyučovací predmet výtvarná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín za školský rok 

 

Výtvarné vyjadrovacie prostriedky ................................................................................ 2 hod. 

(poriadok a chaos – usporadúvanie prvkov v kompozícii, náhodná a konštruovaná zostava, 

symetrické – asymetrické usporiadanie, rytmus – arytmia, zámerná a náhodná kompozícia 

(improvizácia, neporiadok), geometrická a lyrická abstrakcia 

 

Možnosti zobrazovania videného sveta ......................................................................... 2 hod. 

(zobrazovanie priestoru, lineárna perspektíva a kresba, pozorovanie a konštrukcia, interiér, exteriér, 

kolorovanie 

 

Podnety moderného a súčasného výtvarného umenia ................................................... 5 hod. 

(dadaizmus a pop-art, obrazy, objekty, asambláže, dadaistický text a objekt, ready – made – 

kompozícia z nájdeného predmetu, pop-art, výtvarné hry s reklamou, zväčšeninou, zmnožením, 

materiálovou zmenou, nový realizmus, dekoláž, kompresia, akumulácia)  

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia ........................................................... 2 hod. 

(renesančné umenie, maliarstvo, sochárstvo, technické návrhy, architektúra, renesančná móda, 

doplnky, stroje, stavby) 

 

Podnety fotografie, videa a filmu ................................................................................ 3 hod. 

(fotografovanie krajiny, premeny denného svetla, formát, výrez, približovanie, detail a celok, ukážky 

krajinárskej fotografie, scenár, príprava videa, klipu, kreslenie kľúčových scén, navrhovanie postáv, 

kostýmu a filmovej scény) 

 



Podnety architektúry................................................................................................... 2 hod. 

(návrhy architektúr s rôznou funkciou a účelom, charakteristika členenia, tvaru a výrazu, funkcie 

architektonického priestoru, vonkajší a vnútorný výraz architektonického priestoru) 

 

Podnety dizajnu ........................................................................................................... 3 hod. 

(návrh dizajnu výrobku, tvar vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej zaujímavosti, dizajn výrobkov 

a dizajn dopravných prostriedkov) 

 

Tradície a podnety remesiel ........................................................................................ 5 hod. 

(legendy a história regiónu, obce a sociálne skupiny, pamiatky regiónu a ich príbehy, miestne zvyky 

a remeselné tradície, výtvarná interpretácia regionálnych legiend) 

 

Škola v galérií ............................................................................................................. 2 hod. 

(slovo a obraz, porovnávanie slovného opisu a zobrazenia toho istého motívu, výtvarná interpretácia 

umeleckého diela podľa slovného opisu inej osoby, vlastné videnie diela v galérii, vlastný opis) 

 

Elektronické média ..................................................................................................... 3 hod. 

(telesá v 3D programe, morfing, kompozície z kvádrov, kociek, valcov, vyfarbovanie telies 

a priraďovanie textúr, ukladanie modelov) 

 

 

Učebné zdroje 

edukačné DVD, knihy, časopisy, obrazový materiál, encyklopédie umenia, Výtvarná 

výchova pre 7. ročník základných škôl, Čarný a kol., Expol pedagogika, Bratislava, 2009 

 

Hodnotenie predmetu 

 

Žiaci sú klasifikovaní formou absolvoval – neabsolvoval.  

 

9.ročník 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program.   

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  rozvíja osobnosť žiaka predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt, žiak 

dokáže optimálne usmerňovať svoje správanie, osvojí si, využíva a ďalej rozvíja zručnosti 

komunikácie a vzájomnej spolupráce, nadobudne základné prezentačné zručnosti osvojené na základe 

postupného spoznania svojich predpokladov a uplatňuje ich pri prezentácii seba a svojej práce, získa 



a uplatňuje základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, rešpektuje rôzne typy 

ľudí a ich názory.  

TC sa prelína všetkými témami predmetu.  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu:  žiak získa základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia 

v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva, uprednostní základné princípy zdravého 

životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote.   

TC Podnety fotografie, Podnety filmu a videa.  

Environmentálna výchova:  žiak získa informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a 

dokáže vyhodnotiť ich dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach, pozná možnosti smerujúce k 

ochrane a zlepšovaniu životného prostredia, uvedomuje si negatívne zásahy človeka do prírody a ich 

dôsledky.  

TC Podnety fotografie, Podnety filmu a videa.  

Mediálna výchova:  žiak si uvedomuje význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti, dokáže 

rozlíšiť pozitíva a negatíva ich využívania.   

TC Podnety videa a filmu, Elektronické médiá. 

Multikultúrna výchova:  žiak spoznáva rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry, akceptuje 

kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu, uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných ľudí, má 

možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo. 

TC Podnety dizajnu, Podnety architektúry, Podnety tradícií a remesiel. 

Ochrana života a zdravia:  žiak rozpozná nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie, chápe 

dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia.  

TC bezpečnosť pri práci na hodine. 

Finančná gramotnosť:  žiak vie správne rozhodnúť, na čo minúť peniaze, chápe funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie životných potrieb, dokáže opísať, čo znamená pojem ľudská práca - vie 

vysvetliť vplyv bohatstva a chudoby na životné podmienky rodiny.    

TC Podnety dizajnu, Podnety architektúry.  

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet výtvarná výchova, schváleného ako 

súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0.  

Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne -  33  hodín za školský rok  

VÝTVARNÉ VYJADROVACIE PROSTRIEDKY  ................................................3 hod. (mierka a 

proporčné vzťahy, operácie, s mierkou   zobrazovania:   zmenšovanie   – zväčšovanie, vzďaľovanie – 



približovanie, pozorovanie vzťahov podľa skutočnosti, operácie  s  proporciami:  približný  pomer  

častí  videnej  a kreslenej, predlohy, farebné budovanie priestoru v obraze: blízkosť a vzdialenosť)  

MOŽNOSTI ZOBRAZOVANIA VIDENÉHO SVETA ............................................4 hod. 

(proporcie postavy (človek, zviera), analytické pozorovanie postavy, kreslenie, postavy  podľa  videnej  

skutočnosti  (základy geometrickej výstavby proporcií, pohybu), modelovanie postavy podľa videnej 

skutočnosti (základy geometrickej výstavby proporcií, častí vo vzťahu k celku, pohybu)  

PODNETY MODERNÉHO A SÚČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMENIA ..............2 hod. (pop-

art:  inšpirácia  vybraným princípom pop-artovej tvorby  (mihotavý efekt,   ilúzia   priestorovosti, 

svetelný a farebný kontrast,   séria, mriežka...), kinetické umenie: jednoduchý kinetický objekt optické 

klamy, ilúzie a dvojznačné zobrazenia)  

VÝTVARNÉ ČINNOSTI INŠPIROVANÉ DEJINAMI UMENIA  ...........................3 hod. 

(gotické umenie a architektúra (katedrála, hrad, odev), uvedenie do dobovej situácie – hra na umelca 

gotiky, výtvarná interpretácia dobovej výtvarnej formy (napr. vitráž z papiera, alebo  rôznych  

materiálov  –  vlastný  motív  žiaka,  alebo  knižná iluminácia, návrh gotického rytierskeho brnenia, 

odevu a pod.)  

ŠKOLA V GALÉRII  ......................................................................................................2 hod. 

(vnímanie  výtvarného  diela  (v  galérii  alebo  podľa  reprodukcie)  – reakcie rôznych zmyslových 

modalít; obraz pre päť zmyslov (vcítenie sa do diela na základe jeho pozorovania; priraďovanie chuti, 

vône, zvuku a hmatového pocitu – farbe, tvaru, povrchu, svetlosti, motívu) interpretácia  vybraného  

výtvarného  diela  na  základe  synestetického vnímania (napr. čo zobrazuje abstraktné umenie?)  

PODNETY ARCHITEKTÚRY  .....................................................................................1 hod. 

(urbanizmus: nadhľad, pôdorys, plán, plán mesta (dediny), štruktúra zón, doprava, uzly; vzájomné 

vzťahy, vzťah ku krajine porovnanie: mesto a dedina, fantastické priestory, fantastické funkcie, utópia)  

PODNETY FOTOGRAFIE  ...........................................................................................2 hod. 

(inscenovaná fotografia, práca  s materiálmi – príprava inscenovaného prostredia(inštalácie), 

fotogenického   terénu (napr. z   papiera, plastelíny...), využitie povrchov(textúr), umiestnenie 

predmetu v inscenácii, osvetlenie, nasvietenie s farebným svetlo, fotografovanie s rôznych uhlov 

pohľadu – celok, detail)  

PODNETY VIDEA A FILMU  .......................................................................................3 hod. (vzťah 

obrazu a zvuku vo videu a filme, ozvučenie krátkej ukážky (experimentovanie s ozvučením s použitím 

vybraného obrazu a zvuku v počítačovom programe), hudba, hlas a ruchy  

ELEKTRONICKÉ MÉDIÁ  ...........................................................................................4 hod. 

(digitálna úprava farieb obrazu digitálna  úprava  svetlosti,  sýtosti,  kontrastu  farieb;  rozostrenie, 



zaostrenie, voľná transformácia, digitálne filtre, farebné filtre, krivky farieb, digitálna obrazová 

koláž/koláž z obrazu a písma)  

PODNETY DIZAJNU  ....................................................................................................3 hod. 

(odevný dizajn, odev, časť odevu, doplnok, história odievania odevný dizajn)  

TRADÍCIE A PODNETY REMESIEL  ........................................................................2 hod. 

(podnety košikárstva, pletenie objektu z prútov (napr. papier, kartón, bužírka, drôt, drevo...) výtvarné  

reakcie  na  tradičné  formy  (architektúry  odevov,  jedál, zvykov...) SYNESTETICKÉ PODNETY  

.......................................................................................2 hod. 

(objekt vydávajúci zvuk – hudobno-vizuálny nástroj, ozvučené povrchy (textúry: napr. vrúbkovaný 

papier, plech ...), zvuková  performancia  s vlastnými  zvukovými  objektmi  (nástrojmi vydávajúcimi 

zvuky, ruchy, šumy), zvukové objekty, autorské a hudobné nástroje) PODNETY POZNÁVANIA 

SVETA  ............................................................................3 hod. (podnety biológie: výtvarné   

interpretácie   prírodných štruktúr (napr.   makrosnímky rastlinných    a    živočíšnych    tkanív,    

minerálov,    pozorovanie mikroskopom,  röntgenové  snímky, snímky geologických  vrstiev, 

kryštálov,   tepelné   snímky   povrchu   Zeme,   kozmické   snímky, pozorovaná štruktúra listov ...)  

  

Učebné zdroje edukačné DVD, knihy, časopisy, obrazový materiál, encyklopédie umenia,  

Hodnotenie predmetu  

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať žiaka a usmerniť jeho osobnostný vývoj. 

Tu musí učiteľ brať ohľad na jeho schopnosti, nadanie, ambície a vkus. Pri hodnotení žiaka má 

prednosť porovnávanie jeho výkonu s jeho predchádzajúcimi výkonmi                              a s nastavenými 

kritériami pre porovnávanie s výkonmi iných žiakov. Až v druhom rade je teda hodnotenie porovnaním 

v rámci skupiny žiakov. Toto porovnanie má mať najmä výchovný charakter. Pri zohľadnení osobitosti 

každého žiaka poskytuje obraz o rozvrstvení škály kvality prístupu, výkonu, poznania, schopnosti 

zaujať stanovisko a výsledku činnosti              v porovnaní medzi jednotlivými žiakmi. Nehodnotíme 

teda len výsledok činnosti, ale celý proces a prístup žiaka v rámci tohto procesu.  

Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne 

citlivú, veku primeranú, analyticky podloženú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti, Vo 

vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj prístup. Túto formu 

odporúčame príležitostne kombinovať aj so seba hodnotením žiaka. 

Pri hodnotení sa rešpektuje Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

a individuálny prístup. Učiteľ má brať ohľad na to, že výtvarný prejav súvisí                      s fantáziou, 



sebaprojekciou, záujmami a intímnym svetom žiaka a že toto hľadisko sa bude prejavovať aj v jeho 

riešení výtvarných úloh iniciovaných učiteľom. Preto sa pri hodnotení musí vyvarovať paušálnych 

súdov a šablónovitých kritérií, ktoré by sa mohli necitlivo dotknúť osobnostného zamerania žiaka. 

Uprednostňujeme osobný, diferencovaný prístup. Predložené kritériá sú orientačné, učiteľovi 

poskytujú štruktúru analýzy jednotlivých hľadísk uplatniteľných na činnosť žiaka v rámci VYV. 

Výsledok výtvarných činností nie je jediným predmetom hodnotenia, ale učiteľ zvažuje všetky nižšie 

vymenované kritériá. Výsledok výtvarnej činnosti je síce dôležitý, u žiaka naň vzniká obyčajne citová 

väzba – spokojnosť dieťaťa s vlastným výkonom, čo ho následne motivuje pre ďalšiu výtvarnú prácu 

a udržiava jeho záujem o seba vyjadrovanie. Je teda potrebné, aby učiteľ k nemu zaujímal stanovisko. 

Okrem neho treba hodnotiť, a niekedy aj uprednostniť, proces výtvarných činností, pretože práve v 

rámci tohto procesu dochádza k formácii osobnosti žiaka a k získavaniu kompetencií – k napĺňaniu 

cieľov VYV.  

Kritériá hodnotenia sú vypracované v súlade s ročníkovými kompetenciami a je potrebné, aby učiteľ 

pri hodnotení mal tieto kompetencie a ich postupné dosahovanie na zreteli.  

Učiteľ u žiaka hodnotí, primerane veku:  

a/ priebeh vytvárania postojov:  

- prístup k činnostiam z hľadiska tvorivosti, t. j. uplatnenie vlastných inovatívnych nápadov a vlastného 

zamerania pri realizácii edukačnej úlohy  

- otvorenosť voči experimentovaniu, skúšanie iných, svojských riešení  

- cieľavedomosť riešení  

- záujem o činnosť v rámci edukačných úloh a prípravy pomôcok  

- schopnosť spolupracovať  

- schopnosť zaujímať stanoviská k výsledkom svojej práce a práce spolužiakov  

b/ priebeh získavania zručností a spôsobilostí  

- technické zručnosti – ovládanie požadovaných nástrojov, materiálov a technických operácií s nimi  

- formálne zručnosti – vyjadrovanie sa prostredníctvom výtvarného jazyka  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja vnímania a prežívania  

- mentálne spôsobilosti na úrovni rozvoja predstavivosti a fantázie  

- mentálne spôsobilosti na úrovni myslenia 

 c/ priebeh získavania vedomostí  

- znalosti oblastí vizuálnej kultúry a výtvarného umenia súvisiacich s preberanými   edukačnými 

úlohami  

- pochopenie výtvarného diela a schopnosť interpretovať ho  

- znalosť materiálov, techník, médií a procesov ich používania  



d/ schopnosť realizácie výsledného artefaktu  

 

 

ZDRAVIE A POHYB 

 

Telesná a športová výchova 

5 ročník 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. Štandardy 

predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo 

www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia: ochrana života a zdravia v mimoriadnych situáciách, dopravné nehody, 

živelné pohromy, ekologické havárie, prírodné katastrofy, seba ochrana, poskytnutie prvej pomoci, 

rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava. 

Environmentálna výchova: naučiť žiaka chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím vo svojom okolí, chápať ochranu životného prostredia na celom svete, 

ochrana, znečistenie ovzdušia, skleníkový efekt, ozónová diera, ultrafialové žiarenie, rádioaktívne 

žiarenie, ochrana, znečistenie vody, katastrofy, rozvíjať vzťah medzi človekom a jeho životným 

prostredím, získať jednoduché zručnosti a vedomosti, ktorými pomôže životnému 

prostrediu(triedenie odpadu), látky znečisťujúce životné prostredie, ochrana pred škodlivými 

účinkami návykových látok 

Mediálna výchova: zmysluplne, selektívne a kriticky využívať médiá a ich produkty, uvedomovať 

si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti, vedieť sa zorientovať vo veľkom  množstve  

informácií,  poznať   pravidlá  mediálneho  fungovania  sveta,   rozvíjať   u žiakov mediálnu 

kompetenciu. 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia a rozvoj medziľudských 

vzťahov, tolerancie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj : rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí poskytnutie žiakovi 

kvalitné vzdelanie, rozvíjanie sebareflexie ( rozmýšľať o sebe ), spoznávať sám seba, svoje dobré 

aj zlé stránky, prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, viesť žiaka ku sebavzdelávaniu, poznať 

svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, pestovanie kvalitných medziľudských 

vzťahov, 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň 

základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 3 vyučovacie hodiny týždenne - 99 hodín za školský rok 

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


Poznatky z TV a športu...................................................................................................2 hod. 

(preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych šport.odvetviach základné poznatky o formých 

pohybovej aktivity v režime dňa ) 

Atletika ........................................................................................................................... 20 

hod. 

(bežecká abeceda,rozvoj rýchlosti , nácvik nízkeho štartu,beh na krátke vzdialenosti, beh na 

60 m z nízkeho štartu - beh na 60 m na čas-kontrola , skok do diaľky-nácvik odrazu, skok 

do diaľky skrčmo-nácvik - beh na 300 m , hod kriketovou loptičkou-nácvik, hod kriketovou 

loptičkou –kontrola, vytrvalostný beh-1000m, rozvoj dynamiky a skočnosti - beh na 300 m 

– kontrola , skok do výšky flopom-nácvik, skok do výšky flopom-zdokonaľovanie , skok 

do výšky – kontrola, beh na 300 m z polvysokého štartu, beh na 300 m –zdokonaľovanie, 

vytrvalostný beh na 1000 m) 

Športová gymnastika, kondičná gymnastika .............................................................. 20 

hod. (cvičenia s krátkym švihadlom, prekážková dráha – kontrola, kotúľ vpred do drepu a 

do roznoženia - kotúľ vzad do kľaku a do drepu, kotúľ vzad do roznoženia, väzby kotúľov 

vzad kotúle vpred – väzby - kotúľová zostava – kontrola , stojka na hlave s dopomocou-

nácvik - stojka na hlave s dopomocou – zdokonaľovanie, stojka na lopatkách z ľahu 

vznesmo nácvik odrazu- výskoku do drepu na debnu a na kozu , roznožka cez kozu na šírku- 

nácvik, roznožka cez kozu na šírku, tanečné kroky- prísunný, poskočný, premenný, tanečné 

kroky- ľubovoľne zvolená hudba, tanec-nácvik choreografie, cvičenie so švihadlom, 

cvičenie na rebrinách , cvičenie s plnými loptami, cvičenie na lavičkách , štafety s využitím 

krátkeho behu , kondičný test-kontrola ) 

Športové hry....................................................................................................................30 hod. 

(vybíjaná v kruhu, triafaná, vybíjaná družstiev- nácvik pravidlá - vybíjaná družstiev –hra , 

prehadzovaná družstiev-pravidlá, nácvik , prehadzovaná družstiev-nácvik útočného hodu, 

prehadzovaná družstiev-nácvik podania, prehadzovaná družstiev-hra, vybíjaná družstiev- 

taktika hry, vybíjaná družstiev-turnaj - prehadzovaná družstiev-turnaj) 

Sezónne pohybové činnosti .......................................................................................... 10 hod. 

Cvičenia v prírode: 

(orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu, turistické značky, 

orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu, výber, 

príprava a likvidácia ohniska, presun mierne členitým terénom s prekonávaním 

terénnych prekážok. Základné pravidlá ochrany životného prostredia. 

Cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach, nosenie prírodných predmetov 

jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod.), pohybové hry 

v prírode. 

Jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, predchádzanie a jazda zručnosti.) 

Povinne voliteľný tematický celok .............................................................................. 17 hod. 

CH- stolný tenis - hokejbal 6 - 

futsal D: - bedminton 

 Učebné zdroje: 

Odborná literatúra 

 Pravidlá futbalu, hádzanej, hokejbalu, basketbalu.  Metodika telesnej výchovy  

Didaktika školskej telesnej výchovy  Moderný futbal  Tréner futbalu mládeže  

Útok v basketbale  Športový tréning hádzanej  Atletika  Ľahká atletika mládeže 



 Plávanie  Pohybové hry  Športové hry  Internet – webové stránky. 

HODNOTENIE PREDMETU 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti: 

 pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka 

 vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým prístupom ku žiakom s menej 

dobrými športovými výsledkami 

 aktívne zapája žiakov do kontrolnej činnosti, 

 každý TC končí záverečnou kontrolou a hodnotením dosiahnutých výsledkov 

 eviduje a vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou, 

 vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností, rozvíja 

kritické myslenie, dokáže pozitívne riešenie k problému, dosiahnuť tvorivý 

pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu, jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať sa počas 

telovýchovnej a športovej činnosti, vie vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, 

zdravotných poruchách, športových výsledkoch, motivovať žiaka pre dosiahnutie 

cieľa / športový výkon, dosiahnutie zručnosti, vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a 

budovať si celoživotné návyky, má schopnosť získavať a systematicky využívať 

získané poznatky a športové zručnosti, 

 viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky, rozvíjať kompetenciu sebaovládania, efektívne 

pracovať v kolektíve, nevytvárať bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, 

zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov, zapájať žiakov do školskej 

záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej činnosti, dodržiavať 

princípy fair – play, vedieť zvíťaziť, 

ale i prijať prehru v športovom zápolení, uznať kvality súpera. 

 

6. ročník 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. 

Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia: ochrana života a zdravia v mimoriadnych situáciách, dopravné 

nehody, živelné pohromy, ekologické havárie, prírodné katastrofy, seba ochrana, 

poskytnutie prvej pomoci, rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava. 

Environmentálna výchova: naučiť žiaka chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, chápať ochranu životného 

prostredia na celom svete, ochrana, znečistenie ovzdušia, skleníkový efekt, ozónová diera, 

ultrafialové žiarenie, rádioaktívne žiarenie, ochrana, znečistenie vody, katastrofy, rozvíjať 

vzťah medzi človekom a jeho životným prostredím, získať jednoduché zručnosti a 

vedomosti, ktorými pomôže životnému prostrediu(triedenie odpadu), látky znečisťujúce 

životné prostredie, ochrana pred škodlivými účinkami návykových látok 

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


Mediálna výchova: zmysluplne, selektívne a kriticky využívať médiá a ich produkty, 

uvedomovať si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti, vedieť sa zorientovať vo 

veľkom  množstve  informácií,  poznať   pravidlá  mediálneho  fungovania  sveta,   rozvíjať   

u žiakov mediálnu kompetenciu. 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia a rozvoj medziľudských 

vzťahov, tolerancie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj : rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí poskytnutie 

žiakovi kvalitné vzdelanie, rozvíjanie sebareflexie ( rozmýšľať o sebe ), spoznávať sám 

seba, svoje dobré aj zlé stránky, prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, viesť žiaka ku 

sebavzdelávaniu, poznať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov, 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet telesná a športová výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý 

stupeň základnej školy . 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 3 vyučovacie hodiny týždenne - 99 hodín za školský rok 

Poznatky z TV a športu...................................................................................................2 hod. 

(preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych šport.odvetviach základné poznatky o formých 

pohybovej aktivity v režime dňa ) 

Atletika ........................................................................................................................... 20 

hod. 

(bežecká abeceda,rozvoj rýchlosti , nácvik nízkeho štartu,beh na krátke vzdialenosti, beh na 

60 m z nízkeho štartu - beh na 60 m na čas-kontrola , skok do diaľky-nácvik odrazu, skok 

do diaľky skrčmo-nácvik - beh na 300 m , hod kriketovou loptičkou-nácvik, hod kriketovou 

loptičkou –kontrola, vytrvalostný beh-1000m, rozvoj dynamiky a skočnosti - beh na 300 m 

– kontrola , skok do výšky flopom-nácvik, skok do výšky flopom-zdokonaľovanie , skok 

do výšky – kontrola, beh na 300 m z polvysokého štartu, beh na 300 m –zdokonaľovanie, 

vytrvalostný beh na 1000 m) 

Športová gymnastika, kondičná gymnastika .............................................................. 20 

hod. (cvičenia s krátkym švihadlom, prekážková dráha – kontrola, kotúľ vpred do drepu a 

do roznoženia - kotúľ vzad do kľaku a do drepu, kotúľ vzad do roznoženia, väzby kotúľov 

vzad kotúle vpred – väzby - kotúľová zostava – kontrola , stojka na hlave s dopomocou-

nácvik - stojka na hlave s dopomocou – zdokonaľovanie, stojka na lopatkách z ľahu 

vznesmo nácvik odrazu- výskoku do drepu na debnu a na kozu , roznožka cez kozu na šírku- 

nácvik, roznožka cez kozu na šírku, tanečné kroky- prísunný, poskočný, premenný, tanečné 

kroky- ľubovoľne zvolená hudba, tanec-nácvik choreografie, cvičenie so švihadlom, 

cvičenie na rebrinách , cvičenie s plnými loptami, cvičenie na lavičkách , štafety s využitím 

krátkeho behu , kondičný test-kontrola ) 

Športové hry....................................................................................................................30 hod. 

(vybíjaná v kruhu, triafaná, vybíjaná družstiev- nácvik pravidlá - vybíjaná družstiev –hra , 

prehadzovaná družstiev-pravidlá, nácvik , prehadzovaná družstiev-nácvik útočného hodu, 

prehadzovaná družstiev-nácvik podania, prehadzovaná družstiev-hra, vybíjaná družstiev- 



taktika hry, vybíjaná družstiev-turnaj - prehadzovaná družstiev-turnaj) 

Sezónne pohybové činnosti .......................................................................................... 10 hod. 

Cvičenia v prírode: 

(orientácia na stanovisku podľa buzoly, určovanie azimutu, turistické značky, 

orientácia podľa mapy, určovanie a výber vybraných smerov presunu, výber, 

príprava a likvidácia ohniska, presun mierne členitým terénom s prekonávaním 

terénnych prekážok. Základné pravidlá ochrany životného prostredia. 

Cvičenia rovnováhy na prírodných prekážkach, nosenie prírodných predmetov 

jednotlivo, v dvojiciach a iných skupinách (klady, kamene, brvná a pod.), pohybové hry 

v prírode. 

Jazda na bicykli, zmeny smeru a rýchlosti jazdy, otáčanie, predchádzanie a jazda zručnosti.) 

Povinne voliteľný tematický celok .............................................................................. 17 hod. 

CH- stolný tenis - hokejbal 6 - 

futsal D: - bedminton 

 

 Učebné zdroje: 

Odborná literatúra 

 Pravidlá futbalu, hádzanej, hokejbalu, basketbalu.  Metodika telesnej výchovy  

Didaktika školskej telesnej výchovy  Moderný futbal  Tréner futbalu mládeže  

Útok v basketbale  Športový tréning hádzanej  Atletika  Ľahká atletika mládeže 

 Plávanie  Pohybové hry  Športové hry  Internet – webové stránky. 

HODNOTENIE PREDMETU 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti: 

 pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka 

 vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým prístupom ku žiakom s menej 

dobrými športovými výsledkami 

 aktívne zapája žiakov do kontrolnej činnosti, 

 každý TC končí záverečnou kontrolou a hodnotením dosiahnutých výsledkov 

 eviduje a vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou, 

 vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností, rozvíja 

kritické myslenie, dokáže pozitívne riešenie k problému, dosiahnuť tvorivý 

pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu, jasne a 

zrozumiteľne vyjadrovať sa počas 

telovýchovnej a športovej činnosti, vie vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, 

zdravotných poruchách, športových výsledkoch, motivovať žiaka pre dosiahnutie 

cieľa / športový výkon, dosiahnutie zručnosti, vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a 

budovať si celoživotné návyky, má schopnosť získavať a systematicky využívať 

získané poznatky a športové zručnosti, 

 viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť svoje 

prednosti a nedostatky, rozvíjať kompetenciu sebaovládania, efektívne 

pracovať v kolektíve, nevytvárať bariéry medzi vekom, sociálnou skupinou, 

zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov, zapájať žiakov do školskej 

záujmovej a mimoškolskej telovýchovnej, športovej činnosti, dodržiavať 



princípy fair – play, vedieť zvíťaziť, 

ale i prijať prehru v športovom zápolení, uznať kvality súpera. 

 

7. ročník 

 

Predmet je spracovaný presne v rozsahu stanovenom ŠVP, bez ďalších úprav. 

Štandardy predmetu sú uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese 

www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 

Ochrana života a zdravia: ochrana života a zdravia v mimoriadnych situáciách, 

dopravné nehody, živelné pohromy, ekologické havárie, prírodné katastrofy, seba 

ochrana, poskytnutie prvej pomoci, rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana, 

zdravotná príprava. 

Environmentálna výchova: naučiť žiaka chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy 

medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, chápať ochranu 

životného prostredia na celom svete, ochrana, znečistenie ovzdušia, skleníkový 

efekt, ozónová diera, ultrafialové žiarenie, rádioaktívne žiarenie, ochrana, 

znečistenie vody, katastrofy, rozvíjať vzťah medzi človekom a jeho životným 

prostredím, získať jednoduché zručnosti a vedomosti, ktorými 

pomôže životnému prostrediu(triedenie odpadu) látky znečisťujúce životné 

prostredie ochrana pred škodlivými účinkami návykových látok 

Mediálna výchova: zmysluplne, selektívne a kriticky využívať médiá a ich 

produkty, uvedomovať si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti, vedieť sa 

zorientovať vo veľkom množstve informácií, poznať pravidlá mediálneho 

fungovania sveta, rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu. 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia a rozvoj 

medziľudských vzťahov, tolerancie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj : rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí 

poskytnutie žiakovi kvalitné vzdelanie rozvíjanie sebareflexie ( rozmýšľať o sebe ), 

spoznávať sám seba, svoje dobré aj zlé stránky, prevzatie zodpovednosti za svoje 

konanie, viesť žiaka ku sebavzdelávaniu, poznať svoje práva, rešpektovať názory, 

potreby a práva ostatných, pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov. 

 

 Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

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


sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho 

štandardu pre vyučovací predmet telesná výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre 

druhý stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

 

 Rozsah vyučovania predmetu: 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín 

Obsah vzdelávania: 

 

 

TESTY VPV .......................3 hod. 

Člnkový beh – 10x5m, skok do diaľky z siesta, ľah-sed 30s, beh za 12 min, výdrž v zhybe 

ATLETIKA ......................... 21 hod. 

60m, skok do diaľky, hod kriketovou loptičkou, 1000m ( zaraďuje sa do dvoch 

tematických celkov – jeseň, jar) 

ZÁKLADY GYMNASTICKÝCH ŠPORTOV ..................21 hod. 

Základná gymnastika: 

- akrobacia – 9 

- cvič. na náradí –9 

- kondičná gym. - 3 

ŠPORTOVÉ HRY ....................... 14 hod. 

Futbal - 7 

 

Basketbal – 7 / dievčatá volejbal/ 

NETRADIČNÉ ŠPORTY ......................................................................................... 7 hod. 

Florbal - 7 

 

 

 Učebné zdroje 

Odborná literatúra 

 Pravidlá futbalu, hádzanej, hokejbalu, basketbalu.  Metodika telesnej výchovy 

 Didaktika školskej telesnej výchovy  Moderný futbal  Tréner futbalu 

mládeže  Útok v basketbale  Športový tréning hádzanej  Atletika  Ľahká 

atletika mládeže  Plávanie  Pohybové hry  Športové hry  Internet – webové 

stránky. 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

 

 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti: 



 pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka 

 vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým prístupom ku žiakom s 

menej dobrými športovými výsledkami 

 aktívne zapája žiakov do kontrolnej činnosti, 

 každý TC končí záverečnou kontrolou a hodnotením dosiahnutých výsledkov 

 eviduje a vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou, 

 vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, pozná základné prostriedky 

rozvíjania pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností, 

rozvíja kritické myslenie, dokáže pozitívne riešenie k problému, 

dosiahnuť tvorivý pohybový imidž v zmysle aktívneho zdravého 

životného štýlu, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať sa počas 

telovýchovnej a športovej činnosti, vie vyhľadávať informácie o 

pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových výsledkoch, 

motivovať žiaka pre dosiahnutie cieľa / športový výkon, dosiahnutie 

zručnosti, vie odôvodniť svoje hodnotové postoje a budovať si 

celoživotné návyky, má schopnosť získavať a systematicky využívať 

získané poznatky a športové zručnosti, 

 viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť 

svoje prednosti a nedostatky, rozvíjať kompetenciu sebaovládania, 

efektívne pracovať v kolektíve, nevytvárať bariéry medzi vekom, 

sociálnou skupinou, zdravotným stavom a úrovňou výkonnosti žiakov, 

zapájať žiakov do školskej záujmovej a mimoškolskej 

telovýchovnej, športovej činnosti, dodržiavať princípy fair – play, vedieť 

zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení, uznať kvality súpera. 

 

 

Pri hodnotení uplatňuje učiteľ voči žiakom primeranú náročnosť pričom 

zohľadňuje ich individuálne osobitosti a zdravotné oslabenia. 

 

9.ročník 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v 

sekcii Štátny vzdelávací program. 

 

Prierezové témy: 



 

Ochrana života a zdravia: ochrana života a zdravia v mimoriadnych situáciách, dopravné 

nehody, živelné pohromy, ekologické havárie, prírodné katastrofy, seba ochrana, poskytnutie 

prvej pomoci, rozvoj telesnej zdatnosti, civilná ochrana, zdravotná príprava. 

 

Environmentálna výchova: naučiť žiaka chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi 

človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, chápať ochranu životného prostredia 

na celom svete, ochrana, znečistenie ovzdušia, skleníkový efekt, ozónová diera, ultrafialové 

žiarenie, rádioaktívne žiarenie, ochrana, znečistenie vody, katastrofy, rozvíjať vzťah medzi 

človekom a jeho životným prostredím, získať jednoduché zručnosti a vedomosti, ktorými 

pomôže životnému prostrediu(triedenie odpadu) látky znečisťujúce životné prostredie ochrana 

pred škodlivými účinkami návykových látok 

 

 

Mediálna výchova: zmysluplne, selektívne a kriticky využívať médiá a ich produkty, 

uvedomovať si aj negatívne vplyvy na rozvoj svojej osobnosti, vedieť sa zorientovať vo 

veľkom množstve informácií, poznať pravidlá mediálneho fungovania sveta, rozvíjať u 

žiakov mediálnu kompetenciu. 

 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania iných kultúr, akceptácia a rozvoj medziľudských 

vzťahov, tolerancie. 

Osobnostný a sociálny rozvoj : rozvíjanie osobných a sociálnych spôsobilostí poskytnutie 

žiakovi kvalitné vzdelanie rozvíjanie sebareflexie ( rozmýšľať o sebe ), spoznávať sám seba, 

svoje dobré aj zlé stránky, prevzatie zodpovednosti za svoje konanie, viesť žiaka ku 

sebavzdelávaniu, poznať svoje práva, rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

pestovanie kvalitných medziľudských vzťahov. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania:  sú v súlade s cieľmi a obsahovým a 

výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  telesná a športová 

výchova, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy pod číslom  2015-

5129/5980:2-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu: 2 vyučovacie hodiny týždenne -  66  hodín za školský rok 

 

Rozsah vyučovacieho predmetu 

Hodinová dotácia 

Týždeň: 2 

Spolu: 66 



 

    Zdravie a jeho poruchy  1 

     základné poznatky z biológie človeka súvisiace s účinkom pohybovej aktivity na vlastný 

organizmus,   

zásady správneho držania tela a správny spôsob vykonávania pohybov, redukcia obezity 

hygiena žiakov a hygiena úborov 

prvá pomoc pri drobných poraneniach, praktické poskytnutie prvej pomoci (umelé dýchanie, masáž 

srdca, protišokové opatrenia, stabilizovaná poloha, ošetrenie povrchového poranenia, zlomenín, 

omrzlín, popálenín) 

úloha rozcvičenia pred vykonávaním pohybových činností ako prevencia pred zranením 

 

Zdravý životný štýl    1 

zásady racionálnej výživy 

pohybový režim, aktívny odpočinok 

základné poznatky o formách pohybovej aktivity v režime dňa /ranné rozcvičenie, spontánna 

pohybová aktivita, racionálne využívanie voľného času a pod./ 

negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu, nedovolených látok a iných závislostí 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  2 

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní pohybovej výkonnosti, diagnostika a normy VMV, zdravotne 

orientovaná zdatnosť 

poznatky o telesnom vývine a jeho diagnostike 

rozvoj základných kondičných a koordinačných schopností, telesné zaťaženie, meranie a 

vyhodnocovanie údajov o pulzovej 

kondičná príprava, rozvoj základných kondičných a koordinačných schopností, telesné zaťaženie, 

meranie a vyhodnocovanie údajov o pulzovej frekvencii 

kondičná a základná gymnastika /rebriny, lavičky, nízka kladinka, tyč, plná lopta, poradové cvičenia 

testovanie: skok do diaľky z miesta, člnkový beh 5x10m, výdrž v zhybe, ľah - sed za 30 sek, 

vytrvalostný člnkový beh 

posilňovanie: tabata, základné cviky a poznanie :  činky, odporová guma, lopta bosa, koordinačný 

rebrík,  balančné pomôcky, TRX, 

 



 

    Športové činnosti pohybového režimu  1 

    odborná terminológia telovýchovných a športových činností, technika pohybových zručností 

všetkých TC 

     názvoslovie telesných cvičení 

pravidlá osvojovaných športových disciplín a športov 

organizácia súťaží, dodržiavanie fair – play 

úspechy športovcov na ME, MS, OH, olympijská symbolika, kalokagatia 

 

Atletika 10 

základná terminológia, systematika atletických disciplín 

bezpečnosť a úrazová zábrana 

technika testových disciplín, organizácia testovania a atletických súťaží 

základné pravidlá súťaženia a rozhodovania atletických súťaží, fair - play 

špeciálne bežecké cvičenia, atletická abeceda, nízky a polovysoký štart, švihový a šliapavý beh, 

rýchly beh do 60m, beh 300m, vytrvalostný beh 600m – D, 1000m – Ch, vytrvalostný beh v teréne, 

štafetový beh 

Skok do diaľky, skok do výšky, hod kriketovou loptičkou a granátom, vrh guľou 

 

Základy gymnastických športov  10 

význam a zmysel vykonávania gymnastických športov, zásady držania tela zásady bezpečného 

správania, dopomoc a záchrana pri cvičení 

rozdelenie gymnastických športov (športová gymnastika, športový aerobik, moderná gymnastika, 

gymteamy 

terminológia polôh a pohybov, cvičebných tvarov 

športová gymnastika 

prípravné, imitačné cvičenie, metodický postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, pohybov, 

cvičebných tvarov, väzieb, zostavy spoločnej pohybovej skladby 

akrobacia 

ľah vznesmo, stoj na lopatkách s čelným a bočným roznožením, kotúle vpred, vzad, v rôznych 

obmenách východiskovej, hlavnej, výslednej polohy, kotúľové väzby 



 

stojka na rukách, stojka na rukách – kotúľ vpred, premet bokom, stoj na lopatkách,  podpor stojmo 

prehnute vzad, skoky a obraty – znožmo, skrčmo prípätmo, skrčmo roznožmo čelne, bočne, s obratom 

     cvičenie na náradí a s náradím 

preskok – koza na šírku D, na dĺžku Ch /skrčka, roznožka, Ch – odbočka/ hrazda po ramená – zostava, 

minimálne 4 cvičebné tvary /napr. výmyk, toč jazdmo vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy únožmo 

vpred – vzad, ľah vznesmo, vis strmhlav, zoskok / kruhy Ch – kmihanie vo vise, vis vznesmo – 

strmhlav, zhyb vo vise, zoskok nízka kladina D do 110cm – zostava 2 dĺžky náradia: chôdza, tanečné 

kroky, predskok, 2 skoky, rovnovážny cvičebný tvar, obrat jednonožne o 180st., ľah vznesmo – kotúľ 

vpred, zoskok odrazom obojnožne s roznožením čelne a skrčmo prednožmo 

moderná gymnastika D – švihadlo – preskoky na mieste, z miesta znožmo, jednonožne, strižmo, 

striedavonožne., krúženie - kruhy, osmičky,. hádzanie a chytanie lopta – kotúľanie a prevaľovanie., 

odrážanie., hádzanie a chytanie 

  

 

Športové hry 16 

systematika herných činností, základná terminológia., technika herných činností jednotlivca., herné 

kombinácie a herné systémy., hodnotenie športového výkonu., funkcie hráčov na jednotlivých postoch., 

základné pravidlá vybraných športových hier., organizácia jednoduchej súťaže v športových hrách 

/rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia, pozorovatelia a pod./., fair - play 16 

basketbal 

prihrávka, dribling, streľba z miesta, z krátkej a strednej vzdialenosti ,dvojtakt, bránenie hráča bez lopty 

a s loptou, hrať na dva koše podľa pravidiel 

futbal 

prihrávka, vedenie lopty,  tlmenie lopty, streľba, obsadzovanie hráča bez lopty a s loptou hrať podľa 

pravidiel 

hádzaná 

prihrávka jednou rukou od pleca s veľkým náprahom, dribling,  streľba zhora z miesta, skokom do 

bránkoviska., obsadzovanie hráča bez lopty – s loptou., hra na dve bránky podľa pravidiel 

volejbal 

odbitie horné na mieste, po pohybe,  podanie, prihrávka na nahrávača pri sieti, nahrávka, hrať podľa 

upravených pravidiel (2:2, 3:3) 



 

    Sezónne pohybové činnosti  -  Lyžovanie 

zjazdové lyžovanie – postoje a pohyby na lyžiach, obraty, chôdze, výstupy 

základný zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, brzdenie, oblúky v pluhu, prívrat spodnou a hornou 

lyžou, nadväzované oblúky, jazda cez terénne nerovnosti 10 základy carvingovej techniky 

pády na lyžiach a vstávanie 

 

 

     Povinne voliteľný tematický celok 

Florbal 

základné pravidlá a prípravné hry, technické údaje, odborná terminológia., zásady bezpečnosti a úrazová 

zábrana 15 funkcie hráčov , systematika herných činností, herné kombinácie a herné systémy   držanie 

hokejky, vedenie loptičky, prihrávky, streľba, základné postavenie hráča, práca nôh a pohyb hráča v 

hernom priestore., osvojovanie základnej pohybovej a úderovej techniky /forhend, bekhend a podanie/., 

herné hodiny... 

Futbal 

Základné pravidlá hry, technické údaje, odborná terminológia, zásady bezpečnosti a úrazová zábrana, 

herné činnosti jednotlivca (prihrávka vnútrajškom, vonkajškom, hra hlavou, spracovanie lopty, 

prípravné hry, prípravné cvičenia, hra podľa pravidiel, základné rozostavenia, herné systémy, história 

futbalu 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

Učiteľ pri kontrolnej činnosti: 

pozitívne hodnotí individuálne zlepšovanie žiaka , vytvára pozitívnu atmosféru, najmä citlivým 

prístupom ku žiakom s menej dobrými športovými výsledkami , aktívne zapája žiakov do kontrolnej 

činnosti,  každý TC končí záverečnou kontrolou a hodnotením dosiahnutých výsledkov , eviduje a 

vyhodnocuje základné údaje získané kontrolnou činnosťou,  vytvára vlastnú pohybovú identitu u žiaka, 

pozná základné prostriedky rozvíjania pohybových schopností a osvojenie pohybových zručností, 

rozvíja kritické myslenie, dokáže pozitívne riešenie k problému, dosiahnuť tvorivý pohybový imidž v 

zmysle aktívneho zdravého životného štýlu, jasne a zrozumiteľne vyjadrovať sa počas telovýchovnej a 

športovej činnosti, vie vyhľadávať informácie o pohybe, zdraví, zdravotných poruchách, športových 

výsledkoch, motivovať žiaka pre dosiahnutie cieľa / športový výkon, dosiahnutie zručnosti, vie 

odôvodniť svoje hodnotové postoje a budovať si celoživotné návyky, má schopnosť získavať a 

systematicky využívať získané poznatky a športové zručnosti, 

viesť žiaka k pozitívnemu vzťahu k sebe a iným, objektívne zhodnotiť svoje prednosti a nedostatky, 

rozvíjať kompetenciu sebaovládania, efektívne pracovať v kolektíve, nevytvárať bariéry medzi vekom, 

sociálnou skupinou, zdravotným stavom 



 

Učebné zdroje 

Odborná literatúra 

Pravidlá futbalu, hádzanej, hokejbalu, basketbalu. Metodika telesnej výchovy, Didaktika školskej 

telesnej výchovy , Moderný futbal, Tréner futbalu mládeže, Útok v basketbale, Športový tréning 

hádzanej, Atletika,  Ľahká atletika mládeže, Plávanie, Pohybové hry , Športové hry, Internet – webové 

stránky. 

 

 

TECHNIKA 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie 

žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a 

prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných 

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

jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

 

CIELE PREDMETU  

V tomto predmete sa majú žiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a životnému prostrediu. Predmet Technika  sa zameriava na praktické 

pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku nevyhnutnú pre 

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

vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založený na tvorivej spolupráci žiakov.  

 

PREDMETOVÉ KOMPETENCIE 

Absolvent nižšieho sekundárneho vzdelania má osvojené tieto predmetové kompetencie: 

a) všeobecné (univerzálne) kompetencie:  

- schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,  

- schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, schopnosť hodnotiť  

a vyjadrovať vlastný názor,  



- schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,  

- schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť,  

b) pracovné kompetencie žiaka  

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, 

plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo nové pracovné podmienky  

- pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, 

hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia 

druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt, 

- využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 

vlastného rozvoja i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom 

svojom vzdelávaní a profesionálnom raste. 

 

METÓDY A FORMY PRÁCE 

Vyučovanie predmetu Technika je založené na komunikatívno-poznávacom princípe.  Učiteľ 

využíva rozličné vyučovacie metódy (napr. heuristickú, analyticko-syntetickú atď.) a 

rozmanité formy práce. Ich výber a použitie závisí od konkrétnych podmienok pri 

rešpektovaní zásady primeranosti veku. 

  Významné miesto má samostatná práca žiakov s dôrazom na diferencovanosť úloh a 

individuálny prístup učiteľa k žiakom. Ďalej je to práca v dvojiciach či skupinách, ktorá má 

byť účelná a má sa využívať funkčne. Je potrebné rozvíjať invenciu žiakov. 

 Dôsledne sa uplatňuje zásada názornosti. 

 

UČEBNÉ ZDROJE, POMÔCKY 

Pri výučbe sa využívajú dostupné pomôcky slúžiace na výkon prác podľa tematických 

okruhov – rôzne druhy materiálov a pomôcok školskej dielne, počítačovej učebne. 

 

PRIEREZOVE TEMY:  

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k 

zdravému životnému štýlu. Témy: Výrobok z textilu, prírodného materiálu – využitie 

odpadového materiálu.  



Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Výrobok z textilu, prírodného materiálu – akceptácia 

a uznanie svojej práce a práce svojich spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na 

plnohodnotný a zodpovedný život. Témy: varenie a pečenie, výrobok z textilu, prírodného 

materiálu, práca s elektronickou stavebnicou.  

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza, formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života iných ľudí. Témy: BOZ pri práci, výrobok z textilu, prírodného materiálu 

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.Témy: varenie a pečenie, vianočné 

pečivo. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: varenie 

a pečenie, rozpočet domácnosti, sporenie. 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

5. ročník: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok  

1. Človek a technika ......................................................................................................6 hod. 

(bezpečnosť, technika, človek, príroda, spoločnosť, ochrana prírody, surovina, materiál, 

vlastný výrobok)  

 

2. Ručné práce ................................................................................................................ 7 hod. 

(tkanina, textil, vyšivanie, šitie, výrobok, práca s prírodným materiálom) 

 

3. Varenie a pečenie ........................................................................................................10 hod. 

(ovocná bublanina, lístkové cesto, vianočné pečivo, medovníčky, linecké kolieska, palacinky, 

wafle, chlebíčky, šaláty) 

 

4. Plánovanie a vedenie domácnosti .............................................................................. 10 hod.  

(peniaze, funkcia peňazí, finančné inštitúcie, rozpočet, sporenie, starostlivosť o domácnosť) 

 

Učebné zdroje 5. ročník :  



učebnica: Technická výchova pre 5. až 9. ročník 

pracovný zošit: Hravá technika, pracovný zošit pre 5. ročník ZŠ 

PRIEREZOVE TEMY:   

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k 

zdravému životnému štýlu. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – využitie odpadového 

materiálu, recyklácia.  

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – akceptácia a uznanie 

svojej práce a práce svojich spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na 

plnohodnotný a zodpovedný život. Témy: varenie a pečenie, výrobok z plastu, výrobok 

z dreva. 

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza, formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života iných ľudí. Témy: BOZ pri práci, konštrukčné spájanie dreva, odpadový materiál – 

plastové fľaše, využitie novinového papiera.  

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.Témy: varenie a pečenie, vianočné 

pečivo. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: varenie 

a pečenie.  

 

 

Rozsah vyučovania predmetu: 

6. ročník: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok  

1. Technické materiály a nástroje na ich spracovanie ................................................... 11 hod. 

(drevo, rezivo, polovýrobok, starostlivosť a ošetrovanie dreva, doskové výrobky, nástroje na 

obrábanie dreva, zostrojenie a konštrukcia výrobku, plast)  

 

2. Varenie a pečenie ........................................................................................................ 9 hod. 



(ovocný koláč, bábovka, lístkové cesto, vianočné pečivo, medovníčky, linecké kolieska, 

palacinky, wafle, chlebíčky, jednohubky) 

 

3. Samostatná tvorivá práca žiakov................................................................................ 13 hod.  

(odpadový materiál, plast, plastové fľaše, novinový papier, výrobok, recyklácia, ochrana 

životného prostredia, výstava, projektová práca )  

 

 

Učebné zdroje 6. ročník :  

učebnica: Technická výchova pre 5. až 9. ročník 

pracovný zošit: Hravá technika, pracovný zošit pre 6. ročník ZŠ 

 

PRIEREZOVE TEMY:  

 

Environmentálna výchova: rozvíjať spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a postoje človeka k životnému prostrediu. Posilňovať pocit zodpovednosti k 

zdravému životnému štýlu. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – využitie odpadového 

materiálu, inštalácia vody, zdroje elektrickej energie – šetrenie zdrojom vody a elektrickej 

energie. 

Multikultúrna výchova: rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej tolerancie a emocionálne 

pochopenie inej kultúry. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – akceptácia a uznanie 

svojej práce a práce svojich spolužiakov. 

Osobnostný a sociálny rozvoj: rozvíjať ľudský potenciál a poskytnúť základy na 

plnohodnotný a zodpovedný život. Témy: Výrobok z plastu, výrobok z dreva – využitie 

odpadového materiálu 

Ochrana života a zdravia: pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom sa 

nachádza, formovať vzťah k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života iných ľudí. Témy: BOZ pri práci, jednoduché elektrické zapojenia.  

Mediálna výchova: osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty.Témy: varenie a pečenie, vianočné 

pečivo. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu: získať základné predpoklady pre zodpovedné 

rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, manželstva a rodičovstva. Témy: varenie 

a pečenie.  



 

Rozsah vyučovania predmetu: 

7. ročník: 1 VH týždenne - 33 VH za školský rok  

1. Človek a technika ........................................................................................................ 9 hod. 

(materiály, technológie, technika, technické prostredie, pozitívne dôsledky, negatívne 

dôsledky techniky, dejiny techniky, myšlienka – konštrukcia, vlastný výrobok, odpadový 

materiál)  

 

2. Elektrická energia ....................................................................................................... 6 hod. 

(elektrina, elektrická energia, elektrické zariadenia, elektrické spotrebiče modernej 

domácnosti, zapojenie, výpočet, domácnosť, televízia, mikrovlna rúra) 

 

3. Varenie a pečenie ........................................................................................................ 8 hod. 

(ovocný koláč, lístkové cesto, pizza, vianočné pečivo, medovníčky, vanilkové rožteky, linecké 

kolieska, palacinky, wafle, toasty) 

 

4. Technika, domácnosť, bezpečnosť............................................................................10 hod.  

(bytová inštalácia vody, bytová inštalácia kúrenia, elektroinštalačný materiál, vodovodný 

kohútik, vodovodný systém)  

 

 

Učebné zdroje 7. ročník :  

učebnica: Technická výchova pre 5. až 9. ročník 

pracovný zošit: Hravá technika, pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ 

 

KRITÉRIA HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE 

Predmet Technika je hodnotený slovne.  

Hodnotenie absolvoval získa žiak, ktorý sa zúčastňuje vyučovania, aktívne sa zapája počas 

klasifikačného obdobia do vyučovacieho procesu.  

Hodnotenie neabsolvoval získa žiak, ktorý sa nezúčastňuje vyučovacieho procesu bez 

ospravedlneného dôvodu, nenosí si učebné pomôcky, na hodinách nepracuje a celkovo nejaví 

záujem o vyučovací proces. 

 



8. a 9.ročník 

Predmet je spracovaný v rozsahu stanovenom ŠVP bez ďalších úprav. Štandardy predmetu sú 

uvedené v príslušnom ŠVP zverejnené na adrese www.minedu.sk alebo www.statpedu.sk v 

sekcii Štátny vzdelávací program. 

Prierezové témy: 

Environmentálna výchova 

1. chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na 

základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi 

2. poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta 

3. rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej a 

medzinárodnej úrovni 

4. vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a stanoviská 

5. posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu 

6. podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby 

7. posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia 

8. schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu dedičstvu 

Ochrana života a zdravia 

1. formovať vzťah žiakov k problematike ochrany svojho zdravia a života, tiež zdravia a 

života iných ľudí 

2. poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky 

3. osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života. 

Tvorba projektu a prezentačné schopnosti: 

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

používať informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, poznať sám seba a svoje schopnosti, 

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

1. pri tvorbe projektu využiť nástroje IKT 

2. identifikovať a popísať problém, podstatu javu 

3. navrhnúť postup riešenia problému a spracovať algoritmus 

4. získať rôzne typy informácií, zhromažďovať, triediť a selektovať ich 

5. na základe získaných informácií formulovať jednoduché uzávery 



6. kultivovane prezentovať svoje produkty, názory 

7. prijať kompromis alebo stanovisko inej strany 

8. využívať rôzne typy prezentácií 

9. chápať a rešpektovať hodnoty duševného vlastníctva. 

 

Mediálna výchova 

Cieľom mediálnej výchovy ako prierezovej témy je: 

1. umožniť žiakom, aby si osvojili stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi 

médií a ich produktmi a súčasne rozvinúť u žiakov spôsobilosť - mediálnu kompetenciu t.j. 

zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, viesť žiakov k 

tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v 

ňom orientovali a selektovanie využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia 

svoje funkcie, najmä výchovnovzdelávaciu 

2. vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných 

informácií, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Prierezová oblasť osobnostný a sociálny rozvoj rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje 

žiakom základy pre plnohodnotný a zodpovedný život. Znamená to nielen akademický rozvoj 

žiakov, ale aj rozvíjanie osobnostných a sociálnych spôsobilostí, ktoré spätne akademický 

rozvoj podporujú. 

1. rozvíjať u žiakov sebareflexiu (rozmýšľať o sebe), sebapoznávanie, sebaúctu, sebadôveru a 

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

2. naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, ale aj rešpektovať názory, potreby a práva ostatných, 

podporovať svojím obsahom prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, agresivita, 

užívanie návykových látok) 

3. pestovať kvalitné medziľudské vzťahy 

4. rozvíjať sociálne zručnosti potrebné pre život a spoluprácu. 

Téma sa prelína všetkými vzdelávacími oblasťami, pričom sa pri jej uskutočňovaní berú do 

úvahy aktuálne potreby žiakov. Nevyhnutné je, aby sa všetky témy realizovali prakticky, 

prostredníctvom vhodných cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných interaktívnych 

metód. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania: 

sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre 

vyučovací predmet technika, schváleného ako súčasť ŠVP pre druhý stupeň základnej školy 

pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 

Rozsah vyučovania predmetu: 1 vyučovacia hodina týždenne - 33 hodín za školský rok 

 



 

Obsah vyučovania: 

Technika: 

1. Bytové inštalácie - 8 VH 

školský poriadok, pracovný poriadok v školskej dielni 

▪ elektroinštalácia, silnoprúdová, slaboprúdová, základné prvky bytovej (domovej) inštalácie, 

elektroinštalačný materiál, spotreba elektrickej 

▪ energie v domácnosti ▪ plynoinštalácia, základné prvky a ich funkcia, poruchy, plynové 

spotrebiče 

▪ vodoinštalácia a kanalizácia, základné prvky a ich funkcia, regulácia spotreby v domácnosti 

▪ kúrenie a klimatizácia v domácnosti, druhy kúrenia a vykurovania 

▪ regulácia spotreby tepla, poruchy, klimatizačné zariadenia 

▪ formy energie, výpočet spotreby energií v domácnosti 

▪ revízia a údržba bytových inštalácií 

2. Strojové opracovanie materiálov – 3 VH 

▪ metódy strojového opracovania dreva, kovov a plastov 

▪ obrábací stroj, obrobok – výrobok, nástroj, pohyby, obrábané plochy 

▪ CNC stroje (aj modely) ▪ progresívne vybrané metódy obrábania materiálov: laser, vodný 

lúč 

3. Tvorivá činnosť - 9 VH 

▪ praktické činnosti zamerané na zhotovovanie navrhnutých výrobkov 

▪ kombinované pracovné námety ▪ ďalšie dostupné pracovné postupy z oblasti opracovania 

dreva, kovov, plastov a z oblasti elektrotechniky 

▪ návrh a technický výkres vlastného zložitejšieho kombinovaného výrobku 

▪ vlastné výrobky 

▪ návrh ďalších výrobkov: blikajúci robot – hračka;, osvetlenia domácej posilňovne; bezpečný 

mechanický drvič vlašských orechov; ťažidlo – reprezentačná plaketa školy a pod. 

4. Svet práce – 3 VH 

▪ voľba profesijnej orientácie – základné princípy, sebapoznávanie, osobné záujmy a ciele, 

telesný a zdravotný stav, osobné vlastnosti a schopnosti, sebahodnotenie, vplyvy na voľbu 

profesijnej orientácie, informační základňa pre voľbu povolania, práca s profesijnými 

informáciami a využívanie poradenských služieb ▪ podnikanie – druhy a štruktúra organizácií, 

najčastejšie formy ▪ podnikania, malé a stredné podnikanie 

 



Ekonomika domácnosti: 

Plánovanie a vedenie domácnosti – 5 VH 

▪ úspory, sporenie, možnosti sporenia 

▪ úvery, kreditná karta ▪ úverová história a jej význam ▪ spôsoby, ako znížiť riziko v 

domácnosti (požiar, krádež a pod.) 

▪ poistenie ▪ poistenie motorových vozidiel (PZP) – porovnanie ponúk 

▪ poistenie stavby a domácnosti 

Rodinná príprava – 5 VH 

▪ predpoklady pre založenie rodiny 

▪ svadba, rôzne tradície, obrady a zvyky, multikultúrna výchova 

▪ úplná a neúplná rodina ▪ úloha a ciele manželstva (povinnosti a práva manželov) 

▪ tehotenstvo 

▪ rodičovstvo 

▪ starostlivosť o dieťa 

 

Učebné zdroje 

1. Ivan Krušpán a kol. : Technické výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl, 50 

2. Ľubomír Žáčok a kol.: Technika pre 7.roč.ZŠ a 2.roč.gymnázia s osemročným štúdiom. 1. 

vyd. Bratislava : EXPOL PEDAGOGIKA, 2012. 

3. Andrej Fujas, Oľga Bogová.:Technika-Inšpirácia okolo nás, pracovný zošit pre 5.roč.1.vyd. 

Bratislava:Raabe, 2015 

4. Eleonóra Boocová, Andrej Fujas, B.Borsíková.:Technika-od nápadu k výrobku, pracovný 

zošit pre 6.roč.1.vyd. Bratislava: Raabe, 2015 

5. Časopisy, internet, encyklopédie, využívanie názorných učebných prostriedkov , články 

vystrihnuté z časopisov, obrazy, fotografie 

Hodnotenie: Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre 

hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotiť sa bude absolvovanie predmetu. 

 

 

 

 



Príloha: 2    
 

Správa o výchovno-vzdelávacom procese ISCED 2 v školskom 

roku 2020/2021 

 

Mimoriadna situácia v školstve pretrvávala aj v školskom roku 2020/21. Vyučovanie 

prebiehalo prezenčnou aj dištančnou formou.  

V období dištančného vzdelávania prebiehalo vyučovanie kombinovanou formou – 

online hodiny (prostredníctvom platforiem JITSI, ZOOM, Messenger, Viber, telefonicky)  

a zadávaním samostatných úloh cez webstránku školy (pracovné listy, projekty, testové úlohy, 

jednoduché vysvetlenie preberaného učiva, úlohy v pracovných zošitoch a učebniciach, 

využívanie online portálov pre školákov a TV vysielania). Počet online hodín závisel od 

konkrétneho ročníka a vyučovacieho predmetu v rozsahu od 4 do 15 vyučovacích hodín 

týždenne. Počas dištančného vzdelávania boli žiakom v rámci výchovných predmetov 

zadávané dobrovoľné (nepovinné) úlohy. 

V období prezenčnej výučby bola potrebná úprava rozvrhu – dôraz sa kládol na 

všeobecno-vzdelávacie predmety. Redukcia rozvrhu hodín sa týkala hlavne výchovných 

predmetov. Po opätovnom návrate detí do školy prvé dva týždne boli adaptačné. V rámci 

adaptácie na školské prostredie sa učitelia venovali prevažne opakovaniu prebratého učiva 

a socializácii žiakov. 

Počas vyučovacie procesu boli v priestoroch školy dodržiavané sprísnené 

epidemiologické opatrenia – ranný filter (meranie teploty, dezinfekcia rúk), častá dezinfekcia 

spoločných priestorov, dodržiavanie odstupov.  Žiaci 1.stupňa mali počas prezenčnej výučby  

do 18.decembra 2020 povinnosť nosiť rúško v spoločných priestoroch, v triedach bolo 

nosenie rúška len odporúčané. Žiaci 2.stupňa mali povinnosť nosiť rúško počas celej doby 

vyučovacieho procesu vo všetkých priestoroch školy. 

Od 1.septembra 2020 do 23.októbra 2020 prebiehala výučba prezenčnou formou podľa 

upraveného rozvrhu. Od 26. októbra 2020 až do 16.apríla 2021 nastúpili žiaci na dištančnú 

formu výučby. Od 19. apríla 2021 bol umožnený návrat na prezenčnú formu výučby žiakom 

8. a 9. ročníka. Následne od 26.apríla 2021 sa do školy vrátili aj žiaci ostatných ročníkov 

2.stupňa ZŠ. Prezenčné vyučovanie pokračovalo až do 30.júna 2021.  

 

Hodnotenie žiakov  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov tvorilo slovné 

hodnotenie a známka a tzv. portfólio žiaka získané počas dištančného vyučovania. Učiteľ pri 

záverečnej klasifikácii zohľadnil  hodnotenie počas prezenčnej výučby a pri dištančnom 

vzdelávaní výsledky zadaní, testov, úloh, online cvičení, projektov, ústne overovanie vedomostí 

cez zvolené aplikácie, ale aj celkovú aktivitu žiaka. V prvom ročníku sa záverečné hodnotenie 

realizovalo formou slovného hodnotenia. Žiaci s IVP boli hodnotení a klasifikovaní v súlade 

s individuálnym výchovno-vzdelávacím programom. Predmet náboženská výchova  a ostatné 

predmety výchovnej povahy sa hodnotili  slovom absolvoval.     

 



Pri komunikácii so žiakmi boli zaznamenané aj  problémy týkajúce sa prevažne 

spolupráce s vyučujúcimi, nespolupracujúci žiaci, sťažená komunikácia s rodičmi, technické 

problémy a  nedostatočná kontrola zo strany rodičov. Podľa priebežného hodnotenia 

vyučujúcich sa väčšina žiakov aktívne zapájala do dištančnej formy vzdelávania. 

Nespolupracujúcim žiakom boli úlohy zadávané individuálne – prostredníctvom vytlačených 

pracovných listov, ktoré následne zasielali na kontrolu. 

 

 

Súťaže a mimoškolské aktivity 

                 

Vzhľadom na prerušenie prezenčného vyučovania  sa nepodarilo uskutočniť všetky 

plánované súťaže na úrovni obvodných alebo okresných kôl. Zapojili sme sa do online 

Pytagoriády , Matematickej olympiády, Hviezdoslavovho Kubína, Biblickej olympiády 

a viacerých výtvarných súťaží.  Napriek všetkým okolnostiam sa nám podarilo zapojiť  aj 

do zbierok pre útulok, tvorby balíkov pre seniorov – Koľko lásky sa zmestí do krabice od 

topánok a škola organizovala aj každoročný zber papiera. 

 

 


