
Základná škola s materskou školou Hradná 342 
Liptovský Hrádok 

 

UČEBNÉ OSNOVY K PREDMETU: INFORMATIKA /2. – 3. ročník/ 

             INFORMATICKÁ VÝCHOVA /4. ročník/ 

 

Názov ŠkVP „Sme moderná a otvorená škola“ 

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Ročník 1. - 4. ročník 

 

Ročník Triedy Vyučujúci predmetu (skr.) 

1. ročník 1.A, 1.B, 1.C --------------- 

2. ročník 2.A, 2.B HER, VAN 

3. ročník 3.A, 3.B, 3.C ČIE, PAU, FAJ, KAC 

4. ročník 4.A, 4.B HER, FAJ, BOH 

 

Časový rozsah výučby (počet hodín týždenne) 

 ŠVP ŠkVP 

1. ročník 0 0 

2. ročník 0 1 

3. ročník 1 1 

4. ročník 1 1 

ŠVP = Štátny vzdelávací program  

ŠkVP = Školský vzdelávací program 

 

 



CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU INFORMATIKA /2. – 3. ročník/, 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA /4. ročník/ 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja 

myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie 

riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných 

predmetoch. 

 

 

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU INFORMATIKA /2. – 3. ročník/, INFORMATICKÁ 

VÝCHOVA /4. ročník/ 

Cieľom informatiky na 1. stupni ZŠ  je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v 

každodennom živote. 

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodovedy, 

matematiky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy) zoznámiť žiakov s možnosťami kreslenia, trénovania 

počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. 

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré 

môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených 

špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými 

na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti). 

Žiaci 

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

spracovanie,  

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

návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

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



 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na 

webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

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

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.  

 

 

OBSAH VZDELÁVANIA UČEBNÉHO PREDMETU INFORMATIKA /2. – 3. ročník/, 

INFORMATICKÁ VÝCHOVA /4. ročník/ 

Cieľom informatiky na 1. stupni ZŠ  je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v 

každodennom živote. 

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné 

zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodovedy, 

matematiky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy) zoznámiť žiakov s možnosťami kreslenia, trénovania 

počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. 

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré 

môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených 

špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými 

na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich prílišnej komplexnosti). 

Žiaci 

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

spracovanie,  

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

návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

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

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na 

webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

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

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.  

 

 



 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 2. ročník 

  práca s myšou 

 ovládanie kurzora 

 počítač a prídavné zariadenia 

 nástroje - práca s grafikou 

 práca s webovou stránkou 

 digitálne technológie v spoločnosti 

 práca s grafikou 

 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 3. ročník 

 práca s myšou 

 ovládanie kurzora 

 počítač a prídavné zariadenia 

 nástroje - práca s grafikou 

 práca s webovou stránkou 

 digitálne technológie v spoločnosti 

 práca s grafikou 

 

Prehľad tematických celkov a ich obsahu – 4. ročník 

 práca s grafikou 

 práca s textom 

 práca s multimédiami 

 práca s webovou stránkou 

 digitálne technológie v spoločnosti 

 práca so súbormi a priečinkami 

 práca v operačnom systéme 

 digitálne technológie v spoločnosti 

 

Ročník: Druhý 

Učebný materiál:  Akadémia Alexandra 

 

 

 

 

 



 

M H Tematický Téma Obsahový štandard Výkonový Prierezové 
témy celok štandard 

IX. 

1. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Prvá 
zoznamovačka 

  

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni. 

  
 
MDV 

2. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Bola raz jedna 
myš 

Procesy: pohyb, 
klikanie myšou, 
ovládanie kurzora na 
obrazovke 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni - ovládať 
programy myšou. 

  
 
 
 
MDV 

3. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Kamarátime sa 
s myškou 

Megy 

Procesy: pohyb, 
klikanie a ťahanie 
myšou, ovládanie 
kurzora na obrazovke 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: ovládať 
programy myšou. 

  
 
 
 
MDV 

X. 

4. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Klik-klik 

Procesy: pohyb, 
klikanie a ťahanie 
myšou, ovládanie 
kurzora na obrazovke 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: ovládať 
programy myšou.  MDV 

5. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Opakovanie s 
myškou Megy 

Procesy: pohyb, 
klikanie a ťahanie 
myšou, ovládanie 
kurzora na obrazovke 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: ovládať 
programy myšou. OSR 

6. 

Softvér a 
hardvér - 
práca v 
operačnom 
systéme 

Ako počítač 
funguje 

Pojmy: program, 
ikona, okno, pracovná 
plocha 
Vlastnosti a vzťahy: 
ikona ako 
reprezentácia 
programu 

Spustiť 
program/aplikáciu, 
ukončiť bežiacu 
aplikáciu. 

 TBZ 

7. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Ivica 
klávesnica 

Vlastnosti a vzťahy: 
rôzna funkčnosť 
klávesov (písmená, 
čísla, šípky, medzera, 
backspace) 
Procesy: písanie na 
klávesnici, oprava, 
mazanie 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: písať na 
klávesnici. 

 TBZ 



XI. 

8. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Kamarátime sa 
s Ivicou 

klávesnicou 

Vlastnosti a vzťahy: 
rôzna funkčnosť 
klávesov (písmená, 
backspace) 
Procesy: písanie na 
klávesnici, oprava, 
mazanie 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: písať na 
klávesnici. 

 OSR 

9. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Ľahšie ako v 
diktáte 

Vlastnosti a vzťahy: 
rôzna funkčnosť 
klávesov (písmená, 
medzera, enter, 
backspace)  
Procesy: písanie na 
klávesnici, oprava, 
mazanie, vloženie a 
odstránenie medzery, 
posun na nový riadok 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: písať na 
klávesnici. 

 MDV 

10. 

Softvér a 
hardvér - 
počítač a 
prídavné 
zariadenia 

Opakovanie s 
Ivicou 

klávesnicou 

Vlastnosti a vzťahy: 
rôzna funkčnosť 
klávesov (písmená, 
medzera, enter 
backspace)  
Procesy: písanie na 
klávesnici, oprava, 
mazanie, vloženie a 
odstránenie medzery, 
posun na nový riadok 

Začína pracovať so 
základným hardvérom 
na používateľskej 
úrovni: písať na 
klávesnici. 

 MDV 

11. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
grafikou 

Prvá návšteva 
v ateliéri 
ReNátA 

Procesy: kreslenie 
čiary, používanie 
výplne, farby, paleta 
farieb 

Začína použiť 
konkrétne nástroje 
editora na tvorbu a 
úpravu obrázkov.  TBZ, OSR 

XII. 12. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
grafikou 

Čarovanie s 
úsečkami 

Procesy: kreslenie 
čiary, používanie 
výplne, farby, paleta 
farieb 

Začína použiť 
konkrétne nástroje 
editora na tvorbu a 
úpravu obrázkov.  OZO 



13. 

Komunikáci
a a 
spolupráca - 
práca s 
webovou 
stránkou 

A ide sa do 
sveta 

Pojmy: webová 
stránka, odkaz, 
prehliadač 
Vlastnosti a vzťahy: 
odkazy ako 
prepojenia na 
webové stránky a 
súbory, prehliadač 
ako nástroj na 
zobrazenie webových 
stránok 
Procesy: orientácia na 
webovej stránke, 
používanie odkazov 
na iné webové 
stránky 

Vie použiť nástroje na 
prezeranie webových 
stránok, získať 
informácie z webových 
stránok 

 MUV, MDV 

14. 

Komunikáci
a a 
spolupráca - 
práca s 
webovou 
stránkou, 
vyhľadávani
e na webe 

Poraď mi, 
prosím! 

Pojmy: webová 
stránka, odkaz, 
prehliadač 
Vlastnosti a vzťahy: 
odkazy ako 
prepojenia na 
webové stránky a 
súbory, prehliadač 
ako nástroj na 
zobrazenie webových 
stránok 
Procesy: orientácia na 
webovej stránke, 
používanie odkazov 
na iné webové 
stránky 

Vie použiť nástroje na 
prezeranie webových 
stránok, získať 
informácie z webových 
stránok 

 OSR, RLK 

I. 15. 

Informačná 
spoločnosť - 
digitálne 
technológie 
v 
spoločnosti 

SkleRóza je 
koza 

Pojmy: hry 
Vlastnosti a vzťahy: 
digitálne technológie 
doma, v škole 
Procesy: používanie 
nástrojov na vlastné 
učenie sa 

Diskutovať o 
digitálnych 
technológiách (DT) a 
využití konkrétnych 
nástrojov DT pri učení 
sa iných predmetov. 

 MUV, MDV 



16. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
grafikou 

V kráľovstve 
pani 

Geometrie 

Procesy: kreslenie 
základných 
geometrických 
tvarov, pomenovanie 
a ukladanie obrázka 

Začína použiť 
konkrétne nástroje 
editora na tvorbu a 
úpravu obrázkov. 

 DOV, OSR 

17. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
grafikou 

Kamarátka 
pečiatka 

Procesy: kreslenie 
čiary, používanie 
výplne, farby, 
pečiatkovanie 

Začína použiť 
konkrétne nástroje 
editora na tvorbu a 
úpravu obrázkov.  MUV, MDV 

II. 

18. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
grafikou 

Opakovanie s 
Paletkou 

Pojmy: nástroje na 
kreslenie v programe 
Procesy: kreslenie 
čiary, úsečky, 
používanie výplne, 
farby, palety farieb, 
omaľovanie, 
dokresľovanie, 
pečiatkovanie, 
kreslenie základných 
geometrických 
tvarov, mazanie 
obrázka a používanie 
kroku späť 

Začína použiť 
konkrétne nástroje 
editora na tvorbu a 
úpravu obrázkov. 

 DOV, TBZ 

19. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
multimédia
mi 

Školské AA 
rádio 

Pojmy: zvuk, hlas, 
hudba, prehrávač 
zvukov 
Vlastnosti a vzťahy: 
hlasitosť zvuku 
Procesy: prehrávanie, 
spustenie a 
zastavenie zvuku, 
nastavenie hlasitosti 

Použiť konkrétne 
nástroje na 
prehrávanie zvukov 

 MDV 

20. 
Reprezentác
ie a nástroje 
- štruktúry 

Keď zvieratká 
zablúdia 

Procesy: práca s 
grafovými 
štruktúrami 
(labyrintom) 

Interpretovať údaje zo 
štruktúr - prerozprávať 
informácie z 
jednoduchej štruktúry 
vlastnými slovami. 

 ENV, MDV 



III. 

21. 
Reprezentác
ie a nástroje 
- štruktúry 

Na návšteve u 
tety 

Usporiadanej 

Vlastnosti a vzťahy: 
poradie objektov, 
pozícia v postupnosti 

Organizovať informácie 
do štruktúr - podľa 
zadania vytvárať 
jednoduché štruktúry 
údajov, podľa 
konkrétnych 
jednoduchých pravidiel 
manipulovať so 
štruktúrami údajov.  

 RLK, MDV 

22. 
Reprezentác
ie a nástroje 
- štruktúry 

Veľké 
upratovanie v 

rodine 
Usporiadaných 

Vlastnosti a vzťahy: 
poradie objektov, 
pozícia v postupnosti 

Organizovať informácie 
do štruktúr - podľa 
zadania vytvárať 
jednoduché štruktúry 
údajov, podľa 
konkrétnych 
jednoduchých pravidiel 
manipulovať so 
štruktúrami údajov.  

 OZO, ENV 

23. 

Algoritmické 
riešenie 
problémov - 
analýza 
problému 

Čo je pravda a 
čo nie? 

Vlastnosti a vzťahy: 
pravda - nepravda, 
platí - neplatí 
Procesy: 
rozhodovanie o 
pravdivosti tvrdenia 

Rozhodnúť sa o 
pravdivosti/nepravdivo
sti tvrdenia (výroku). 

 TBZ, OSR 

IV. 

24.  

Algoritmické 
riešenie 
problémov - 
analýza 
problému 

Pomáham 
Hlavičke 

Vlastnosti a vzťahy: 
pravda - nepravda, 
platí - neplatí 
Procesy: 
rozhodovanie o 
pravdivosti tvrdenia 

Vybrať prvky, alebo 
možnosti podľa 
pravdivosti tvrdenia. 
Dokáže uvažovať o 
rôznych riešeniach, 
navrhuje riešenie, 
vyjadruje plán riešenia. 

 OSR, TBZ 

25. 

Algoritmické 
riešenie 
problémov - 
hľadanie, 
opravovanie 
chýb 

Keď sa niečo 
pokazí 

Vlastnosti a vzťahy: 
chyba v návode 
Procesy: rozpoznanie 
chyby 

Nájsť a opraviť chybu v 
návode, v zápise 
riešenia. 

 OSR 



26. 

Algoritmické 
riešenie 

problémov - 
interaktívne 
zostavovani
e riešenia 

Výcvik 
neposlušného 

Dunča 

Procesy: riadenie 
vykonávateľa v 
priamom režime, 
používanie jazyka 
vykonávateľa,   

Riešiť problém 
priamym riadením 
vykonávateľa, aplikovať 
elementárne príkazy 
daného jazyka na 
riadenie vykonávateľa. 

 ENV, MDV 

27. 

Algoritmické 
riešenie 
problémov - 
interaktívne 
zostavovani
e riešenia 
(B) 
- pomocou 
postupnosti 
príkazov (S) 

Zoznám sa s 
Baltíkom a 
Scratchom 

Procesy: skladanie 
obrázkov z 
jednotlivých častí (B), 
riadenie vykonávateľa 
v priamom režime, 
používanie jazyka 
vykonávateľa,  riešiť 
problém skladaním 
príkazov do 
postupnosti (S) 

Príprava na riešenie 
problému priamym 
riadením. (B) 
Riešiť problém 
priamym riadením 
vykonávateľa, aplikovať 
elementárne príkazy 
daného jazyka na 
riadenie vykonávateľa. 
(S) 

 OSR, TBZ 

V. 28. 

Algoritmické 
riešenie 
problémov - 
interaktívne 
zostavovani
e riešenia 
(B) 
- pomocou 
postupnosti 
príkazov (S) 

Úlohy od 
nových 

kamarátov 

Pojmy: príkaz, 
postupnosť príkazov 
(S) 
Vlastnosti a vzťahy: 
ako súvisí 
príkaz/poradie 
príkazov a výsledok 
(S) 
Procesy: skladanie 
obrázkov z 
jednotlivých častí (B), 
zostavenie a 
upravenie 
príkazu/príkazov (S) 

Príprava na riešenie 
problému priamym 
riadením. (B)  
Riešiť problém 
skladaním príkazov do 
postupnosti. 
Doplňovať, 
dokončovať, 
modifikovať 
rozpracované riešenie. 
(S) 

 OSR, MDV 



29. 

Algoritmické 
riešenie 
problémov - 
opakovanie 

Opakovanie s 
Hlavičkou 

Pojmy: postupnosť 
Vlastnosti a vzťahy: 
poradie objektov, 
pozícia v postupnosti, 
pravda - nepravda, 
platí - neplatí, chyba v 
návode 
Procesy: 
rozhodovanie o 
pravdivosti tvrdenia, 
rozpoznanie chyby 

Riešiť rôzne úlohy z 
oblasti algoritmizácie. 

  

30. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
príbehmi 

Z rozprávky do 
rozprávky 

Procesy: vytváranie 
príbehov, vloženie 
obrázka 

Použiť konkrétne 
nástroje editora na 
tvorbu a úpravu 
príbehov.   

VI. 

31. 

Reprezentác
ie a nástroje 
- práca s 
príbehmi 

Hráme sa na 
Andersena 

Procesy: vytváranie 
príbehov, vloženie 
textu 

Použiť konkrétne 
nástroje editora na 
tvorbu a úpravu 
príbehov.   

32. 

Informačná 
spoločnosť - 
digitálne 
technológie 
v 
spoločnosti 

Počítač 
pomáha učiť sa 

Pojmy: hry 
Vlastnosti a vzťahy: 
digitálne technológie 
doma, v škole 
Procesy: používanie 
nástrojov na vlastné 
učenie sa 

Diskutovať o 
digitálnych 
technológiách (DT) a 
využití konkrétnych 
nástrojov DT pri učení 
sa iných predmetov. 

  

33. 
Opakovanie 
učiva 

To najlepšie na 
koniec 

Pojmy, vlastosti a 
vzťahy, procesy 
osvojené v 2. ročníku 

Ovláda vedomosti a 
zručnosti učiva 2. 
ročníka na primeranej 
úrovni a vie ich 
aplikovať pri riešení 
úloh.   

 

 

 

 

Ročník: Tretí 

Učebný materiál: Inovovaný ŠVP ISCED 1 



M T Tematický 
okruh 

Obsahový 
štandard - 
téma 

Výkonový štandard – 
vzdelávací výstup  (čo 
má žiak vedieť) 

Prierezo
vé témy 

IX. 1. Princípy 
fungovania IKT 
 

O počítači 
Téma: Nástenka do 
počítačovej učebne  
 

Časti počítača, prídavné 
zariadenia, správne sedenie, 
psychohygiena, starostlivosť 
o počítač. 

OZO 

 2.  Klikáme myšou, 
pracujeme 
s klávesnicou 
Hry na klikanie 
Sebran, Gcompris 
 

Klikať(1,2krát), maximalizovať, 
minimalizovať okno, prepínať 
medzi oknami, presúvať ich, 
klávesy Enter, medzera, Delete, 
Backspace. 

OSR 

 3.  Hry na klikanie: 
www.rexik.sk: 
napr. Fly toys  
Hardball Frenz 

Použiť Enter, SHIFT, CapsLock, 
Esc, Písať malé a veľké písmená, 
čísla. 

OSR 

 4.  Poriadok v počítači 
Hra Triedenie.exe 

Vytvoriť priečinok na pracovnej 
ploche počítača, pomenovať, 
premenovať priečinok. 

OSR 

X. 1. Informácie okolo 
nás 
 
 

Kreslíme v rôznych 
programoch 
 
Téma: Na mori, 
lode           Čiary - 
bludisko, labyrint 

Používať nástroje grafických 
programov, pracovať 
v grafickom editore. 

DOV 

 2.  
 
 

Kreslíme v rôznych 
programoch 
 
Téma: Moja 
hračka, 
Vláčik(geometrické 
tvary) 
 

 DOV 

 3.  Kreslíme v rôznych 
programoch 
 
Téma: Kreslenie 
podľa predlohy – 
Na ulici, Na dedine. 
Bodkokreslenie. 

 ENV 

 4.  Pečiatkujeme 
 
Téma:Detská izba, 
Križovatka, 
Abeceda Domček 
pre písmenká. 

Pečiatky vyhľadať, upraviť, 
dokresliť, riešiť úlohy na 
postupnosti, vytvoriť obrázok. 

OSR 

XII. 
 
 

1. Informácie okolo 
nás, 

Presúvame 
obrázky 

Presúvať obrázky nástrojom 
Oblasť. 
 

OSR 

http://www.rexik.sk/


Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 
 
 
 
 

Téma: Vytvor 
Puzzle. 
 

 2. Kopírujeme 
obrázky nástrojom 
oblasť 
Téma: Rozkvitnutá 
lúka. Snehové 
vločky. Jesenné 
listy. Obrus. 
Mozaiky. 

Nástrojom Oblasť a klávesom 
Ctrl kopírovať obrázky, alebo 
nástrojmi  Kopírovať a Prilepiť. 

ENV 

 3.  
 
 

Zväčšujeme 
a zmenšujeme 
obrázky 
 
Téma: Rybičky. 

S
t
á
d
o
. 
H
ú
f
. 

Maľovanka. 
Obrázkové  sudoku 

Pomocou nástroja Oblasť 
a ťahaním myši zmenšovať 
a zväčšovať obrázky, vytvoriť 
maľovanku, vymaľovať podľa 
pravidiel. 

ENV 

 4.  Píšeme text, 
pečiatkujeme 
a maľujeme 
Téma: 
Encyklopédia 
zvierat. 
Menovka. List 
kamarátovi. 
Pozvánka na 
oslavu. Plagát. 
Návrh na obal CD, 
DVD, knihy. 

Písať text, upraviť veľkosť, typ 
a farbu písma, kombinovať text 
s obrázkami – pečiatkami. 

OSR 

I. 1.  Píšeme text, 
pečiatkujeme 
a maľujeme 
 
Téma: Komiks 
 

 MDV 

 2.  Píšeme text, 
pečiatkujeme 
a maľujeme 
 

 MUV 



Téma: Zvieracie/iné 
hádanky 
s obrázkom. 

 3. Informácie okolo 
nás 
 
 
 
 

Upravujeme 
veľkosť papiera 
a pozadie 
 
Téma: Moja detská 
izba. Obchod so 
zeleninou. Na 
letisku. 

Nastaviť veľkosť  papiera a farbu 
pozadia v RNA, použiť obrázok 
ako pozadie, používať grafické 
nástroje na vytvorenie obrázka. 

RLK 

II. 1.  
 
 

 

 

Upravujeme 
veľkosť papiera 
a pozadie 
 
Téma: Vo vesmíre. 
Kvetinový záhon. 
Na stanici. Na 
dedine. 
 
 
 

 RLK 

 2.  Vytváranie 
animácií 
 
Téma: Pohyb auta. 
Smajlík. Koľko je tu 
predmetov? 

Vytvoriť animáciu v grafickom 
editore, prehrať ju a zastaviť, 
nastaviť rýchlosť prehrávania. 

OZO 

 3.  Vytváranie 
animácií 
 
Téma: Moje telo. 
Strom. Skákajúca 
lopta. Mozaiky. 

Vytvoriť animáciu 
z nakreslených obrázkov. 

OZO 

 4.  Vytváranie 
animácií 
 
Téma: ZOO. Rast 
kvetu. 
Odpočítavanie 
štartu. Návod. 

Vytvoriť animovaný pohyb 
obrázka, nastaviť počet fáz , 
vytvoriť animáciu 
kombinovaním obrázka 
a statického pozadia. 

ENV 

III. 1. Informácie okolo 
nás, 
Princípy 
fungovania IKT 
 
 
 
 
 

Hráme sa 
s fotografiami 
 
Téma: Karnevalová 
maska. Detské 
ihrisko snov. 
Pohľadnica 
školy/mesta/kultúr
nej pamiatky. 

Zapnúť a vypnúť fotoaparát, 
odfotiť objekt. Dokresliť 
fotografiu v grafickom editore, 
doplniť text, vytvoriť koláž 
nástrojmi výber, kopírovanie, 
prilepenie. 

RLK 



Plagát- jedlo, 
zvieratá, stromy... 

 2. Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT, 
Informačná 
spoločnosť 
 
 

Prezeráme web 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Správne písať adresu webovej 
stránky, poznať internetové 
časopisy a detské stránky, 
hlasovať v ankete, nájsť 
informáciu, spustiť hru 
z internetu. 

OZO 

 3.  Prezeráme web 
 

 MDV 

IV. 1.  Prezeráme web 
 
 
 
 
 
 

 MUV 

 2. Informačná 
spoločnosť 
 
 
 

Skúmame internet 
Téma: Predstav 
svoju obľúbenú 
stránku 
 
 
 

Bezpečne sa správať na 
internete, vytvoriť bezpečné 
heslo, rozoznať nevhodné 
stránky, poznať pravidlá 
netikety a pochopiť autorské 
práva. 

OZO 

 3.  Skúmame internet 
 
Téma: Naučím ťa 
svoju obľúbenú 
hru. 

 OSR 

 4.  Posielame správy 
Téma: Správa 
rodičom. Dobrý 
vtip. Hádanka.  

Písať e-mailovú adresu, poslať, 
prijať, vymazať e-mail – na 
detskom portáli. 

MEV 

V. 1.  
 
 
 
 
 

Posielame správy 
 
Téma: Domáca 
úloha spolužiakovi. 
Dopíš pokračovanie 
rozprávky. 
 

 MEV 

 2.  Hráme sa so 
zvukmi 
Téma : Nahrávacie 
štúdio 

Nahrávať  a prehrávať zvuky, 
meniť hlasitosť, pridať zvukové 
efekty. 

MEV 



 

 

 

Ročník: Štvrtý 

Učebný materiál: Učebný materiál: Inovovaný ŠVP ISCED 1 

 

 

M T 

 

Tematický 

celok 

 

 

Téma Obsahový 

štandard 
Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

IX

. 
2. 

Princípy 

fungovania 

IKT 

 

 

 

Bezpečnosť pri 

práci 

v počítačovej 

učebni. 

Funkcia myši 

a klávesnice, 

súbory a 

priečinky 

Oboznámenie sa 

s bezpečnostnými 

pravidlami práce 

v PC učebni. 

Pomenovanie 

častí počítača 

a periférnych 

zariadení. 

Starostlivosť 

o počítač, funkcie 

enter, shift, 

Oboznámiť sa 

s bezpečnostnými 

pravidlami, 

zopakovať si 

pomenovania  

jednotlivých častí 

počítača, osvojiť si 

zásady 

psychohygieny 

a správneho 

sedenia pri 

počítači. Precvičiť 

funkcie 

OSR 

MDV 

Hra na telo, rôzne 
zvuky, spev, 
hudobné nástroje. 

 3. Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 
 

Riešime problémy 
počítačom 

Riešiť jednoduché problémy , 
navrhnúť postup riešenia. 
Postupovať podľa návodu, 
vytvoriť jednoduchý návod, 
nájsť a opraviť chybu v návode, 
zoradiť kroky návodu 
v správnom poradí. Hrať logické 
hry. 

OSR 
 
 
 
 
 
 
 

 4.  Riešime problémy 
počítačom 

 OSR 

VI. 1.  Riešime problémy 
počítačom 

 OSR 

 2.  Riešime problémy 
počítačom 

 OSR 

 3.  Riešime problémy 
počítačom 

 OSR 



delete, krok späť, 

medzerník... 

Poriadok 

v počítači, v 

priečinkoch. 

jednotlivých 

tlačidiel na 

klávesnici. 

Skontrolovať 

a upratať vlastný 

priečinok. 

 

3. 

Informácie 

okolo nás 

 

 

 

Práca 

s grafikou: 

Návrh na 

reklamný 

billboard 

Kreslenie 

v prostredí 

grafického 

editora Skicár 

alebo RNA (čiary, 

hrúbka čiar, 

geometrické 

tvary, pečiatky, 

farebná výplň). 

Zdokonaľovať 

zručnosti pri 

kreslení 

v grafickom 

prostredí a vedieť 

sa v ňom 

orientovať. Vytvoriť 

obrázok s využitím 

rôznych nástrojov. 

Uložiť kresbu do 

vlastného 

priečinka. 

MDV 

MUV 

4.  

 

Práca 

s grafikou: 

Peniaze 

Kreslenie 

v prostredí 

grafického 

editora Skicár 

(výber oblasti, 

kopírovanie, 

zrkadlové 

preklopenie, 

otáčanie, 

zväčšovanie, 

zmenšovanie). 

Zdokonaľovať 

zručnosti pri 

kreslení 

v grafickom 

prostredí. 

Vytvoriť obrázok 

s vlastnými 

mincami 

a bankovkami. 

Rozvíjať tvorivosť 

a fantáziu.  

MUV 

X. 

1.  

 

Práca 

s grafikou: 

Karikatúry 

tváre 

Kreslenie 

v prostredí 

grafického 

editora RNA, 

skladanie ľudskej 

karikatúry 

z jednotlivých 

častí (pečiatky, 

zväčšovanie, 

zmenšovanie, 

otáčanie) 

Zdokonaľovať 

zručnosti pri 

kreslení 

v grafickom 

prostredí a vedieť 

sa v ňom 

orientovať. Vytvoriť 

karikatúru ľudskej 

tváre. Obrázok 

poslať učiteľke ako 

prílohu e-mailom. 

OSR 

OZO 

2. 
Postupy, 

riešenie 

problémov, 

 

Animácia 

kvapky, dažďa 

Oboznámenie sa 

s detským 

programovacím 

prostredím 

LogoMotion 

Získať základy 

algoritmického 

myslenia. 

Oboznámiť sa 

s funkciami 

ENV 

OZO 



algoritmické 

myslenie 

 

alebo RNA. 

(tvorba animácie, 

priehľadnosť, 

kopírovanie, 

trvanie animácie). 

detského 

programovacieho 

prostredia. Vytvoriť 

animáciu 

padajúcich kvapiek. 

3.  

Animácia 

rastúceho 

kvetu 

Oboznámenie sa 

s detským 

programovacím 

prostredím 

LogoMotion 

alebo RNA. 

(tvorba animácie, 

priehľadnosť, 

kopírovanie, 

trvanie animácie). 

Získať základy 

algoritmického 

myslenia. 

Oboznámiť sa 

s funkciami 

detského 

programovacieho 

prostredia. Vytvoriť 

animáciu rastúceho 

a kvitnúceho kvetu. 

ENV 

4. 

Komunikácia 

prostredníctv

om IKT 

 

 

 

Zásady 

správania sa 

v prostredí 

internetu 

Využívanie 

internetu ako 

zdroja zábavy 

a poznatkov. 

Bezpečné 

správanie sa na 

internete. E-

mailová pošta. 

Získať zručnosti pri 

práci v prostredí e-

mailového serveru. 

Osvojiť si pravidlá 

využívania 

elektronickej pošty. 

Odosielať a prijímať 

e-maily, ukladať 

a spravovať 

kontakty. 

MUV 

MDV 

XI

. 

2. 

Informácie 

okolo nás 

 

 

Práca v 

PowerPointe 

Oboznámenie sa 

so základnými 

funkciami 

programu pri 

tvorbe 

prezentácií 

(snímky, 

rozloženie 

obsahu, vloženie 

textu). 

Získať základné 

informácie 

o PowerPointe, 

jeho nástrojoch 

a funkciách.  

OSR 

3.  

 

Práca v 

PowerPointe 

Oboznámenie sa 

so základnými 

funkciami 

programu pri 

tvorbe 

prezentácií 

(snímky, 

rozloženie 

obsahu, vloženie 

textu, úprava 

Získať základné 

informácie 

o PowerPointe, 

jeho nástrojoch 

a funkciách.  

OSR 



textu, návrh 

pozadia). 

4.  

Práca v 

PowerPointe 

Oboznámenie sa 

so základnými 

funkciami 

programu pri 

tvorbe 

prezentácií 

(snímky, 

rozloženie 

obsahu, vloženie 

a úprava textu, 

návrh pozadia, 

animácie). 

Získať základné 

informácie 

o PowerPointe, 

jeho nástrojoch 

a funkciách.  

OSR 

 

 

XII. 

1. 

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

 

 

 

Baltíkov dom 

Získanie základov 

algoritmického 

myslenia 

v prostredí 

detského 

programu Baltík. 

Čarovanie 

z obrázkov 

v tabuľke 

predmetov. 

Rozvíjať 

algoritmické 

myslenie. 

Zopakovať funkcie 

detského 

programovacieho 

prostredia. Vytvoriť 

domček použitím 

rôznych obrázkov 

z tabuľky 

predmetov. 

OSR 

OZO 

2.  

 

Baltíkova 

farma, ZOO 

Získanie základov 

algoritmického 

myslenia 

v prostredí 

detského 

programu Baltík. 

Čarovanie 

z obrázkov 

v tabuľke 

predmetov. 

Rozvíjať 

algoritmické 

myslenie. 

Zopakovať funkcie 

detského 

programovacieho 

prostredia. Vytvoriť 

farmu alebo ZOO 

použitím obrázkov 

zvierat z tabuľky 

predmetov. 

OSR 

ENV 

3. 

Informačná 

spoločnosť 

 

 

IKT v škole 

Využívanie 

počítača pri 

vzdelávaní. 

Precvičovanie 

učiva 

v edukačných 

programoch 

Sebran, Vybrané 

Samostatne 

pracovať vo 

výučbových 

programoch. 

Formou hry 

precvičovať učivo 

a získané zručnosti. 

OZO 

OSR 



slová hrou, Hravá 

matematika... 

I. 

2. 

Komunikácia 

prostredníctv

om IKT 

 

Zásady 

správania sa 

v prostredí 

internetu 

Využívanie 

internetu ako 

zdroja zábavy 

a poznatkov. 

Bezpečné 

správanie sa na 

internete. 

Vyhľadávanie 

informácií 

o významných 

osobnostiach. 

Osvojiť si zásady 

bezpečného 

správania na 

internete. Správne 

písať webovú 

adresu. Vyhľadávať 

informácie 

o významných 

osobnostiach 

zadaním kľúčového 

slova do 

vyhľadávača. 

MDV 

MUV 

RLK 

3. 

Princípy 

fungovania 

IKT 

 

 

Vstupné 

a výstupné 

zariadenia 

počítača 

 

Využívanie 

prídavných 

zariadení počítača 

(skener, tlačiareň, 

USB-kľúč, externý 

HDD).  

Práca 

s fotoaparátom, 

s CD a DVD. 

Oboznámiť sa 

s prídavnými 

zariadeniami 

počítača a vedieť 

s nimi pracovať. 

Ukladať súbory na 

USB-kľúč a externý 

HDD. Sťahovať 

fotografie 

z fotoaparátu do 

počítača. Vedieť 

vložiť a spustiť CD 

a DVD nosiče. 

MDV 

MUV 

4. 

Informácie 

okolo nás 

 

 

Práca 

s textom: 

Zoznam žiakov 

Oboznámenie sa 

s textovým 

editorom Word 

a jeho nástrojmi 

(typ, veľkosť a 

farba písma; 

tučné, šikmé, 

podčiarknuté 

písmo, 

zarovnanie textu).  

Získať zručnosti pri 

práci s textom. 

Napísať abecedný 

zoznam 

spolužiakov. 

Zarovnať text do 

strán, na stred 

alebo do bloku. 

Zoznam odoslať 

ako prílohu 

učiteľke e-mailom. 

MDV 

II. 1.  

 

Práca s 

obrázkom 

Sťahovanie 

obrázkov 

z internetu alebo 

z fotoaparátu do 

priečinka. 

Upravovanie 

obrázkov 

Oboznámiť sa so 

základnými 

funkciami pri 

úprave obrázkov 

a fotografií. Získať 

zručnosti pri práci 

s obrázkami, vedieť 

OSR 

MDV 



(zväčšovanie, 

zmenšovanie, 

zalomenie, 

otáčanie, 

orezanie). 

zväčšovať, 

zmenšovať, 

zalomiť, otáčať, 

orezať obrázok. 

2.  

Práca 

s textom: 

Jedálny lístok 

Práca v  textovom 

editore Word 

(typ, veľkosť a 

farba písma; 

tučné, šikmé, 

podčiarknuté 

písmo, 

zarovnanie textu). 

Vkladanie 

obrázkov do 

textu. 

Získať zručnosti pri 

práci s textom. 

Doplniť text 

vhodným 

obrázkom. Vedieť 

obrázok správne 

umiestniť do textu, 

upraviť obrázok, 

text zarovnať na 

stred. 

OZO 

RLK 

3. 

Komunikácia 

prostredníctv

om IKT 

 

 

Zásady 

správania sa 

v prostredí 

internetu 

Využívanie 

internetu ako 

zdroja zábavy 

a poznatkov. 

Bezpečné 

správanie sa na 

internete. 

Vyhľadávanie 

informácií 

o zaujímavých 

slovenských 

mestách 

a turistických 

lokalitách. 

Osvojiť si zásady 

bezpečného 

správania na 

internete. Správne 

písať webovú 

adresu. Vyhľadávať 

informácie 

o zaujímavých 

mestách 

a turistických 

lokalitách zadaním 

kľúčového slova do 

vyhľadávača. 

MUV 

RLK 

III. 

1. 

Informačná 

spoločnosť 

 

 

IKT v škole 

Využívanie 

počítača pri 

vzdelávaní. 

Precvičovanie 

učiva 

v edukačných 

programoch 

Ľudské telo, 

Angličtina pre 

deti, Detský kútik 

3-4 

Samostatne 

pracovať vo 

výučbových 

programoch. 

Formou hry 

precvičovať učivo 

a získané zručnosti. 

OSR 

2. 
Postupy, 

riešenie 

problémov, 

 

 

Oboznámenie sa 

s novými 

funkciami v 

detskom 

Osvojiť si nové 

funkcie pri tvorbe 

animácie 

v programovacom 

OSR 

ENV 



algoritmické 

myslenie 

 

Baltík – 

jednoduchá 

animácia 

programovacom 

prostredí Baltík 

(tvorba animácie 

– hríbik, dvere, 

okno, opička). 

režime. Vytvoriť 

pohyb predmetov 

na mieste 

pomocou 

základných 

príkazov. Rozvíjať 

algoritmické 

myslenie. 

3.  

 

Baltík – 

jednoduchá 

animácia 

Oboznámenie sa 

s novými 

funkciami v 

detskom 

programovacom 

prostredí Baltík 

(tvorba animácie 

– vták, slnko, 

auto, bicykel, 

pohybujúce sa 

postavy). 

Osvojiť si nové 

funkcie pri tvorbe 

animácie 

v programovacom 

režime. Vytvoriť 

pohyb predmetov 

po ploche 

pomocou súradníc 

a ďalších príkazov. 

Rozvíjať 

algoritmické 

myslenie. 

OSR 

DOV 

4.  

Baltík – 

jednoduchá 

animácia 

Využitie známych 

funkcií v detskom 

programovacom 

prostredí Baltík. 

Čarovanie 

obrázka 

s pohybujúcimi sa 

prvkami na 

ploche. 

Získať zručnosti pri 

práci 

v programovacom 

prostredí. Vytvoriť 

animovaný obrázok 

s využitím známych 

príkazov. Rozvíjať 

tvorivosť, fantáziu 

a algoritmické 

myslenie. 

OSR 

 

 

 

IV

. 

2. 

Informačná 

spoločnosť 

 

 

IKT v škole 

Využívanie 

počítača pri 

vzdelávaní. 

Precvičovanie 

učiva 

v edukačných 

programoch Ako 

veci pracujú, 

Prírodoveda hrou 

Samostatne 

pracovať vo 

výučbových 

programoch. 

Formou hry 

precvičovať učivo 

a získané zručnosti. 

OSR 

ENV 

3. 
Informácie 

okolo nás 

 

Práca 

s grafikou: 

Kreslenie 

v prostredí 

grafického 

Zdokonaľovať 

zručnosti pri 

kreslení 

DOV 

RLK 



 Plán obce, 

sídliska 

editora Skicár 

alebo RNA (čiary, 

hrúbka čiar, 

geometrické 

tvary, pečiatky, 

farebná výplň, 

text). 

v grafickom 

prostredí a vedieť 

sa v ňom 

orientovať. Vytvoriť 

obrázok s využitím 

rôznych nástrojov. 

Uložiť kresbu do 

vlastného 

priečinka. 

4.  

 

Práca v 

PowerPointe 
Tvorba 

prezentácie 

o Slovensku / 

rodnom meste. 

Získať zručnosti pri 

tvorbe prezentácie, 

vhodne využiť 

osvojené funkcie 

(snímky, rozloženie 

obsahu, vloženie a 

úprava textu, návrh 

pozadia, animácie). 

RLK 

 

V. 

1.  

 

Práca v 

PowerPointe 
Tvorba 

prezentácie 

o Slovensku / 

rodnom meste. 

Získať zručnosti pri 

tvorbe prezentácie, 

vhodne využiť 

osvojené funkcie 

(snímky, rozloženie 

obsahu, vloženie a 

úprava textu, návrh 

pozadia, animácie). 

RLK 

 

2. 

Komunikácia 

prostredníctv

om IKT 

 

 

Zásady 

správania sa 

v prostredí 

internetu 

Využívanie 

internetu ako 

zdroja zábavy 

a poznatkov. 

Bezpečné 

správanie sa na 

internete.  

Osvojiť si zásady 

bezpečného 

správania na 

internete. Výber 

hier a aktivít na 

webových 

stránkach 

www.superhry.cz, 

www.friv.com, 

www.onlinehry.sk.   

MUV 

3. 

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

 

 

Baltíkov diktát 
Práca v detskom 

programovacom 

prostredí Baltík. 

Čarovanie scény 

na základe 

diktovania 

učiteľa. 

Získať zručnosti pri 

práci 

v programovacom 

prostredí. Vytvoriť 

obrázok podľa 

pokynov učiteľa, 

vedieť sa 

orientovať na 

ploche, využiť 

OSR 

http://www.superhry.cz/
http://www.friv.com/


osvojené funkcie 

programu. 

4. 

Informácie 

okolo nás 

 

 

Práca 

s textom: 

Plagát (učebná 

pomôcka) o 

zvieratách 

Vytvorenie 

plagátu / 

výučbovej mapy 

o zvieratách 

žijúcich na 

Slovensku. 

Kombinácia 

obrázkov a textu. 

Využiť osvojené 

zručnosti pri práci 

s obrázkami a 

textom. Vytvoriť 

obrázkový plagát 

s popisom.  Vkladať 

a upravovať 

obrázky, dopĺňať 

vhodné texty. 

Rozvíjať tvorivosť.  

ENV 

RLK 

 

VI

. 

1.  

Práca s textom 

a grafikou: 

Návrh na 

diplom 

Práca s textovým 

editorom Word 

a jeho nástrojmi, 

vkladanie 

obrázkov.  

Využiť osvojené 

zručnosti pri práci 

s obrázkami a 

textom. Vytvoriť 

obrázkový diplom.  

Vkladať 

a upravovať 

obrázky, doplniť 

vhodný text. 

Rozvíjať tvorivosť 

a fantáziu. 

MDV 

2. 

Princípy 

fungovania 

IKT 

 

 

Vstupné 

a výstupné 

zariadenia 

počítača 

Využívanie 

prídavných 

zariadení počítača 

(skener, tlačiareň, 

USB-kľúč, externý 

HDD). Sťahovanie 

dokumentov na 

USB-kľúč. 

Pracovať 

s prídavnými 

zariadeniami 

počítača. Ukladať 

súbory na USB-kľúč 

a externý HDD. 

Vysvetliť význam a 

funkciu 

jednotlivých 

prídavných 

zariadení. 

MDV 

MUV 

 

3. 

 

Informačná 

spoločnosť 

 

 

IKT v škole 
Využívanie 

počítača pri 

vzdelávaní. 

Precvičovanie 

učiva v 

edukačných 

programoch. 

 

Samostatne 

pracovať vo 

výučbových 

programoch. 

Formou hry 

precvičovať učivo 

a získané zručnosti. 

 

 

OSR 

 

 



 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky:  

 ENV - Environmentálna výchova  

 MDV - Mediálna výchova  

 MUV - Multikultúrna výchova  

 OZO - Ochrana života a zdravia  

 OSR - Osobnostný a sociálny rozvoj  

 RLK - Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 DOV - Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií žiakov. 

Prierezové témy sa realizujú ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov. 

 

 


