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A/ VŠEOBECNÉ ÚDAJE 

Názov školského vzdelávacieho programu: „ Poznanie, Zručnosť a Individualita“ 

 

Stupeň vzdelania:                       ISCED 1 a ISCED 2 

 

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

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

Vyučovací jazyk:                         slovenský  

Študijná forma:                            denná  

Druh školy:                                  štátna    

 

Predkladateľ  

 

Názov školy:                                Základná škola s materskou školou Markušovce 

                                                     Školská 16  Markušovce  

Adresa:                                        Školská 16, 053 21 Markušovce 

IČO:                                             35546018 

Riaditeľ školy:                              Ing. Iveta Dutková 

Kontakty :                                    Tel.: 053 4498118;      

                                                     Fax: 053 4297583;     

                                                     E-mail: skola@zsmarkusovce.sk 

                                                     Web: www.zsmarkusovce.sk 

  

Poštová adresa                           riaditeľstvo Základná škola s materskou školou  

                                                    Školská 16, 053 21 Markušovce 

                                                    1. stupeň: elokované pracovisko Školská 18,     

                                                    053 21  Markušovce           
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Zriaďovateľ 

 

Názov:                                          Obec Markušovce 

Adresa:                                         Michalská 51, 053 21 Markušovce 

Kontakty:                                      Marek Virag, starosta obce 

Tel.:                                              053 4498137  

 

Miesto vydania                           Markušovce, 8.9.2015 

Dátum schválenia                       8. 9. 2015 

 

 

 

Markušovce 8. 9. 2015                                          Ing. Iveta Dutková 

                                                                                  riaditeľka školy 
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Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: 

 

Platnosť ŠkVP 

Dátum 

Revidovanie ŠkVP 

Dátum 

Zaznamenanie, inovácie, zmeny, úpravy a pod. 

1.9.2015   

 24. 8. 2016 Doplnené učebné osnovy pre 2. a 6. ročník  

 4. 9. 2017 Doplnené učebné osnovy pre 3., 4. a 7. ročník 

 4. 9. 2017 úprava UP pre nultý ročník 

 4. 9. 2017 úprava prierezových tém  
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1 CIELE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

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

prostredníctvom moderných informačno – komunikačných technológií. Pripraví žiaka 

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

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

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

bol šťastný, a to bez ohľadu na rodinné a majetkové pomery, sociálne prostredie, či 

rasu. 

     Poskytneme dôkladné primárne vzdelávania deťom so sociálne znevýhodneného  

prostredia v špeciálnych triedach, kde budú mať možnosť zažiť úspech, radosť z 

učenia a získať základy gramotnosti. 

     Po získaní nižšieho sekundárneho vzdelania na našej škole môže absolvent našej 

školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie sekundárne 

vzdelanie. 

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

zaradenie a charakter voliteľných predmetov. Program zabezpečí aby žiaci získali 

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

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

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

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

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

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

systému a pod. Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné 

vedomosti a zručnosti vo všetkých predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo 

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

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

podmienky na vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

tak, aby mali rovnocenný prístup vo vzdelávaní.  
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    Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole. 

Pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, 

schopného sebamotivácie k vzdelávaniu. Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov 

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

a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, 

vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. 

Naším princípom je viesť žiakov k tvorivému mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich 

tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopní 

celoživotne sa vzdelávať. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať samostatných, 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. 
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2 STUPEŇ VZDELANIA 

 

ISCED 0 - predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.  

Legislatíva súvisiaca s činnosťou a prevádzkou materských škôl taxatívne neurčuje 

spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania detí v materskej škole.  

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

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

získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, 

ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania 

môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v súlade 

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

 

ISCED 1 – program primárneho vzdelávania má zabezpečiť hladký prechod z 

predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské vzdelávanie 

prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí vychádzajúcej z ich 

osobného poznania a vlastných skúseností. Východiskovým bodom sú tu aktuálne 

skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a záujmy rozvíjané podľa jeho 

reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a 

sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu 

pri nadobúdaní skúseností z pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené 

so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a prírodným prostredím.  

      Program primárneho vzdelávania má pripraviť žiakov na samostatnú prácu i na 

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

osobnej skúsenosti zo vzájomného ohľadu, uznania a úcty.  

     Primárne vzdelávanie je organizované tematicky s prirodzeným začlenením 

integratívnych predmetových prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie stredné 

vzdelávanie (ktoré už uplatňuje špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup).  

Súčasťou cieľového programu je aj včasná korekcia prípadných znevýhodnení 

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

potrieb, záujmov a schopností (vrátane nadania) žiakov.  
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     Dôležité je podchytenie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

(včasná depistáž, diagnostika a korekcia prípadných znevýhodnení).  

Primárne vzdelanie získa žiak úspešným absolvovaním všeobecnovzdelávacieho 

programu ostatného ročníka primárneho stupňa základnej školy. Dokladom o 

získanom vzdelaní je vysvedčenie. Absolvent programu primárneho vzdelávania 

plynule pokračuje na nadväzujúcom stupni nižšieho sekundárneho vzdelávania alebo 

adekvátnom stupni viacročného gymnázia. Primárne vzdelanie získa aj žiak 

s mentálnym postihnutím (variant A a variant B) úspešným absolvovaním posledného 

ročníka na základnej škole. 

 

ISCED 2 – predpokladom dosiahnutia cieľov nižšieho stredného vzdelávania je 

zaistenie kontinuity a plynulého prechodu z primárneho na nižšie stredné  vzdelávanie. 

Základom nižšieho stredného vzdelávania je interdisciplinárny (medzipredmetový) 

prístup pri osvojovaní znalostí a spôsobilostí žiakov a rozvoj ich analytických a 

kritických schopností. Aktuálne znalosti žiakov a ich uplatňovanie v praxi sú 

východiskovým bodom pri získavaní nových znalostí a ďalšom rozvoji kompetencií 

žiakov.  

     Nevyhnutnou súčasťou cieľov nižšieho stredného vzdelávania je vypestovať u 

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

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

rozhodnutie o ďalšom – vyššom strednom vzdelávaní. 

Nižšie stredné vzdelanie žiak získa úspešným absolvovaním posledného ročníka 

ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň 

základnej školy. 
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3 ZAMERANIE ŠKOLY  

 

     Škola poskytuje žiakom všeobecne orientované základné vzdelanie 

a výchovné pôsobenie s dôrazom na:  

 využívanie inovačných vyučovacích metód so zameraním na zážitkové 

vzdelávanie, 

 rozvíjanie jazykových zručností žiakov v slovenskom i v cudzích jazykoch.  

 podporu rozvoja základných obslužných činností a zručností pre praktické 

každodenné aktivity žiakov, 

 prácu s informačnými technológiami,  

 telesnú a športovú výchovu a pestovanie zdravého životného štýlu, 

 rozvoj emocionálnej stránky osobnosti žiaka, 

 primárnu prevenciu proti závislostiam, 

 prácu s talentovanými žiakmi,  

 starostlivosť o žiakov zdravotne znevýhodnených, 

 starostlivosť o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Využívanie inovačných vyučovacích metód so zameraním na zážitkové 

vzdelávanie: 

Zážitkové učenie je vysoko efektívna vzdelávacia metóda zameraná na 

transakciu medzi učiteľom a žiakom pri bezprostrednej skúsenosti vzdelávacieho 

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

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

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

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

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

Na zlepšenie čitateľskej gramotnosti a rozvoja komunikačných schopností 

v slovenskom jazyku je na 1. aj 2. stupni do vzdelávacieho programu zaradený 

voliteľný predmet Tvorivá dramatika. Naďalej budeme využívať žiacku  knižnicu 

s rôznymi formami aktivít. Budeme aktivizovať žiakov zapájať sa do rôznych literárnych 

súťaží, naďalej vydávať školský časopis. Na 2. stupni máme zaradený aj voliteľný 

predmet Cvičenia zo Slovenského jazyka. Na vyučovanie Anglického jazyka pred jeho 

vyučovaním v štátnom vzdelávacom programe je do 1. ročníka ako voliteľný predmet 

zaradená Zábavná angličtina a na 2. stupni do 5. ročníka predmet Konverzácia 

v anglickom jazyku. Podpora výuky cudzích jazykov je daná aj delením tried na dve 

skupiny, ktoré umožňuje jazykové laboratórium.  

 

Práca s informačnými technológiami: 

Základom pre jej širokú podporu je technologické zázemie v učebni IKT, ktorá 

v spojení s interaktívnou tabuľou ponúka všetky najmodernejšie postupy pre jej 

vyučovanie nielen v samotnom predmete Informatika od 3. – 8. ročník, vo voliteľnom 

predmete Virtuálny svet, ale aj vo všetkých ostatných predmetoch s využitím 

výukových programov.  

 

Telesná výchova a pestovanie zdravého životného štýlu:  

 Telesnú a športovú zdatnosť žiakov okrem povinnej telesnej a športovej 

výchovy realizujeme voliteľným predmetom Loptové hry.  

 

Rozvoj emocionálnej stránky osobnosti žiaka: 

 Emocionálna stránka osobnosti žiaka, podpora a vytváranie podmienok pre jej 

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

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

v štruktúre voliteľných predmetov podporuje túto zložku výchovy a vzdelávania 

zaradením predmetov Detský svet v umení na 1. stupni. 

 

 

 



Školský vzdelávací program 

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
 

12 

 

 

Podpora rozvoja základných  zručností pre praktické každodenné aktivity 

žiakov: 

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

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

rozhodovania sa pri výbere strednej školy, základné informácie o javoch a predmetoch 

s ktorými sú každodenne v kontakte. Vyučovanie sa realizuje v komplexne vybavenej 

dielni a cvičnej kuchynke.  

 

Nulté ročníky: 

Absenciu predškolskej prípravy hlavne u žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia úspešne nahrádza zriaďovanie nultých ročníkov a to po predchádzajúcom 

pedagogicko – psychologickom vyšetrení v CPPP  a so súhlasom rodičov o 

zaškoľovaní žiakov v triedach nultého ročníka. Žiaci zaradení do nultého ročníka počas 

jedného roka získavajú   všetky potrebné zručnosti a znalosti pre plnenie povinnej 

školskej dochádzky a súčasne sa odstraňujú problémy súvisiace s prechodom detí 

z materskej školy na základnú školy. 

 

Profil absolventa 

     Absolvent programu primárneho vzdelávania má osvojené (aj vlastným podielom) 

základy čitateľskej, finančnej, prírodovednej a kultúrnej gramotnosti. Získal základy pre 

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

Váži si seba aj druhých ľudí, je spôsobilý ústretovo komunikovať a spolupracovať, je 

vnímavý k potrebám iných. Získal základy používania materinského, štátneho a 

cudzieho jazyka. 

 

Absolvent primárneho vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

(a) sociálne komunikačné spôsobilosti 

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

primárnemu stupňu vzdelávania, 

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

argumenty a vyjadriť svoj názor, 
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- uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

- rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej 

komunikácie a dokáže na ne adekvátne reagovať, 

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky, 

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu 

medzikultúrnej komunikácie, 

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

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

situácií, 

(b) spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

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

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

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

systematizácii poznatkov, 

(c) spôsobilosti v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

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

učení sa, 

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

na počítači, dokáže komunikovať pomocou elektronických médií, 

- uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom, 

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

a mobilných telefónov, 

(d) spôsobilosť učiť sa učiť sa 

- získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- na základe poskytovaných možností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a 

efektívne si osvojuje poznatky a študijné návyky, 

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

iných činnostiach, 

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

uvedomuje si svoje rozvojové možnosti, 
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(e) spôsobilosť riešiť problémy 

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

rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich 

vedomostí a skúseností z danej oblasti, 

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

riešenia problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri 

podobných alebo nových problémoch, 

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

spolupracujúcim) spôsobom, 

(f) osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

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

- uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti, 

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

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

svoje fyzické a duševné zdravie, 

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

vie odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

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

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

pravidiel, je zodpovedný a dodržiava dohody, 

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

diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 

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

a dobrých medziľudských vzťahov, 

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

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom 

umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov, 

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

(na úrovni primárneho vzdelávania), 

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

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

- rešpektuje názor iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor, 
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- pozná základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

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

  pozíciám a rolovým funkciám, 

- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Profil absolventa – vzdelanostný model nižšieho stredného vzdelávania je 

založený na kľúčových spôsobilostiach (kompetenciách), ktoré zahrňujú komplex 

vedomostí a znalostí, spôsobilostí a hodnotových postojov umožňujúcich jednotlivcovi 

poznávať, účinne konať, hodnotiť, dorozumievať sa a porozumieť si, začleniť sa do 

spoločenských vzťahov a osobnostne sa rozvíjať – zjednodušene ide o spôsobilosť 

uplatniť svoje vzdelanie v pracovnom, občianskom, rodinnom a osobnom živote.  

Nadväzujúc na spôsobilosti získané v priebehu predchádzajúceho (primárneho) 

vzdelávania absolvent nižšieho stredného vzdelávania má osvojené tieto 

kľúčové spôsobilosti: 

a) spôsobilosti k celoživotnému učeniu sa 

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

svoje silné a slabé stránky, 

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

mimopracovných) životných situáciách, 

- dosiahol základnú úroveň motivovanosti k celoživotnému učeniu sa, 

b) sociálne komunikačné spôsobilosti 

- dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie, 

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

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

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

tvoriť texty, 

- uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi, 

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

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie, 
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c) spôsobilosť riešiť problémy 

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

schopností získaných v rámci základného vzdelania, uplatňuje základné logické 

operácie, dokáže uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov, 

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

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

užitočnosti poučenia sa z vlastných chýb a chýb iných, 

d) spôsobilosti občianske 

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

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

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

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

ochrany zdravia jednotlivca i spoločnosti, 

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

e) spôsobilosti sociálne a personálne 

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

prebrať svoju zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce, 

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

význam vzájomnej ohľaduplnosti, 

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

   regulovať svoje správanie, 

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

   svoj (aktuálny) osobný rozvoj a osobné ciele, 

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

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

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

- vie oceniť interkultúrne dedičstvo a historické tradície, 

- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu), 

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám, 
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g) spôsobilosť uplatňovať základy matematického myslenia a základné schopnosti  

    poznávať v oblasti vedy a techniky 

- rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

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

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

diagramy, grafy, tabuľky), 

- má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup 

uplatňovaný vo vede na primeranej úrovni, 

h) digitálna spôsobilosť 

- rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT, 

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

- vytvára jednoduché tabuľky a grafy, 

- využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických  

  informácií, 

- rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

- prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT  

   v iných predmetoch, 

i) spôsobilosti smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

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

  schopnosť plánovať a riadiť prácu. 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania bude schopný samostatne vyhľadávať, 

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

štúdia a práce s informáciami. 

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

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

starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie. 

     Po získaní nižšieho stredného vzdelania na našej škole môže absolvent našej 

školy pokračovať v štúdiu na ktorejkoľvek škole poskytujúcej vyššie stredné 

vzdelanie. 
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4 UČEBNÝ PLÁN 

 

Nultý ročník 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia Predmety Počet hodín Spolu Skratka 

oblasť  ŠVP ŠKVP týždenne predmetu 

Jazyk a  Rozvíjanie         

komunikácia komunikačných 6 0 6 RKS 

  schopností         

Matematika Zmyslová výchova         

a práca a základy 4 0 4 ZVaZMP 

s informáciami matematických         

  predstáv         

Človek a svet Pracovná výchova 3 0 3 PNV 

práce           

  Rozvíjanie         

  grafomotorických 4 0 4 RGZaVV 

Umenie zručností         

a kultúra a výtvarná výchova         

  

Hudobno- 
pohybová výchova 

3 
  

0 
  

 
3 
  

HPV 
  

  

  

     

Zdravie  Telesná výchova 2 0 2 TEV 

a pohyb           

Spolu   22 0 22   

ŠVP a ŠKVP           



Školský vzdelávací program 

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
 

19 

 

 

 

Učebný plán ISCED 1 
 
 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
1. 

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
1. - 4. 
ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 9 8 7 7 31 

Anglický jazyk (ANJ) 0 0 3 3 6 

Tvorivá dramatika (TDA) 0 1 1 0 2 

Zábavná angličtina (ZBN) 1/0 1/0 0 0 2/0 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika (MAT) 4 4 4 4 16 

Informatika (INF) 0 0 1 1 2 

Cvičenia z matematiky (CVM) 0 0 1 1 2 

Človek a príroda 
Prvouka (PVO) 1 2 0 0 3 

Prírodoveda (PDA) 0 0 1 2 3 

Človek a spoločnosť Vlastiveda (VLA) 0 0 1 2 3 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova (ETV, NBV) 1 1 1 1 4 

Človek a svet práce 
Pracovné vyučovanie (PVC) 0 0 1 1 2 

Domov a práca (DAC) 0/1  1/2 0 0  1/3 

Umenie a kultúra  

Hudobná výchova (HUV) 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova (VYV) 2 2 1 1 6 

Detský svet v umení (DSI) 1 0 0 0 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova (TSV) 2 2 2 2 8 

  počet hodín spolu 22 23 25 26 96 

 
 
Poznámka: 
V 1. a 2. ročníku ponúkame žiakom Zábavnú angličtinu alebo predmet Domov a práca. 
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Učebný plán ISCED 2 

 

Vzdelávacia oblasť Vyučovací predmet 
5. 

ročník 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 
5. - 9. 
ročník 

Jazyk a 
komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra (SJL) 5 5 4 5 5 24 

Anglický jazyk (ANJ) 3 3 3 3 3 15 

Cvičenia zo slovenského jazyka (CSJ) 0 0 0 1* 1 1 

Tvorivá dramatika (TDA) 1 0 0 0 0 1 

Konverzácia v anglickom jazyku (KAJ) 1 0 0 0 0 1 

Druhý cudzí jazyk (NEJ, RUJ) 0 0 2** 2** 2** 6 

Matematika a 
práca s 
informáciami 

Matematika (MAT) 4 4 4 4 5 21 

Informatika (INF) 1 1 1 1 0 4 

Cvičenia z matematiky (CVM) 0 0 0 1* 1 1 

Virtuálny svet (VRS) 0 0 0 0 1* 0 

Človek a príroda 

Fyzika (FYZ) 0 2 1 2 1 6 

Chémia (CHE) 0 0 2 2 1 5 

Biológia (BIO) 2 1 2 1 1 7 

Bio-enviro (BEO) 0 1 0 0 0 1 

Praktické cvičenia z chémie (XCH) 0 0 1 0 0 1 

Praktické cvičenia z biológie (XCB) 0 0 0 1 0 1 

Praktické cvičenia z fyziky (XCF) 0 0 1 0 0 1 

Človek a 
spoločnosť 

Dejepis (DEJ) 1 1 1 1 3 7 

Geografia (GEG) 2 1 1 1 1 6 

Občianska náuka (OBN) 0 1 1 1 1 4 

Praktické cvičenia z geografie (XCG) 0 1 0 0 1* 1 

Človek a hodnoty Etická/Náboženská výchova (ETV, NBV) 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet práce 
Technika (THD) 1 1 1 1 1 5 

Domov a práca (DAC) 0 1 0 0 0 1 

Umenie a kultúra  

Hudobná výchova (HUV) 1 1 1 1 0 4 

Výtvarná výchova (VYV) 1 1 1 1 1 5 

Tvary umenia (TYU) 0 1 0 0 0 1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova (TSV) 2 2 2 2 2 10 

Loptové hry (LHY) 1 0 0 0 0 1 

  počet hodín spolu 27 29 30 30 30 146 

 
Poznámky: 

 Žiaci od siedmeho ročníka majú možnosť si vybrať 2 hodiny cudzieho jazyka alebo si 

zvolia dva predmety z nasledovných jednohodinových predmetov: Cvičenie zo 

Slovenského jazyka, Virtuálny svet, Domov a práca, Loptové hry. 

 Ak si žiaci v siedmom ročníku nevyberú druhý cudzí jazyk, tak v ôsmom ročníku budú 

mať Cvičenia zo slovenského jazyka a Cvičenia z matematiky po jednej hodine, 

a v deviatom ročníku po jednej hodine Virtuálny svet a Praktické cvičenia z geografie. 
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5 ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM 

 

ISCED 1 

 
1. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 
2. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

 
3. 

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 
4. 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 
5. 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 
6. 

 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A  ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 
7. 

 
DOPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

 
8. 

 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
 

ISCED 2 

 
1. OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 
2. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

 
3. 

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 
4. 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 
5. 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 
6. 

 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
 
 

Prierezové témy realizujeme viacerými formami – ako integrovanú súčasť 

vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a taktiež škola má vypracovaný dokument 

Prierezové témy, ktorý špecifikuje všetky konkrétne aktivity školy, prostredníctvom 

ktorých realizujeme a aplikujeme požiadavky MŠVVaŠ SR na začlenenie prierezových 

tém a koncepcií vo vyučovacom procese našej školy.  
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 Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných 

škôl. Úlohou výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je v škole postupne pripraviť 

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

je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel.  

Ciele výchovy bezpečnosti v cestnej premávke: 

- pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

- sformovať si mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej 

zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, 

- uplatňovať si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne 

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

(spolujazdec), 

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

aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

- schopnosť zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, 

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

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

  premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, 

- uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich  

  bezpečnosť cestnej premávky. 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

     Rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje žiakom základy pre plnohodnotný a 

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

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

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

spoznával sám seba, svoje dobré ale aj slabé stránky, rozvíjal si sebaúctu, sebadôveru 

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

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

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

schopnosti uplatňovať prevenciu sociálno-patologických javov (šikanovanie, 

agresivita, užívanie návykových látok), získaval a udržal si osobnostnú integritu, 
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pestoval kvalitné medziľudské vzťahy, rozvíjal sociálne spôsobnosti potrebné pre 

osobný a sociálny život a spoluprácu. 

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

rodinnej výchove. Téma sa prelína všetkými obsahovými vzdelávacími oblasťami, 

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

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

predmetoch. Témy realizujeme prakticky, prostredníctvom modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód. 

 

Environmentálna výchova 

     Prelína sa všetkými predmetmi. Začlenili sme ju hlavne do predmetov prírodoveda, 

biológia, chémia, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a etická výchova, domov 

a práca.  

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

schopností nadobudne schopnosť dokázal vnímať vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím vo svojom okolí ale uvedomoval si aj dôležitosť vnímania 

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

vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými 

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

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

 

Mediálna výchova 

     Žiaci už vo veku 7 - 11 rokov sú vystavení vplyvom médií – nielen elektronických 

ale aj tlačených – rôznych časopisov. Zvlášť vo veľkej obľube sú televízia a počítač. 

Nie každý žiak dokáže ich obsah selektovať, preto sa čoraz viac do popredia dostáva 

potreba rozvíjať u žiakov mediálnu kompetenciu, ktorá by umožnila žiakom osvojiť si 

stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne 

využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že učiteľ by mal viesť žiakov k tomu, aby 

lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, primerane veku sa v 

ňom orientovali. 

     Cieľom mediálnej výchovy je formovať schopnosť detí primerane veku, posudzovať 

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

osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne 
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vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. 

Prierezová téma sa uplatňuje hlavne v predmetoch etická výchova, informatická 

výchova, prírodoveda, biológia, informatika. 

 

Multikultúrna výchova 

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

sveta a migráciou sa v škole stretávajú žiaci rôznych kultúr. Je predpoklad, že sa čoraz 

viac aj v živote dostanú do kontaktu s príslušníkmi iných kultúr a bude potrebné aby 

boli pripravení na rozdielnosť kultúr. Preto cieľom je výchovné pôsobenie zamerané 

na rozvoj chápania iných kultúr, na rozvoj akceptácie iných kultúr ako aj na rozvoj 

medziľudskej tolerancie, spoznávanie iných kultúr a emocionálne pochopenie inej 

kultúry v mene mierovej spolupráce príslušníkov rôznych kultúr, dosiahnuť chápanie 

rôznych kultúr ako prirodzene rovnocenných, berúc zároveň do úvahy ich historické a 

sociálne súvislosti a ich rôzne spôsoby sebavyjadrovania. Predpokladaným výstupom 

je žiak, ktorý pozná aj iné kultúry, ich históriu zvyky, tradície, akceptuje ju a dokáže s 

nimi spolupracovať. Multikultúrna výchova sa dotýka aj medziľudských vzťahov v 

škole, vzťahov medzi učiteľmi a žiakmi navzájom, medzi školou a rodinou, v tomto 

smere jej cieľom je dosiahnuť rovnoprávny prístup k všetkým žiakom – pochádzajúcim 

z najrôznejšieho sociálneho a kultúrneho zázemia. Multikultúrna výchova je začlenená 

do predmetov: dejepis, občianska výchova, geografia, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, etická výchova, vlastiveda . 

 

Ochrana života človeka a zdravia  

     Ako prierezová téma sa v základných školách realizuje prostredníctvom učebných 

predmetov štátneho vzdelávacieho programu a samostatných organizačných foriem 

vyučovania – didaktické hry (primárne vzdelávanie 1 krát ročne) a ochrana človeka 

a Ochrana človeka a zdravia (nižšie stredné vzdelávanie 2 krát ročne). Ochrana života 

človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a schopnosti žiakov zamerané na 

ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Podobne pri pobyte a pohybe v 

prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich 

človeka a jeho okolie. 

     Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jednotlivca na život v prostredí, v ktorom 

sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je neustále poznávanie 
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prostredníctvom pohybu a pobytu v prírode. Obsah učiva je predovšetkým orientovaný 

na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, 

dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň 

napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej 

moci, terorizmom voči občanom nášho štátu.  

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

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

vedomosti, praktické poznatky, osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a 

poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života, rozvinúť morálne 

vlastnosti žiakov, tvoriace základ vlasteneckého a národného cítenia, formovať 

predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu 

na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom : 

- riešenie mimoriadnych situácií - civilná ochrana, 

- zdravotná príprava, 

- pohyb a pobyt v prírode. 

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

Prierezová téma úzko súvisí s prierezovou témou Multikultúrna výchova, ale vo svojom 

obsahu sa hlbšie zaoberá živým a hodnotným hmotným a nehmotným kultúrnym 

dedičstvom Slovenskej republiky. Cieľom zaradenia prierezovej témy do vyučovania  

je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie  a rozvíjanie citu  ku krásam svojho 

regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva 

našich predkov. Žiaci počas edukačnej činnosti v rámci regionálnej výchovy poznávajú 

históriu a kultúru vlastnej obce, ktorá je u nás veľmi bohatá (môj rodný kraj, škola a jej 

okolie, obec, história, príbehy o rodákoch, piesne, šport a kultúru, flóru a faunu, 

objavujú Slovensko, povesťami opradené pohoria, zvyky a tradície, pripomínajú  si 

svojich predkov, tradičné jedlá, stretnutia s pamätníkmi). Prierezová téma  

v primárnom vzdelávaní má významné miesto v slovenskom  jazyku, prírodovede, 

vlastivede, informatike, pracovnom vyučovaní,  hudobnej  a telesnej výchove .  
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Dôležitou súčasťou osobnostného rozvoja žiakov je príprava na zodpovedné 

medziľudské vzťahy, manželstvo a rodičovstvo. Prierezová je zameraná na utváranie 

základných vedomostí a zodpovedných postojov v oblasti partnerských vzťahov a 

rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami. Pri realizácii tém je 

nevyhnutné vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, 

vývinového štádia. Podmienkou je taktný a citlivý prístup pedagóga. Škola môže využiť 

aj pomoc alebo služby relevantných odborníkov. Cieľom uplatňovania tejto prierezovej 

témy je prispieť k tomu, aby si žiak osvojil základné poznatky o biologických, 

psychických a sociálnych zmenách, ktoré ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti 

i v budúcnosti, aby získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti 

medziľudských vzťahov, a vedel  uprednostňovať základné princípy zdravého 

životného štýlu a nerizikového správania vo svojom (každodennom) živote.  
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6 UČEBNÉ OSNOVY 

 

   Učebné osnovy predmetov štátneho vzdelávacieho programu sú totožné so 

vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. (dostupné na 

www.statpedu.sk) 

   Učebné osnovy voliteľných predmetov inovovaného školského vzdelávacieho 

programu:  

 

Prvý ročník: 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Zábavná angličtina 

Ročník: prvý  

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

1. Charakteristika predmetu:                                                                                       

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

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

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

predmet anglický jazyk vo vyšších ročníkoch.  

 

2. Ciele predmetu: 

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

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

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

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

a izieb, nábytku v dome, oblečenia a iné. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

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

a tvorivých aktivít upevňovať slovnú zásobu, účinne spolupracovať v skupine, pochopiť 
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zámer zadanej úlohy, poznať číslovky a nemýliť si ich, rozlišovať základné farby a nemýliť si 

ich. 

 

4. Vzdelávací štandard:  

 

1. Pozdravy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pozdravy počas dňa  

 

 Predstavovanie sa  

 

 Maľovanie obrázkov zvierat- žaba, 

zajac, myš, včielka 

 Rozlíšenie pojmov „ chlapec- dievča “ 

 

 poznať frekventované pozdravy a správne 

ich používať počas dňa 

 predstaviť sa a reagovať na otázku „Ako 

sa máš?“ 

 poznať názvy štyroch zvieratiek 

 

 rozlíšiť pojem „chlapec-dievča“ 

 zaspievať jednoduché pesničky 

 

2. Hračky      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy hračiek 

 Otázka „What´s this?“ 

 Farby 

 Použitie vety „I have a...“ 

 vedieť vymenovať niektoré druhy hračiek 

 odpovedať na otázku „What´s this?“ 

 vymenovať základné farby a použiť ich vo 

vete 

3. Zvieratá       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy zvierat v ZOO 

 Ďalšie farby 

 Číslice 1 – 10 

 Množné číslo podstatných mien 

 poznať názvy zvierat 

 rozlišovať ďalšie farby 

 vedieť počítať do 10 

 utvárať množné číslo podstatných mien 

 

4. Vianoce       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianočné postavy a dekorácie 

 Veta „Here you are“ 

 

 Rozprávkové bytosti 

 poznať slovíčka súvisiace s Vianocami 

 používať vetu „Here you are“ 

 vedieť sa poďakovať 

 rozlíšiť známe rozprávkové bytosti, 

pomenovať ich 

 

5. Na farme       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Názvy domácich zvierat 

 Určenie počtu zvierat na obrázku 
 vedieť vymenovať zvieratá na farme 

 utvoriť jednoduché vety podľa obrázka 
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6. Oslava 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Oslava narodenín (pieseň) 

 Otázka „How old are you? 

 Spojenie „I like“ 

 

 Jedlo, ovocie, zelenina 

 vedieť tvoriť jednoduché vety 

 povedať počet rokov 

 použiť slovné spojenie „I like“ v krátkom 

rozprávaní  

 vymenovať základné jedlá, základné 

druhy ovocia a zeleniny 

 

7. Rodina 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Členovia rodiny (pieseň) 

 

 Časti domu. Predmety v izbe. 

 

 zopakovať otázku Who is this?  

 nazvať členov rodiny 

 poznať názvy základných častí domu, 

predmetov v izbe 

 

 

8. Naše telo   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Časti tela 

 Použitie spojenia „I can...“ 

 Názvy oblečenia 

 pomenovať základné časti tela 

 vedieť použiť sloveso Can 

 pomenovať časti oblečenia, použiť ich vo 

vete 

 

9. Doprava   
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Pomenovanie dopravných prostriedkov 

 Prídavné mená veľký – malý 

 

 Pomenovanie povolania 

 vymenovať základné dopravné 

prostriedky 

 rozlíšiť a správne použiť pojmy veľký-

malý 

 vymenovať niektoré druhy povolaní 

 

 

5. Metódy a formy práce 

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

vysvetľovanie 

 

6. Učebné zdroje 

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

 

7. Hodnotenie  

 Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: prvý  

Časová dotácia:1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Predmet Domov a práca zahrňuje množstvo teoretických a praktických činností 

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

činnosti a vedú k úcte k práce. 

     Obsahom predmetu je tvorivé využitie prírodných materiálov, príprava jednoduchých jedál, 

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

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

 

2. Ciele predmetu: 

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

a spoločných výsledkov práce, 

 osvojiť si základné pracovné činnosti a návyky, 

 uplatniť tvorivosť a vlastné nápady, 

 získať poznatky o pestovaní izbových kvetov, byliniek a priesad, 

 spoznávať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, 

 prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní a pozorovania žiaci získavajú vzťah 

k rodnému kraju, tradíciám a remeslám. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach. 
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4. Vzdelávací štandard:  

 

1. Škola a trieda 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Beseda o predmete Domov a práca 

 Vychádzka do okolia školy zameraná na 

bezpečnosť 

 poznať štruktúru predmetu 

 oboznámiť sa s bezpečnosťou pri ceste do 

školy a zo školy 

 

2. Domov a rodina     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Členovia rodiny, okolie domu 

 Starostlivosť o životné prostredie 

 Vytvoriť maketu – moja izba, úcta 

k rodičom, jednoduché domáce práce 

 poznať členov rodiny a ich sviatky, 

 spoznávať životné prostredie a chrániť ho 

3. Vianoce           
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianočné tradície, výzdoba 

 Vychádzka do obce 

 Príprava slávnostného stolovania   

 Besiedka spojená s občerstvením 

 spoznať vianočné tradície          

 vedieť pripraviť slávnostný stôl pre 

stolovanie 

 dodržať zásady hygieny a bezpečnosti 

práce 

 

 

4. Obliekanie        
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vedieť si vybrať vhodný odev 

 Uloženie odevu, jeho čistota a skladanie, 

viazať šnúrky 

 Projekt – Zimný odev 

 

 získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

výbere vhodného odevu a jeho ošetrení 

a uložení 

 vedieť viazať šnúrky 

 

 

 

5. Čistota           
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Čistota, osobná hygiena, umývanie 

 Udržiavanie poriadku na pracovnom 

mieste v triede 

 

 uplatniť zásady osobnej hygieny    

 

 

 

6. Izbové kvety      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Starostlivosť o izbové kvety 

 Výsev bylín a priesad 

 Sviatok žien 

 poznať spôsoby rozmnožovania 

poľnohospodárskych plodín 
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 Čas a hĺbka sejby a sadenia plodín 

 
 poznať a ovládať jednoduché pracovné 

postupy pri sejbe a sadení vybraných 

druhov plodín 

 

7. Jarné práce       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Úprava okolia 

 Práce v záhrade 

 Vychádzka  jarná príroda, jarné kvety 

a ich využitie 

 Veľká noc 

 

 získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

pestovaní vybraných druhov rastlín na 

školskom pozemku a doma 

 vedieť používať základné ručné náradie 

 vedieť využiť jarné kvety 

 

 

8. Ľudia             
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Deň matiek 

 Pomoc mame, jednoduché domáce práce 

 Výsadba letničiek a priesad 

 Úprava okolia bydliska a školy 

 Deň detí 

 Vlastnosti ľudí – kladné a záporné 

 Pomoc starším 

 Čin roka – čítanie príbehu  

 

 získať praktické skúsenosti a zručnosti pri 

jednoduchých domácich prácach 

 poznať a ovládať jednoduché pracovné 

postupy pri sadení vybraných druhov 

plodín 

 vhodne a slušne sa správať k starším 

a dospelým ľuďom 

 

 

5. Metódy a formy práce 

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

školskom pozemku, 

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

pozemku. 

 

6. Učebné zdroje 

Pavlíkovská, Anna: Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v pracovnom 

vyučovaní, 2008. 

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

2007.  

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

č. 9, 2003, s. 40. 

 

7. Hodnotenie 

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

Voliteľný predmet: Detský svet v umení 

Ročník: prvý 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu: 

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

priestor pre uplatnenie jeho tvorivých schopností a sprostredkúva mu umelecké zážitky 

prostredníctvom vlastnej tvorby. Naplňuje prirodzenú potrebu prejaviť sa. Detskou 

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

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

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

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

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

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

jednotlivca a spoločnosti. 

 

2. Cieľom  je, aby žiak: 

- dokázal tvorivo vyjadrovať svoje predstavy a myšlienky vybranými 

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

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

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

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

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

a integroval svoju osobnosť, 

- primerane veku si vytváral vlastné názory a postoje 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Percepčno-motorické zručnosti 

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

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

- Zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi 
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- V písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ 

Analytické zručnosti 

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

Tvorivé zručnosti 

- Porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh) 

- Porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov) 

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

(primeranej) úrovni žiaka 1.  ročníka ZŠ. 

Komunikačné zručnosti 

- Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti  prírodovedného myslenia 

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

ktoré smerujú k systematizácii poznatkov, 

kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

- dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií, 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

kompetencia (spôsobilosť)riešiť problémy 

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

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

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

spolupracujúcim) spôsobom, 

osobné, sociálne a občianske kompetencie 

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

trávením voľného času 

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

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

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

veku dokáže vyjadriť svoj názor  
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1. Čo už viem 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zážitky z prázdnin 

 

Opakovanie básní, piesní, riekaniek.... 

 

Deň 1. pomoci 

 

-výtvarné stvárnenie zážitku, rozprávanie 

zážitkov 

-dbať na správnu výslovnosť pri recitá- 

cií básne, správne dýchanie pri speve 

-dramatizácia reálnej situácie (požiar, 

pomoc pri úraze, použitie lekárničky) a 

jej následné výtvarné stvárnenie 

2.Jeseň 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Šarkan (drak) 

 

Nácvik piesne s jesennou témou. Tanec. 

 

Zeleninový deň 

 

 

 

Ťahal dedko repu 

-vyrobiť šarkana- práca s papierom a 

kartónom  

-hra na tele, inštrumentálne činnosti,  

nácvik jednoduchých tanečných prvkov 

-modelovať ovocie a zeleninu, pripraviť 

jednoduché jedlo, vedieť rozlíšiť  

ovocie od zeleniny, poznávať zeleninu 

podľa chuti, vône a tvaru 

-dramatizácia rozprávky, ilustrácia 

3. Farebný svet 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Vychádzka spojená  

so zberom prírodných materiálov  

 

Koláž z prírodných materiálov 

 

 

Hra s farbou 

 

 

Deň úsmevu - Keď si šťastný...... 

-pozorovať farby, tvary a štruktúry 

zaujímavých prírodných foriem, 

 porovnávať ich veľkosť, farbu a povrch 

-rozvíjať fantáziu, vytvárať štruktúry,  

mozaiky  

-základné osvojenie farby, vhodné  

farebné kombinácie (miešanie farieb, 

otláčanie listov). 

-nácvik piesne, hudobno-pohybové  

činnosti, výtvarné stvárnenie pocitov 

4. Vianoce 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Básne a piesne na tému  

 

 

Vianočné ozdoby 

 

 

Vianočná besiedka 

 

-nácvik básní k Vianočnému programu, 

besiedke, nácvik piesne a dramatizácia 

piesne, rytmické hry a cvičenia 

-vyrobiť ozdoby na vianočný stromček 

(darček), kombinovaná technika, priestorová 

orientácia. 

-prezentácia hudobných a dramatických 

schopností, rozprávanie, tradície 

5. Zima 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimné motívy (snehuliak, snehová vločka)  

 

Hry so snehom a na snehu 

Zvieratá v zime 

 

-práca s papierom, vystrihovanie, 

skladanie, lepenie 

-stavanie snehuliaka, šmýkanie na ľade 

-dramatizácia rozprávky O rukavičke,  

vedieť ako žijú zvieratá v zime, pomoc  

zvieratám 

 

6. Fašiangy 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Fašiangové masky 

Výzdoba na karneval 

Karneval 

-vyrobiť masky na karneval  

-vyrobiť výzdobu z papiera 

-prezentácia masiek, tanec, spev, súťaže 

 

7. Rozprávkový svet 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rozprávka 

 

 

Leporelo 

 

Knižnica 

 

Moja najobľúbenejšia kniha 

-počúvanie rozprávky, odpovede na otázky 

zamerané na prečítaný text, 

 reprodukcia 

-vyrobiť leporelo, skladanie, strihanie, 

ilustrácia rozprávky 

-návšteva knižnice, čítanie rozprávky z  

knihy a jej reprodukcia 

-rozhovor o knihe 

 

8.Jar 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Veľká noc 

Jarné kvety 

 

 

Deň Rómov 

Deň Zeme 

 

-ľudové umenie, tradície, výroba kraslíc 

-vnímať tvary a farby prírodnín, voľné 

vyjadrenie jarných kvetov, maľba bez 

predkresľovania- priamo štetcom 

-rómske tradície, piesne, tance 

-využiť odpadový materiál, výroba hračky, 

úžitkového predmetu, vystrihovanie, lepenie, 

spájanie 
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9. Pre mamičku 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Deň matiek 

 

Báseň pre mamičku 

 

 

Deň rodiny 

-využívať prírodný materiál, dotvára 

nie, darček ku Dňu matiek 

-nacvičiť recitáciu básne a dramatizáciu 

jednoduchých textov, správne dýchanie a 

výslovnosť 

-námetová hra, výtvarné stvárnenie rodiny 

 

10. Čo už vieme 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Deň detí 

Čo už vieme  

Deň otcov 

 

Opakovanie 

 

 

-pohybové hry, súťaže 

-opakovanie básní, piesní, tancov, hier 

-vyrobiť darček, darovať vyrobený pred- 

met rodinnému príslušníkovi 

-opakovanie básní, piesní, tancov, hier 

 

5. Metódy a formy práce: 

 rozhovor, dramatizácia, didaktické hry, vysvetľovanie, opis 

 

6. Učebné zdroje: 

 šlabikár, detské  časopisy, internet   

 

7. Hodnotenie: 

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

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: druhý 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu: 

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

rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov a postupov dramatického umenia. Využíva 

predovšetkým dramatickú improvizáciu, ktorá je založená na ľudskej schopnosti konať 

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

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

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

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

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

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

Tvorivá dramatika pomáha utvárať vnútorne bohatú osobnosť, ktorá si uvedomuje svoje 

hodnoty a je schopná spolupracovať s ostatnými. Stavia na vlastnom zážitku a skúsenosti, preto 

je jej účinok hlboký a trvalý. 

Tvorivú dramatiku je možné využívať v rámci medzipredmetových vzťahov so slovenským 

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

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

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

prierezové témy. 

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

oddeľovať: 

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

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

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

zásoba. Rozvíja sa obrazotvornosť a tvorivosť, 
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- sociálny rozvoj: v hrách, cvičeniach a dramatických improvizáciách sa rozvíja schopnosť 

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

prehlbuje sa schopnosť vcítiť sa, skupinová citlivosť, dôvera a spolupráca. 

 

2. Ciele predmetu: 

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

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

spoločnosti. 

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

písanej a hovorenej reči, 

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

10. aktivizovať pozitívne emócie, vyššie city, 

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

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

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

14. spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

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

texty - rozprávky, hry, filmové predlohy   

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

- pomocou dramatickej hry prežívať opisované situácie, 

- dodržiavať pravidlá vytvorené skupinou, 

- rozvíjať zmyslové vnímanie, orientovať sa podľa zmyslov. 

- vstúpiť do konkrétne určenej role, 

- vybrať optimálne riešenie, 

- orientovať sa v priestore , 

- pohybom vyjadriť vlastné pocity, 

- rozlišovať zvuky, určovať zvuky rôznych predmetov, 

- rytmizovať  text, prepojiť rytmus tela a reči, 

- zisťovať pocity človeka, vnímať problémy iných, 

- komunikovať v skupine, 

- rozlišovať rôzne prostredie a správne reagovať v danom prostredí, 
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- prežívať príbeh, hrať určenú rolu, 

- obhájiť svoje rozhodnutie, 

- spolupracovať v skupine, vo dvojici, komunikovať, 

- získať základy slušného správania, 

- rozšíriť slovnú zásobu, 

- rozlišovať ľudovú a umelú rozprávku, 

- tvoriť, vymýšľať krátke rozprávky, 

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

 

1. Dramatické hry 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zoznamovanie: vytvorenie priateľského  

 kolektívu na základe vzájomného poznania 

 formou hry 

 

Škola: pravidlá triedy, práca vo dvojiciach,  

 pohybové a hudobno-dramatické aktivity.  

 

 

 

 

 Žltá jeseň: hudobno-pohybové aktivity  

 s prvkami dramatického prejavu 

Uvedomovať si vlastnú identitu, hľadať 

spoločné a rozdielne znaky vo dvojici, 

v skupine 

 

Pomocou dramatickej hry prežívať rôzne 

situácie, dodržiavať pravidlá vytvorené 

skupinou, 

na základe vlastných skúseností pochopiť 

význam pravidiel 

 

Pomocou rôznych materiálov vytvoriť 

typické jesenné prostredie v triede. Šum 

lístia, dážď. Neverbálne napodobniť jeseň.  

 

 

2. Sociálne zručnosti, zmyslové vnímanie 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O troch trpaslíkoch a princeznej: 

dramatizácia, empatia, pozdrav, rozlúčka 

 

Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej krásy: 

čuchové, hmatové, chuťové vnímanie 

 

 

 

Zebra: pohybové, hudobné a rytmické 

cvičenia s dôrazom na aktivizáciu ťažiska 

hry na posilnenie pamäti 

 

G. Bizet: Detský pochod: sluch. Hry na 

zvuky. Počúvanie zvukov. Zvuky príjemné 

a nepríjemné 

Dokázať vstúpiť do konkrétne určenej role. 

Vedieť sa predstaviť, pozdraviť , rozlúčiť 

 

Pomenovať a popísať jesenné zeleninové 

plody. 

Podľa čuchu, chute a hmatu rozoznať, 

o ktorý druh zeleniny ide 

 

Orientovať sa v jednoduchých dopravných 

pravidlách. Posilňovať si pamäťové 

schopnosti. 

 

Rozlišovať zvuky, určovať zvuky rôznych 

predmetov, či hudobných nástrojov 
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3. Rytmus 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rytmické cítenie: 

Ide zima (ľudová pieseň), Pod tým naším 

okienečkom (ľudová pieseň) 

 

Slepá baba: hry, ktoré vyžadujú pomoc 

a dôveru druhého 

 

 

Samostatne vytlieskať daný text, spojiť 

rytmus tela a reči. 

 

 

Zisťovať, ako sa cíti človek, ktorý má istý 

problém a dokázať s ním komunikovať bez 

výsmechu (poprosiť, poďakovať, 

ospravedlniť sa) 

 

4. Improvizácia I. 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Jednoduchá improvizácia: navodenie 

predvianočnej atmosféry 

 

 

Vianočná besiedka: nácvik vianočného 

programu. Príprava materiálneho 

a technického zabezpečenia. Prezentácia 

 

Vyjadrovanie predstáv: Studená návšteva 

alebo Snehový Hektor. 

Ako sa cíti zviera, rastlina, alebo vec 

v nejakej situácií, ako vníma dianie okolo 

seba a ako naň reaguje. 

Rozlišovať rôzne prostredie a správne 

reagovať v danom prostredí, improvizovať 

jednoduché deje. 

 

Prežívať príbeh, hrať určenú rolu 

 

 

 

Vyjadriť príbeh Zimy, opusteného šteňaťa, 

zapojiť pohyb, zvuk - verbálne, kresbou. 

 

 

5. Ľudové zvyky a tradície 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Tak, tak sejú mak: hudobno-pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

Fašiangové časy: prednes vinšov, spev piesní 

Prostredníctvom spevu, zvukov a pohybu 

napodobňovať pestovanie maku. Vysvetliť 

význam pestovania úrody. Poznávať zvyky 

a tradície. 

 

Poznávať a uchovávať ľudové zvyky 

a tradície, reprodukovať vinše, piesne. 

 

 

6. Vyjadrenie vlastného názoru 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O medveďovi a líške. Spoločenské chovanie 

a sociálne zručnosti 

 

 

Príbeh Ako zima našetrila snehu. Práca 

s rozprávkou. 

 

 

Utvoriť a obhájiť si svoj  názor, rozlišovať 

pozitívne a negatívne správanie, zdôvodniť 

vlastné postoje 

 

Spolupracovať v skupine, 

vo dvojici, komunikovať, riešiť zadanú 

úlohu, tvorivo improvizovať 
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Komunikačné cvičenia a hry. Komunikačné 

cvičenia na zoznámenie, tichá baba- 

poznávanie partnera hmatom. 

 

 

Rozhovor o príbehu Mňau, mňau, mňau. 

Artikulačné cvičenia. Správny nádych 

a výdych. 

 

Získavať základy slušného správania: vedieť 

sa predstaviť, privítať, hosťa, poznať vhodné 

správanie pri stole a v dopravných 

prostriedkoch, prezentovať vlastný názor 

 

Aktívne sa zapájať do rozhovoru, prejaviť 

taktnosť, neskákať do reči, vypočuť si iných, 

hľadať zdvorilé formy rozhovoru. 

 

 

 

7. Ľudová tvorba 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Medovníková chalúpka: ľudová a umelá 

rozprávka 

 

 

Hry so slovami. Jazykolamy . Intenzita 

vdychu a výdychu. Rezonovanie  ústnej 

dutiny. 

 

 

 

Reportáž vôní: veľkonočný ježko z obilia. 

Zmyslové cvičenia- čuch. Predstavy vôní 

jarnej trávy ,jarných kvetov... ako vonia jar 

Rozlišovať ľudovú a umelú rozprávku, 

pracovať s knihou, čítať s porozumením, 

dodržiavať správnu intonáciu a rytmus reči 

 

Obohacovať si slovnú zásobu o nové slovné 

spojenia, zdokonaľovať  komunikačné 

zručnosti, rozvíjať rečové schopnosti 

 

 

Neverbálnym prejavom naznačiť cyklus 

rastu stromu. Vcítiť sa do role. Obohacovať 

si slovnú zásobu na tému jar. 

 

 

8.  Improvizácia II. 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická improvizácia: O troch grošoch. 

Využitie pohybu a zmyslového vnímania.  

Tvoriť, vymýšľať vlastné repliky. Využívať 

pohyb na vyjadrenie pocitov. Hrať určené 

role. 

 

 

9. Melódia vety 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O troch grošoch: sociálne zručnosti. Riešenie 

etických problémov, s ktorými sa žiaci môžu 

bežne stretnúť vo svojom živote. 

 

Svet farieb, zvukov, chutí a vôní. Rozvoj 

zmyslového vnímania, rozvoj citlivosti 

zraku, sluchu, hmatu a vône. 

 

Správne posúdiť  konfliktnú situáciu, riešiť ju 

na základe etických princípov. Dodržiavať 

artikulačné a výslovnostné normy. 

 

Dokázať sa orientovať podľa sluchu 

v priestore. Napodobňovať zvuky. Citlivo 

vnímať zrakom, sluchom, hmatom a čuchom. 

Dodržiavať vo vyjadrovaní melódiu viet. 
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10. Prednes 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Moja mama, mamička. Nácvik básní, 

riekaniek, vyčítaniek, hra s veršom, rýmom, 

rytmom a pohybom. Práca metódou 

dramatickej hry- spojenie rytmu a slova. 

Reprodukovať básne, riekanky, vyčítanky, 

dodržiavať rytmus a melódiu, vcítiť sa do 

textu. 

11. Rytmus 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Rytmické cvičenia. Rytmizácia textu, 

rozvíjanie rytmickej fantázie , výrazové 

varianty (tajne, veselo, lenivo). 

Používať fantáziu, neverbálne a verbálne 

výrazové prostriedky pri hrách, dodržiavať 

rytmus (riekanky, vyčítanky). 

12. Čítanie s porozumením 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O červenom smreku al. Farebný svet. Čítanie 

textu po častiach, kontrolné otázky. Dialóg, 

osnova. 

Tvoriť osnovu (môže byť obrázková).Podľa 

kreslenej predlohy reprodukovať obsah textu. 

13. Dramatizácia 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

O troch trpaslíkoch a princeznej. Pohybové, 

dychové , zmyslové a rytmické cvičenia.  

Tvorivosť,  kreativita, improvizácia. 

 

Divadlo: Návšteva divadelného  predstavenia 

Hrať určenú rolu, pracovať  s textom hľadať 

riešenia, zapojiť sa do kolektívnych aktivit, 

vyvodiť rozhodnutia. 

 

Pozorne vnímať divadelné predstavenie, 

vyjadriť názor, pozorovať správanie 

hlavných hrdinov. 

 
5. Metódy a formy práce: 

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

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

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

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

a zdokonaľovania zručnosti, 

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

 

6. Učebné zdroje: 

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

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

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

 

7. Hodnotenie: 

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

Názov predmetu: Zábavná angličtina 

Ročník:  druhý 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1.Charakteristika predmetu:  

Predmet zábavná angličtina v druhom ročníku nadväzuje svojim obsahom na predmet zábavná 

angličtina v prvom ročníku. 

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

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

na hodinách zábavnej angličtiny rešpektujú vývinové osobitosti žiakov danej vekovej skupiny. 

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

 

2.Cieľ predmetu:  

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

motivovať žiakov k ďalšiemu vzdelávaniu. Rozvíjať základné komunikačné kompetencie 

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

žiakov. 

 

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

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

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

Rozumieť základným slovám ,slovným spojeniam a výrazom z jednotlivých tematických 

okruhov, vysloviť ich a správne použiť. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

                                                        1.Pozdravy-Greetings 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdrav 

Pozdravy počas dňa 

Otázka: How are you? 

 

 

 

 

Poznať pozdravy a správne ich priradiť  

k časti dňa, 

správne sa pozdraviť 

Použiť otázku .  How  are you? 

Odpovedať na otázku: I am ... 

Zaspievať pieseň, správne vysloviť slová 



Školský vzdelávací program 

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
 

45 

 

                                                     2.Opäť ahoj- Hello again 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predstavovanie 

Otázka: What is your name? 

Odpove: My name is... 

Slovné spojenie: I am,you are 

Prídavné mená tall,small,fat,big 

Pieseň 

Predstaviť sa a odpovedať na otázku: What 

is your name? 

Rozlíšiť pojem chlapec,  dievča 

 

Rozoznať význam prídavných mien tall, 

small, fat, big a použiť ich 

                                               3.Včelia rodina- The bee family 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Členovia rodiny 

Otázka : Who is it? 

Prídavné mená young, old, happy, sad 

Pieseň 

 

Pomenovať členov rodiny 

Odpovedať na otázku:who is it? 

Poznať význam prídavných mien 

young,old,sad,happy a priradiť 

k podstatnému me 

                                                4.V triede- In the classroom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Predmety v škole 

Otázka: What is it? 

Slovne spojenie: I can... 

 

Čísla 0 až 12 

Pieseň 

 

Pomenovať predmety predmety v triede 

a školské pomôcky 

Použiť a odpovedať na otázku:what is this? 

Použiť slovné spojenie I can... 

Utvoriť jednoduchú vetu 

Počítať od  0 do 12 

                                                     5.Zimný čas- Winter time 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimné oblečenie 

Množné číslo podstatných mien 

Otázka: Can you...? 

Zimné športy 

Pieseň 

Poznať názvy zimného oblečenia, 

Utvoriť množné číslo podstatných mien 

Použiť otázku Can you?, odpovedať na ňu 

Čítať a preložiť frázy 

                                                            6.Farby-Colours 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Pomenovanie farieb 

Oblečenie 

Slovné spojenie: I have got... 

 

 

Pomenovať farby a rozoznať slová  na 

základe posluchu 

Pomenovať časti oblečemia 

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

                                                  7.Jedlo a pitie- Food and drinks 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie jedál a nápojov 

Otázka: What do you like? 

Slovesá: hungry, thirsty 

Pieseň 

 

 

Poznať názvy základných druhov potravín 

Použiť spojenie I like v jednoduchej vete 

Poznať význam slov hungry a thirsty 

a použiť ich v jednoduchej vete 

 

                                                    8.Mesto Margaréta- Daisy town 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pomenovanie budov v meste 

Čísla 11až 30 

Určitý člen: „the“ 

Aktivity na precvičenie učiva 

 

Pomenovať významné budovy v meste 

Počítať do 30 a určiť počet predmetov 

Použiť určitý člen „the“ 

 

   

                                                     9.V dome- In the house 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Miestnosti v dome 

Osobné zámená: He, she 

Predložky: In, On, Under 

 

 

 

Označiť miestnosti v dome a zariadenie izby 

Odpovedať na otázku: Where is...? 

Správne použiť zámená he,she 

Správne použiť predložky in,on ,under  

                                                           10.Môj deň-  My day 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Režim dňa 

Určovanie času 

Otázka: „What is the time?“ 

Pieseň: This is the way 

 

10Poznať a pomenovať  časti dňa 

Určovať čas a odpovedať na otázku:“What is 

the time?“ 

Utvoriť jednoduchú vetu na vyjadrenie 

činnosti počas dňa 
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5. Metódy a formy práce: 

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

základmi cudzieho jazyka a motivovať ich  k ďalšiemu učeniu. 

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

aktivity, skupinová práca, individuálna práca 

 

6. Učebné zdroje:  

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

 

7. Hodnotenie:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://infovekacik.infovek.sk/
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: druhý 

Časová dotácia: 2 hodiny týždenne, 66 hodín ročne 

                 alebo 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Predmet Domov a práca zahrňuje množstvo teoretických a praktických činností 

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

činnosti a vedú k úcte k práce. 

     Obsahom predmetu je tvorivé využitie prírodných materiálov, príprava jednoduchých jedál, 

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

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

 

2. Ciele predmetu: 

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

a spoločných výsledkov práce, 

 osvojiť si základné pracovné činnosti a návyky, 

 uplatniť tvorivosť a vlastné nápady, 

 získať poznatky o pestovaní izbových kvetov, byliniek a priesad, 

 spoznávať zásady dobrých medziľudských vzťahov, 

 dokázať vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím, 

 prostredníctvom príbehov, rozprávok, piesní a pozorovania žiaci získavajú vzťah 

k rodnému kraju, tradíciám a remeslám. 

 

3. Kľúčové kompetencie  

Nadobudnutie pozitívneho vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich 

i spoločných výsledkov práce. 

Osvojenie základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných 

oblastiach. 

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

1. Naša škola 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Trieda 

 

 

 Škola 

 

 Prostredie školy 

 poznať svoju triedu, pomenovať 

zariadenie triedy, pomenovať školské 

pomôcky 

 poznať poschodia školy, pomenovať 

vybavenie miestností 

 poznať nádvorie školy, školské ihriská 

 poznať najkratšiu a najbezpečnejšiu cestu 

do školy 

2. Môj dom     
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Moja izba - nákres 

 Môj dom 
 vedieť popísať zariadenie izby 

 vedieť popísať jednotlivé časti domu, izby, 

poznať ich účel 

  3. Ja a moja rodina         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Rodičia a súrodenci 

 Príbuzenstvo 

 

 Úcta k rodičom a ostatným príbuzným 

 

 Starostlivosť o seba a súrodencov 

 pomenovať jednotlivých členov rodiny 

 vedieť označiť príbuzenské vzťahy 

v širšom príbuzenstve 

 prejaviť úctu a vďačnosť rodičom, starým 

rodičom 

 ovládať úkony hygieny a starostlivosti 

o zovňajšok  

4.  Vianočné a novoročné sviatky 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vianoce ako kresťanská tradícia 

 Príprava vianočného darčeka 
 poznať kresťanský význam Vianoc 

 zhotoviť jednoduchý vianočný darček 

5. Ako sa obliekam         
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Šatník 

 

 

 Uloženie odevov a ich údržba 

 Čo si oblečiem k vode a čo na 

sánkovačku 

 pomenovať, z čoho má pozostávať šatník 

 vedieť, ktoré časti odevov patria k letnému 

a ktoré k zimnému ošateniu 

 vedieť ukladať ošatenie do šatníka 

 pomenovať jednotlivé časti letného 

a zimného ošatenia 

6. Čistota pol života      
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Osobná hygiena 

 Hygiena prostredia 
 vedieť, čo je súčasťou osobnej hygieny 

 udržiavať poriadok v svojej lavici 

7. Izbové kvety 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Druhy kvetov 

 Presádzanie kvetov 
 pomenovať najbežnejšie izbové kvety 

 vedieť ako a kedy presádzať izbové kvety 
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 Aranžmán pre mamu k sviatku žien  naaranžovať izbový kvet v črepníku ako 

darček 

8. Jarná príroda       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Jar v prírode 

 Vychádzka do prírody 

 Jarné práce 

 poznať zmeny v prírode na jar 

 rozlišovať základné dreviny a jarné kvety 

 vedieť pomenovať práce v záhrade na jar 

9. Práca šľachtí človeka       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Príprava nástenky s tematikou práce 

 

 Pracovný týždeň 

 

 

 Práca na školskom políčku 

 vyhotoviť nástenku pre jednotlivé profesie 

 vedieť pomenovať jednotlivé pracovné dni 

v týždni a každodenné povinnosti počas 

dňa 

 správne vysadiť priesady, starostlivosť o 

ne 

10. Deti sveta       
Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sviatok detí 

 Život detí vo svete 
 poznať význam a históriu sviatku, 

možnosti osláv sviatku 

 spoznať život detí v iných krajinách sveta 

 

 

5. Metódy a formy práce 

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

hodina na školskom pozemku. 

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

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

s predmetmi, pokus, praktické cvičenie. 

 

6. Učebné zdroje  

 

Pavlíkovská, Anna: Hodnotenie psychomotorických zručností žiakov v pracovnom 

vyučovaní, 2008. 

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

2007.  

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

č. 9, 2003, s. 40. 

 

7. Hodnotenie 

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

Vzdelávacia oblasť:  Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: tretí 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu : 

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

zameraná na sociálny a osobnostný rozvoj jedinca prostredníctvom prvkov a postupov 

dramatického umenia. Dramatická improvizácia je založená na ľudskej schopnosti konať 

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

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

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

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

sa jeho očami. 

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

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

vyjadriť svoje názory a otvoriť vlastný vnútorný svet. Hra v role im dovoľuje zažiť a pochopiť 

množstvo ľudských citov, myšlienok, názorov, hľadať skutočné motívy jednania, naučiť sa 

v nich orientovať a zodpovedne sa rozhodovať. Tvorivá dramatika pomáha utvárať vnútorne 

bohatú osobnosť, ktorá si uvedomuje svoje hodnoty a je schopná spolupracovať s ostatnými. 

Stavia na vlastnom zážitku a skúsenosti, preto je jej účinok hlboký a trvalý. 

Žiaci si môžu prostredníctvom tvorivej dramatiky upevňovať vedomosti z iných 

predmetov vyučovaných v treťom ročníku v rámci medzipredmetových vzťahov.  

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

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

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

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

obrazotvornosť a tvorivosť, upevňujú sa jazykové a literárne poznatky, 

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

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

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

názor, argumentovať. 
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2. Cieľ predmetu: 

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

pomáha vychovávať tvorivú a vnímavú osobnosť, ktorá je schopná:  

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

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

prezentovať svoje názory,  

- tvorivo riešiť praktické problémy, 

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

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

  spoľahnúť v prípade potreby, 

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

- spolupracovať s ostatnými na spoločnom diele, 

- schopnosť ukončiť dielo a niesť za to zodpovednosť, 

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

písanej a hovorenej reči, 

17. vytvárať si pozitívny postoj k literatúre, umeniu, 

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

dramatizovať literárne prozaické poetické texty, improvizovať, reprodukovať literárne 

texty - rozprávky, hry, filmové predlohy  . 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

riešenie problému, reprodukovať informácie  

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

aktívny na vyučovaní, vnímať text a čítať s porozumením 

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

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

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

udržiavať harmonické medziľudské vzťahy  
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KOMUNIKAČNÉ – vyjadrovať sa primerane situácii, pozorne počúvať, voliť optimálnu formu a 

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

improvizovať alebo naspamäť reprodukovať 

PERSONÁLNE – žiak nadobúda schopnosť sebauvedomenia, sebaovládania, angažovania 

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

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

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

si má možnosť upevňovať poznatky z jazyka, literatúry. 

1.  Dramatika formou hry 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Spomienky na prázdniny (VYV). Diskusia 

o zážitkoch z prázdnin, výtvarné vyjadrenie. 

 

 

Práca s literárnym textom (Mach a 

Šebestová): Čítanie s porozumením. 

 

 

 

Tvorivé dokončovanie príbehu, príp. tvorba 

vlastného príbehu (SJL, s.15). Tvorivé 

písanie, pri ktorom možno kombinovať 

individuálnu tvorbu s kolektívnymi 

pracovnými postupmi. 

 

Fúzačikov špás 

(HUV-s.18). 

Percepčné, zvukové, hry na rozvoj sluchu. 

 

Žiak vie sústredene počúvať kamaráta, 

vyjadrovať sa zrozumiteľne, súvisle, svoje 

zážitky výtvarne vyjadriť. 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej 

textu a javy, na ktoré je vopred žiak 

upozornený. Aktívne sa zapájať do hry, 

dramatizovať jednotlivé pasáže. 

 

Uvedomiť si, že príbeh má úvod, jadro, 

záver, nebáť sa využiť netradičné slová, či 

situácie, pracovať samostatne, ale tiež vedieť 

zapojiť sa do práce v skupine. 

 

Pomocou rôznych materiálov vytvoriť 

vhodné zvuky do piesne – hrom, mušky, 

zvončeky..., počúvať pozorne, kreatívne 

tvoriť scénické podfarbenie piesne. 

2.  Predstavivosť a fantázia 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zahrajme sa na draka  

(HUV, s.26-29). 

Dramatizácia, scénická hudobná tvorivosť, 

rytmus, hudobno-pohybové činnosti, rozvoj 

predstavivosti a fantázie. 

 

Vybrané slová (SJL)  

Hry s vybranými slovami – tvorba príbehov 

al. básní na vybrané slová, netradičné 

činnosti a využitie vybraných i nevybraných 

slov 

 

Dokázať vstúpiť do konkrétne určenej role, 

kreatívne pristupovať k tvorbe scény 

a hudby, či zvukov, aktívne sa zapojiť do 

činnosti v skupinovej práci. 

 

 

Rozvíjať vlastnú tvorivosť, upevňovať 

jazykové poznatky, budovať si vzťah 

k materinskému jazyku, vedieť využívať 

poznatky v rôznych situáciách. Pomiešaním 

logických slovných spojení vytvárať 

netradičné vety, či príbehy, hľadať rýmy vo 
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Všade dobre, doma... (HUV, s.33) 

Čítanie vybraného príbehu (Dubkáčik 

a Budkáčik, al. Smelý zajko či Tri múdre 

kozliatka) Rozhovor o domovine. Spev 

piesne Všade dobre, doma... 

 

Môj veľký brat výmyselník: práca 

s dramatickým textom (Č. s. 29) 

Čítanie literárneho textu so zameraním na 

jazykové vyučovanie. 

vybraných slovách a vytvárať básne, či 

piesne... Zvládať učivo formou hrových 

činností. 

 

Kooperatívne spolupracovať pri skupinovej 

práci, vedieť čítať s porozumením, vytýčiť 

hlavnú myšlienku, prezentovať vlastnú 

činnosť, spievať čisto, v rytme. 

 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej 

textu a javy, na ktoré je vopred žiak 

upozornený. Aktívne sa zapájať do hry, 

prezentovať vlastné výstupy, aktívne 

spolupracovať. 

3.  Vianočná besiedka 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Výber príbehu, tvorivé dotváranie. 

Tvorivé činnosti zamerané na spestrenie 

príbehu, brainstorming, tvorba scenára. 

 

 

Nácvik podľa scenára 

Osvojovanie textov, tanečných prvkov, 

dramatizácia, reprodukcia, výroba kostýmov. 

 

 

Generálka.  

Zdokonaľovanie a dotváranie činnosti. 

Vybrať príbeh vhodný danej téme, vytvárať 

nápady na dotváranie, dramatizáciu príbehu, 

vymyslieť kostýmy, scénu, vybrať hudbu, 

príp. tanečné prvky. 

 

Stotožniť sa so svojou rolou v príbehu, 

vhodne dramatizovať, správne vyslovovať 

slová, texty, improvizovať, reprodukovať 

tanečné prvky, rozvíjať manuálne zručnosti. 

 

Správne sa orientovať v priestore, vhodne 

artikulovať a prednášať, či spievať texty, 

tancovať v rytme. 

4.  Podoby zimy 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zimná príroda: dramatizácia, relaxácia. 

 

 

Hry so snehom: modelovanie snehových 

figúrok, vytváranie obrazcov stopami 

v s nehu 

 

 

Detský časopis. 

Zábavné hry, krížovky, doplňovačky, 

hádanky, čítanie... 

 

 

Fašiangy. 

Ľudové zvyky a tradície, vinše, piesne. 

Vedieť vyjadriť pocity, ktoré v nás vyvoláva 

zima, vcítiť sa do zvieratiek, stromov... 

 

Používať vlastnú fantáziu, tvoriť príbeh, 

spoločne sa zapájať do práce v skupine, 

zosnovať jednoduchý príbeh. 

 

Pohotovo reagovať, komunikovať, 

premýšľať, vyjadrovať sa, vyhľadávať slová, 

hádať hádanky na základe indícii v časopise 

so zimnou tematikou. 

 

Poznávať a uchovávať ľudové zvyky 

a tradície, spievať v rytme, čisto, pri 

recitovaní dbať na správnu výslovnosť 

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

Šípová Ruženka (HUV, s.40) 

Rozprávka v hudbe, hudobná improvizácia, 

spev, percepčné činnosti, pohybové 

vyjadrenie. 

 

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

Spev piesne s pohybovou aktivitou, môže 

byť hudobný sprievod. 

Vycítiť vhodnosť melódie do deja, skúšať 

vytvárať jednoduchú melódiu, zvoliť správnu 

dynamiku, spievať čisto, pomaly, nežne, 

vyjadriť pohybom počúvanú hudbu. 

Pri speve správne vyslovovať jednotlivé 

slová, dodržiavať rytmus, správne intonovať, 

dramaticky znázorňovať dej. 

6.  Mimočítanková literatúra 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Ľubovoľný text uvedený v mimočítankovej 

literatúre pre tretí ročník, alebo ľubovoľný 

veku primeraný text. Čítanie s porozumením 

 

Texty z detských  časopisov. 

Čítanie s porozumením, dramatizácia 

Čítať nahlas, zrozumiteľne, správne 

vyslovovať a artikulovať, dodržiavať 

melódiu vety, zapájať sa do riešenia úloh 

súvisiacich s textom. 

 

Čítať nahlas, zrozumiteľne, správne 

vyslovovať a artikulovať, dodržiavať 

melódiu vety, vyjadrovať dej pohybom, 

vcítiť sa do role. 

7.  Divadlo 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Dramatická improvizácia 

Ženích pre slečnu Myšku (HUV s. 62) 

Rozprávanie príbehu, hudobno-dramatické 

činnosti. 

 

O zelenom vodníkovi (Č, s. 93) 

Čítanie s porozumením, reprodukcia podľa 

osnovy, dramatizácia. 

 

 

Bábkové divadlo 

Dramatizácia príbehu (rozprávky) pomocou 

bábok. 

 

Veršované útvary (Č, s. 100,101). 

Nácvik básní, riekaniek, vyčítaniek, hra 

s veršom, rýmom, rytmom a pohybom. 

Improvizovať, reprodukovať rolu, vhodne 

zvukovo vyladiť scénu, spievať v rytme 

s citovým zafarbením, vhodne dramatizovať. 

 

 

Čítať nahlas, výrazne, pritom sledovať dej 

textu, charakterizovať postavy, vyjadriť 

hlavnú myšlienku, vedieť reprodukovať text 

na základe osnovy, využívať dramatické 

prvky. 

 

Vedieť improvizovať danú rolu, dotvárať 

texty podľa fantázie, zvukmi dotvárať scénu, 

správne manipulovať s bábkou. 

 

Zvládnuť reprodukciu textu naspamäť, vcítiť 

sa do textu, do vlastnej role dodržiavať 

správny rytmus, melódiu vety, spisovne sa 

vyjadrovať, vyslovovať a artikulovať, 

pohybovať sa v rytme 

8.  Pantomíma 
Obsahový štandard Výkonový štandard 
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Pantomimické hry (SJL, slovné druhy) 

Hry zamerané na rozvoj fantázie, pohybovej 

improvizácie. 

 

Pantomimické skupinové hry. 

Hry zamerané na spoluprácu, rozvoj 

kreativity a pohybovej improvizácie. 

Vedieť napodobniť určitý dej, vlastnosť, 

osobu, zviera, vec, uhádnuť, čo iný žiak 

napodobňuje, súťaživo sa zapájať do hry 

 

Naučiť sa využívať pohybové zručnosti, 

gestikulovať, rozvíjať sociálne cítenie 

(hendikep nemých ľudí), spolupracovať v 

rámci skupiny 

9. Dramatoterapia, film 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Zahraj svoj deň prostredníctvom bábky. 

Pohybové, dychové , zmyslové a rytmické 

cvičenia.  Tvorivosť,  kreativita, 

improvizácia. 

 

Prezentácia filmu (rozprávky) na IKT. 

Vnímanie hraného, či kresleného filmu. 

 

Hodnotenie skupiny, sebahodnotenie. 

Zhrnutie celoročnej činnosti. 

Zahrať s bábkou vlastné pocity, prežívanie, 

rozvíjať slovnú zásobu. 

 

 

Reprodukovať osbsah, hľadať hlavné 

myšlienky filmu, vyjadriť vlastný názor. 

 

Kriticky ohodnotiť vlastné schopnosti 

i schopnosti spolužiakov, všímať si 

individuálne vlastnosti kamarátov 

a pochváliť ich. 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

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

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

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

činnosti, preberanie názorov, postojov, záujmov, metódy opakovania a precvičovania (básne, 

dramatické texty), metódy precvičovania a zdokonaľovania zručnosti, 

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

 

6. Učebné zdroje: 

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

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

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

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Cvičenia z matematiky 

Ročník: tretí 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu 

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

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

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

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

skvalitňovanie dosiahnutých poznatkov a pozitívne ovplyvnenie výsledkov žiakov v 

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

motivačnými prvkami. 

  

2. Ciele predmetu 

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

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

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

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

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

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

rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k permanentnému 

poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a Slovenskom. 

 

3. Kľúčové kompetencie 

Žiak : -  rozumie matematickým pojmom 

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

osi 

- Základné počtové operácie rieši spamäti, písomne prípadne na kalkulačke 

- Matematizuje jednoduché reálne situácie 

- tvorí a rieši úlohy s použitím poznatkov o číslach a počtových výkonoch 
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- prostredníctvom hier získa skúsenosti s organizáciou súborov predmetov 

podľa zvoleného vopred daného kritéria 

- rozozná, pomenuje a opíše rovinné útvary,  

- dokáže objavovať geometrické tvary vo svojom okolí 

- pri rysovaní vie pracovať presne a úhľadne 

- narysuje priamku, úsečku a vyznačí body 

 

4. Vzdelávací štandard 

Tematické celky v 3. ročníku základnej školy: 

I. Násobenie a delenie  v obore násobilky 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 

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

IV. Geometria a meranie 

V. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 

 

1. Násobenie a delenie v obore násobilky 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 násobky 

 delenie v obore do 20 

 násobenie v obore do 20 

 jednoduché slovné úlohy na násobenie a 

delenie 

 zložené slovné úlohy na násobenie a 

delenie 

 zlomky 

 

- ovládať všetky spoje násobenia a delenia 

v obore do 20 

- - chápať súvislosti medzi sčítaním 

a násobením a odčítaním a delením 

- - vedieť riešiť slovné úlohy na násobenie 

a delenie 

- - vedieť deliť na rovnaké časti 

- - určiť celok, časť celku 

2. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 číselná os 0 - 1000 

 porovnávanie čísel 

 trojciferné čísla 

- orientovať sa v číselnom rade v obore 1000 

- vedieť zapísať a prečítať trojciferné čísla 
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 rozklad trojciferného čísla 

 vytváranie štvorciferných čísel 

 

- vedieť rozložiť číslo na jednotky, desiatky,    

stovky a  

- vedieť zapísať a rozložiť štvorciferné čísla 

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

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 počítanie po 100 

 počítanie po 10 

 písomné a pamäťové sčítanie 

a odčítanie 3-ciferných čísel 

 písomné a pamäťové sčítanie 

a odčítanie 4-ciferných čísel 

 jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie v obore do 10 000 

 zložené slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie v obore do 10 000 

 rovnice  

 nerovnice 

 

-vedieť počítať spamäti po stovkách 

a desiatkach vzostupne aj zostupne v obore 

do 1000 

- - vedieť pripočítať aj odčítať 2-ciferné čísla 

bez, aj s prechodom cez základ 

- - vedieť správne vypočítať súčet a rozdiel 

pri písomnom aj pamäťovom počítaní 

v obore do 10000 

-  vedieť určiť premennú 

- vedieť riešiť rovnice a nerovnice v obore do 

10 000 

- vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

- vedieť riešiť zložené slovné úlohy, vedieť 

vytvoriť zápis a kontrolu správnosti 

4.  Geometria a meranie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 priamka, úsečka, bod 

 geometrické tvary 

 jednotky dĺžky 

 

 

 

 vedieť vyznačiť body na priamke a úsečke 

 rozoznať a opísať základné geometrické 

tvary- kruh, štvorec, trojuholník, obdĺžnik 

 vedieť vyznačiť úsečku na priamke 

 vedieť presne a úhľadne narysovať úsečky 

danej veľkosti 

 vedieť odmerať dĺžku úsečky 

s presnosťou na mm 

 poznať jednotku dĺžky decimeter  
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5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 stavby z kociek 

 

 

 

 

 tvoriť stavby z kociek 

 kresliť plány stavieb z kociek 

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

a.(b+c), a – (b+c), a-(b-c) 

5. Metódy a formy práce 

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

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

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

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

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

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

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

 

6. Učebné zdroje 

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

učiteľom, detské časopisy: Zornička, Vrabček 

Internetové zdroje:  

www.projekt.vysoketatry.sk 

www.arcademicskillbuilders.com 

www.oswego.org 

www.primarygames.co.uk 

7. Hodnotenie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projekt.vysoketatry.sk/
http://www.arcademicskillbuilders.com/
http://www.oswego.org/
http://www.primarygames.co.uk/
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Štvrtý ročník: 

Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Cvičenia z matematiky 

Ročník: štvrtý 

Časová dotácia: 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

 

1. Charakteristika predmetu 

 Predmet Cvičenia z matematiky sú podporným predmetom k predmetu Matematika, 

kde žiaci hravou, nenásilnou a ich veku primeranou formou, si precvičujú a upevňujú získané 

poznatky v nadväznosti na učivo matematiky. Prostredníctvom IKT a internetu svoje poznatky 

rozširujú a uplatňujú v reálnych situáciách prameniacich zo života. Taktiež prispievajú 

k rozvoju počítačovej gramotnosti a odstraňujú strach z nepoznaného. 

 

2. Ciele predmetu 

 Hlavným cieľom tohto predmetu je upevnenie, prehĺbenie a doplnenie vedomostí 

a zručností získaných v matematike prostredníctvom informačno – komunikačných 

technológií. Taktiež je cieľom dať žiakom možnosť ďalšej realizácie a zdokonaľovania sa 

v daných tematických celkoch matematiky. Z toho dôvodu sa ciele v mnohom zhodujú s cieľmi 

predmetu matematika. Zahŕňa v sebe rozvoj matematických schopností, predstavivosti, 

numerických zručnosti, logického myslenia v oblasti aritmetiky, algebry a geometrie, ako aj 

schopnosť používať prostriedky IKT na vyhľadávanie a spracovanie získaných informácií, čím 

dochádza  k pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí prostredníctvom informačno – 

komunikačných technológií a výučbových programov.  

 

3. Kľúčové kompetencie 

Žiak : - pozná obsahovú aj formálnu stránku prirodzených čísel v obore do 10 000 

- Vykonáva spamäti, písomne základné počtové operácie, sčítania, odčítania, násobenia 

a delenia 

- Zaokrúhľuje čísla na desiatky 

- Kontroluje správnosť výsledkov počtových výkonov 

- Rieši a vytvára numerické a kontextové úlohy na základe reality 
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- Rozozná a pomenuje jednotlivé základné geometrické tvary 

- Pozná meracie prostriedky dĺžky a ich jednotky 

- Zaznamenáva počet určitých udalostí, znázorni ich a zo získaných udalostí robí 

jednoduché závery  

 

4. Vzdelávací štandard 

Tematické celky v 4. ročníku základnej školy 

I. Násobenie a delenie v obore násobilky 

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

III. Geometria a meranie 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

1. Násobenie a delenie v obore násobilky (cca 6 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Násobenie a delenie 

 Komutatívnosť násobenia 

 Počítanie spamäti 

 Automatizácia spojov 

 Slovné úlohy na násobenie a delenie 

-    ovládať algoritmus násobenia 

- chápať súvislosti medzi násobením 

a delením 

-  ovládať a mať zautomatizované všetky 

spoje násobenia a delenia v obore do 10 000 

-  riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie 

-  vedieť urobiť zápis a kontrolu 

2. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000  (cca 13 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

 Sčítanie a odčítanie spamäti 

 Písomné sčítanie a odčítanie 

 Jednoduché slovné úlohy 

 Zložené slovné úlohy 

 Zaokrúhľovanie 

 

- - chápať súvislosti medzi sčítaním 

a odčítaním v jednoduchých príkladoch 

- - vedieť spamäti sčítať a odčítať prirodzené 

čísla do 10 000 

- - poznať algoritmus písomného sčítania 

a odčítania v obore do 10 000 

- - vedieť zostaviť zápis a riešenie 

jednoduchých  a zložených slovných úloh na 

sčítanie a odčítanie v bore do 10 000 

- - zaokrúhľovať čísla na desiatky, stovky, 

tisícky 

- - vedieť riešiť úlohy za pomoci 

zaokrúhľovania 

  3.  Geometria a meranie     (cca 9 hodín) 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Čiary a ich merania 

 Rysovanie štvorca 

  Rysovanie obdĺžnika 

 Rysovanie trojuholníka 

 Obvod štvorca 

 Obvod obdĺžnika 

 Obvod trojuholníka 

 Kru, kružnica 

 

 

- vedieť vyznačiť body na priamke 

- narysovať úsečku danej dĺžky na priamke 

- Narysovať štvorec a obdĺžnik v štvorcovej 

sieti, vedieť vyznačiť body 

- vypočítať a zapísať obvod štvorca 

a obdĺžnika ako súčet dĺžok  strán 

- narysovať trojuholník 

- vedieť zapísať a vypočítať obvod 

trojuholníka ako súčet strán 

- poznať pojmy kruh a kružnica 

- vedieť narysovať a označiť kruh a kružnicu 

- vedieť presne a úhľadne rysovať 

- premieňať zmiešané jednotky dĺžky 

4. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

( cca 5 hodín) 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Stĺpcové diagramy 

 Nepriamo sformulované slovné úlohy 

 Stavby telies z kociek 

 

- Vedieť čítať  a nakresliť stĺpcový 

diagram zo získaných zdrojov 

- Rozvíjať abstraktné, pružné 

a pohotové algoritmické myslenie pri 

riešení nepriamo sformulovaných 

úloh 

- Vytvoriť jednoduché stavby z telies 

podľa návodu 

- Vytvoriť vlastné stavby 

- Vedieť urobiť plán stavby 

 

5. Metódy a formy práce 

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

kritériom ich výberu by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom 

je žiaduce vhodne využívať alternatívne, aktivizujúce a progresívne formy a metódy 

vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané a majú podporovať 

motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Z hľadiska riadenia vyučovania a 

uplatňovania vyučovacích metód sa odporúča používať nové hravé a zážitkové 

spôsoby práce so žiakmi. Úlohy sú tematicky pestré, využívajú medzipredmetové 

vzťahy a tematiku blízku veku žiakov 4. ročníka. 
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6. Učebné zdroje:  

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

učiteľom, detské časopisy: Zornička, Vrabček 

Internetové zdroje:  

www.projekt.vysoketatry.sk 

www.arcademicskillbuilders.com 

www.oswego.org 

www.primarygames.co.uk 

 

7. Hodnotenie 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projekt.vysoketatry.sk/
http://www.arcademicskillbuilders.com/
http://www.oswego.org/
http://www.primarygames.co.uk/
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Piaty ročník: 

 

Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia 

Názov predmetu: Tvorivá dramatika 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Tvorivá dramatika predstavuje kvalitatívne odlišný prístup k školskej práci a k dieťaťu vôbec, 

pretože začína od osobnosti dieťaťa - ako subjektu výchovy. Rozvíja jeho prirodzenosť, túžbu 

po poznaní a osobnom raste. Využívaním jej metód môžeme vplývať na jeho intelektuálne, 

psychické a sociálne potreby. V tom je rozdiel oproti bežným postupom, ktoré doteraz v škole 

výrazne prevažovali. Obohacuje deti o nové skúsenosti a zážitky, pripravuje ich na zložité 

životné situácie a nástrahy každodenného života.  Pomocou nej sa môžu naučiť reálne pozerať 

na svet, vidieť seba samého očami iných, hodnotiť svoje správanie a konanie. Využívaním 

dramatických prvkov vo vyučovaní si deti kvalitne  osvoja vedomosti. „Učenie“ im prináša 

radosť, uspokojenie, nové zážitky, ktoré sú mnohokrát nezabudnuteľné. Obohacuje deti o nové 

skúsenosti a zážitky, pripravuje ich na zložité životné situácie a nástrahy každodenného 

života.  Pomocou nej sa môžu naučiť reálne pozerať na svet, vidieť seba samého očami iných, 

hodnotiť svoje správanie a konanie.  

2. Ciele predmetu: 

Cieľom je prostredníctvom tvorivej dramatiky poskytnúť každému dieťaťu priestor na 

sebavyjadrenie, rozvíjať tvorivosť, empatiu,  kooperáciu a snažiť sa o integrovanie učiva 

z jednotlivých predmetov do jedného celku. Okrem rozvoja pozornosti, vnímania, 

obrazotvornosti, myslenia, citov, rozvíja i dva základné prostriedky komunikácie, ktorými sú 

reč a pohyb. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní 

informácií rôzneho typu, má adekvátny ústny prejav,  

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, 

- dokáže primerane komunikovať v materinskom jazyku 
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- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a 

povinností a na prevzatí osobnej zodpovednosti,  

- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a 

tvorivom myslení,  

- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu, buduje si vlastnú 

samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

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

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám.  

 

4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. ZOZNAMOVACIE CVIČENIA 

Zoznamujeme sa 

Chcem spoznávať 

Chcem spoznať 

Chcem sa s vami rozprávať  

Chcem vás počúvať  

Chcem vám rozumieť 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- vnímať rozdiel: predmet- človek 

- rozlíšiť vnímanie človeka zvonku 

a zvnútra (vníma charakter človeka, jeho 

hodnoty) 

- sústrediť pozornosť na jednotlivé druhy 

činností 

- uvoľniť sa po sústredenej práci 

- nadviazať kontakt zmyslami (reč tela, 

pohybov) 

- počúvať partnera, dôverovať mu 

- vyjadriť zážitok, využiť ho na nadviazanie 

rozhovoru  

- cez seba spoznať druhých ľudí 

- nadviazať kontakt s partnerom 

- uvoľniť a sústrediť sa počas dňa 

- byť empatický- porozumieť potrebám 

druhého 
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2. OBJAVOVANIE SEBA 

A OKOLITÉHO SVETA 

Poďme si rozumieť- chcem spolupracovať  

Cesta od hry k pozornosti  

Stačí dotyk  

 

 

 

 

 

 

3. MIMOSLOVNÁ A SLOVNÁ 

KOMUNIKÁCIA 

Priestor rozpráva 

Reč očí a úst 

Reč tela 

Iba reč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. TVORIVOSŤ 

Hra so slovom. Hra s pojmom. Slovo, 

pojem, obraz 

Zvuk a zvukové príbehy 

Priestor a predmet 

Osoba, zviera, vec  

 

 

 

 

5. CHARAKTERIZÁCIA 

A IMPROVIZÁCIA 

Charakterizácia 

 

 

- chápať pohyb ako zdroj komunikácie 

- vnímať zmyslami svet 

- rozlíšiť aktívne a pasívne uvoľnenie 

- zaznamenať rytmus zrakom, sluchom, 

hmatom 

- rozlíšiť zmysly 

- cítiť rytmus 

- vyjadriť sa pohybom 

 

 

 

- rozlíšiť slovnú od mimoslovnej 

komunikácie 

- vnímať gestá ako súčasť komunikácie 

- vnímať postoje tela v komunikácii 

s partnerom 

- viesť dialóg 

- nadviazať kontakt v priestore slovne aj 

mimoslovnými prostriedkami 

- rozvíjať dialóg pomocou slovnej zásoby 

(dokáže vnímať a rešpektovať názor iných) 

 

 - rozlíšiť hlásku od slabiky 

- spájať slová do obrazov 

- vytvárať si asociácie na základe pojmov, 

zvukov a obrazov 

- chápať podstatu tvorivosti 

- využívať asociačný kruh 

- spájať emócie a počuté zvuky so zážitkami 

 

 

- charakterizovať partnera 

- vcítiť sa do rozličných rolí 
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Improvizácia 

Improvizácia a témy, improvizácia na daný 

impulz 

Improvizácia s dramatickým dejom. Príbeh 

 

 

 

 

6. CESTA OD TVORIVEJ 

DRAMATIKY K DIVADLU 

Divadlo nie je lakomec 

 Div sa a dívaj sa 

- zaujať postoj (kladný, záporný) v 

improvizovaných situáciách 

- vnímať ako osobu s kladmi a zápormi 

- vcítiť sa do druhého 

- chápať improvizáciu ako prostriedok 

nadobúdania životných skúseností 

- vnímať improvizáciu ako symbiózu 

intelektu, komunikácie a pohybovej kultúry 

 

 

- odlíšiť tvorivú dramatiku od divadla 

- uplatňovať zvládnuté rečové schopnosti 

v sociálnej komunikácii 

- zahrať nacvičené roly na javisku  

 

 

5. Metódy a formy práce: 

- rozprávanie, vysvetľovanie, výklad, rozhovor v kruhu, individuálna, dialóg, rozhovor, 

práca v skupinách, hra,, diskusia 

 

6. Učebné zdroje: 

- pracovné listy, obrázky, časopisy   

 

7. Hodnotenie: 

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

Názov predmetu: Konverzácia v anglickom jazyku 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Cudzie jazyky prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ 

a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 

kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia 

a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania konverzácie v  anglickom  jazyka na základnej škole je naučiť žiakov 

všetky formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. V súčasnosti majú žiaci 

stále viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo 

cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky 

je písanie a čítanie v cudzom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je 

úlohou základnej školy, aby žiaci: 

 dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do najvyššej 

možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxi 

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre intenzívnu 

a tvorivú prácu zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie daného 

kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej 

komunikácie 

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa dorozumieť v 

rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou jazyka, t. j. mali primerané 

znalosti gramatiky 

 podpora sebadôvery žiakov 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Učiaci sa by mali: 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v anglickom jazyku, 
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 udržať pozornosť pri prijímaní informácií, 

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

 vedieť používať bežné slová a slovné spojenia, osvojiť si slovnú zásobu tak, aby si vedel poradiť 

v každodennom konaní, ktoré sa týka známych situácií a tém, 

 vedieť používať niektoré jednoduché gramatické štruktúry anglického jazyka, aj keď sa 

niekedy dopúšťajú základných chýb, ale je im rozumieť, 

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, 

 vytvoriť jednoduchý interaktívny text za účelom výmeny informácií, 

 použiť jednoduché výrazové prostriedky na začatie a ukončenie krátkeho rozhovoru, 

 porozumieť jednoduchým pokynom informatívneho charakteru, 

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ich priamo týkajú, 

 naučiť sa používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení 

 

4. Vzdelávací štandard  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

Pozdravy, predstavenie sa s využitím 

dramatizácie, role play 

Číslovky – využitie v reálnom živote 

 

Otázky a odpovede – Čo je to? ( 

precvičovanie this/these, this is / that is 

Hláskovanie 

 

Pokyny v triede 

 

Rodina- slovná zásoba 

 

 

Základné otázky v komunikácii 

-vedieť sa pozdraviť, predstaviť, podporiť 

sebadôveru pri komunikácii 

 

-vedieť využívať číslovky v bežných 

situáciách, napríklad v obchode, pri 

telefonovaní, prečítať čísla strán, čísla 

domov, autobusov, čísla na hodinách 

- vedieť používať základnú otázku Čo je to? 

v bežných situáciách 

 

-poznať anglickú abecedu, vedieť 

vyhláskovať slová 

 

 

-zdokonaliť sa v používaní základných fráz-

pokynov 

 

- vymenovať najbližších členov rodiny, 

- povedať, kto je starší člen rodiny, kto je   

   mladší člen rodiny, 

- vymenovať členov svojej vlastnej rodiny 

- vytvoriť rodostrom rodiny 

 

-vedieť používať základné otázky v 

komunikácii 
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Projekt Moja rodina 

Dialógy s použitím zisťovacích otázok 

Sloveso mať 

 

Zápor slovesa mať 

 

Vianoce 

 

Sloveso mať v otázke 

 

Predmety v škole 

 

Rozvrh hodín 

Dni v týždni 

Školstvo v Anglicku a vo Walese 

Projekt Moja škola 

Určovanie hodín 

 

Režim dňa 

Voľný čas 

Šport 

 

Hudba 

Projekt Voľný čas 

 

 

-vedieť opísať členov svojej rodiny 

 

-upevniť a precvičiť otázky s odpoveďami 

 

-vedieť správne používať tvar slovesa vo 

všetkých osobách 

 

-precvičiť a upevniť použitie správnych 

tvarov 

 

 

-naučiť žiakov anglickú vianočnú pieseň, 

zvyky a tradície Vianoc v Anglicku 

 

 

- vedieť používať sloveso mať v otázke 

s precvičením slovnej zásoby o zvieratách 

 

 

-vedieť vyjadriť svoj názor k predmetom v 

škole 

 

 

-Vedieť vymenovať predmety v rozvrhu 

hodín 

- vedieť vymenovať dni v týždni 

 

-vedieť porovnať anglické a slovenské 

školstvo 

-vedieť opísať obrázky o živote v škole 

 

-vedieť správne určiť čas na hodinách 

 

 

-vedieť opísať svoj režim dňa 

 

-vedieť voľne diskutovať o rôznych 

aktivitách 

- vedieť porovnať najobľúbenejšie športy vo 

veľkej Británii, v USA a u nás na Slovensku 

 

 

-vedieť pomenovať rôzne hudobné nástroje 

a rozdelenie hudobných nástrojov 

- vedieť opísať svoje najobľúbenejšie voľno 

časové aktivity 

 

-vedieť opísať svoju izbu a predmety v izbe 
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Bývanie 

Môj dom 

Moje mesto 

Britské domy 

Projekt Moje mesto 

 

Ľudia 

Ľudia v anglicky hovoriacich krajinách 

Projekt Slávni ľudia 

 

Opis osoby 

Veľká Británia 

 

-vedieť opísať svoj byt alebo dom a vedieť 

navrhnúť riešenie svojho vysnívaného somu 

- vedieť vymenovať hlavné budovy vo svojej 

obci alebo vo svojom meste 

-poznať najzákladnejšie typy domov a bytov 

vo veľkej Británii 

-vedieť zakresliť mapu a významné budovy 

vo svojej obci a pomenovať anglickými 

názvami 

-vedieť opisovať ľudí na obrázkoch, ich 

fyzický vzhľad 

-porovnať život ľudí v niekoľkých anglicky 

hovoriacich krajinách podľa prečítaných 

textov 

-vedieť opísať nejakú významnú osobu, 

obľúbeného herca, speváka, športovca a 

podobne 

-vedieť opísať niekoľko osôb a opísať aj ich 

oblečenie 

-vedieť základné informácie o živote ľudí vo 

Veľkej Británii 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

 precvičovanie a opakovanie učiva preberaného na hodinách anglického jazyka, 

dramatizácia, rolová hra, konverzácia a dialógy, dialogizované čítanie, rozhovor, skupinová 

práca, projektová práca, tvorivé aktivity, diskusie, didaktické , hry, súťaže 

 

6. Učebné zdroje  

 Tom Hutchinson: Project English 1( Oxford University Press) - učebnica a pracovný zošit 

k učebnici 

 

7. Hodnotenie: 

 

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

Názov predmetu: Loptové hry 

Ročník: piaty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Loptové hry patria v systéme telesnej výchovy k  najrozšírenejším prostriedkom, sú 

mimoriadne populárne,  nielen počtom aktívnych hráčov, ale ich popularita sa odráža 

v úspechoch i neúspechoch našich reprezentačných družstiev. Loptové hry sú neoddeliteľnou 

súčasťou kultúrneho života a veľké množstvo divákov sleduje majstrovské a priateľské zápasy 

našich družstiev. Loptové hry chápeme ako súčasnú činnosť dvoch kolektívov, alebo 

jednotlivcov, ktorí spolu vzájomne bojujú a snažia sa svoju prevahu vyjadriť bodmi, používajú 

pritom spoločný predmet - loptu. 

 

2. Ciele predmetu: 

Všeobecným cieľom predmetu loptových hier je umožniť žiakom primerane osvojovať 

si , zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť s loptou, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, periférne 

videnie a vytvárať si trvalý vzťah k loptovým hrám ako potreby na súčasť zdravého životného 

štýlu. 

Špecifickým cieľom  predmetu je, aby žiaci: 

 mali vytvorenú predstavu o význame loptových hier na upevňovanie aktívneho zdravia,  

 prejavovali záujem o pohybové činnosti, mali pozitívny postoj k loptovým hrám s tým, 

aby  sa stali súčasťou ich každodenného života, 

 mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, 

 mali osvojené pohybové činnosti, z ktorých si hráči dokážu vytvoriť svoje herné 

systémy, 

 aktívne využívali základnú terminológiu, pravidlá osvojených pohybových činností,  

 boli schopní primerane hodnotiť telesný rozvoj, pohybovú výkonnosť a periférne 

videnie spolužiakov. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Pohybové – žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb 

Kognitívne – žiak má mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž 

v zmysle aktívneho zdravého životného štýlu 

Komunikačné – žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne 

počas telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii 

Učebné – žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie 

zručností, prvá pomoc a i.) 

Interpersonálne – žiak má pozitívny vzťah k sebe a k iným  

Postojové – žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať 

kvality súpera  

 

4. Vzdelávací štandard:  

 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

BASKETBAL 
 

 vedenie lopty, 

 štafetové hry s loptou, 

 prihrávky jednou a oboma rukami, 

 streľba na kôš z krátkej vzdialenosti 

 

 mať predstavu o svojich pohybových 

možnostiach, 

 vypestovať vzťah k loptovým hrám, 

 rozvíjať periférne videnie, 

 vedieť hodnotiť a diagnostikovať 

svoju pohybovú úroveň, 

 získať vzťah k práci s loptou, 

 osvojiť si terminológiu, 

 

 

FUTBAL 
 

 štafety s kopaním lopty, 

 prihrávky, 

 vedenie lopty, 

 vedenie lopty - slalom, 

 streľba na bránku 

 

 osvojiť si terminológiu, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky 

na rozvoj pohybovej výkonnosti, 

 mať predstavu o svojich pohybových 

schopnostiach, 

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 naučiť sa pracovať s loptou 
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VYBÍJANÁ 

 

 naháňačka s loptou, 

 prihrávky, 

 loptová vojna, 

 hádzanie lopty do terča,  

 zápas 

 

 poznať základy pravidiel vybíjanej, 

 mať pozitívny vzťah k loptovým 

hrám, 

 naučiť sa pracovať s loptou,  

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 rozvinúť základné pohybové 

schopnosti a hlavne koordináciu 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

Metódy: 

Slovné  

 monologické – výklad, vysvetľovanie, opis  

 dialogické – rozhovor  

Názorné  

 predvádzanie, pozorovanie, demonštrácia 

Praktické  

 nácvik, cvičenie,  zdokonaľovanie, korekcia 

Formy: 

 individuálna 

  hromadná 

  skupinová  napr. (5 – 7 žiakov)  

  kruhové cvičenie    na stanovištiach 

  doplnkové cvičenie 

 aktívne – súťaže, pasívne – návšteva podujatí 

 

6. Učebné zdroje: 

 Internet, audiovizuálne média, výklad, pravidlá loptových hier, didaktická technika, 

športové podujatia. 

 

7. Hodnotenie: 

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

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu: Bio-enviro 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

              Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov, vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživým zložkám prostredia. Predmet Bio-enviro priamo nadväzuje a dopĺňa hodiny biológie 

šiesteho ročníka. Dôraz sa kladie na užitočnosť aj škodlivosť organizmov  pre človeka 

a prírodu, prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí 

živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. 

Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať 

aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia, poznať a vnímať pozitívne 

aj negatívne vplyvy človeka na jednotlivé zložky prírody, na základe poznatkov z praktických 

činností, exkurzie a besedy pozorovať zmeny ekosystému a viesť k zodpovednosti za kvalitu 

životného prostredia.  

 

2. Ciele predmetu: 

 poznávanie vonkajšej a vnútornej stavby rastlín, 

 spoznať živočíchy v ich prirodzených podmienkach, všímať si životné podmienky 

zdomácnených živočíchov ,  

 spoznávať negatívne dôsledky života organizmov v ich chovných zariadeniach, 

 viesť k zodpovednosti pri  príprave materiálu pre budúce pozorovanie,  

 poznať význam prírodných zdrojov pre človeka a využívanie prírodných zdrojov, 

 poukázať na škodlivé vplyvy človeka na životné prostredie: znečisťovanie, jedovaté 

látky v odpade, spôsoby likvidácie odpadu, 

 vedieť zatriediť čo patrí do kompostu; zhotovenie jednoduchého kompostu, 

 poznať význam zachovania prírodného prostredia, 

 vedieť vyjadrovať svoje názory, postoje, skúsenosti, 

 naučiť sa pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, 

 rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, 
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 vedieť aplikovať poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach, 

 vedieť zreteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, 

 vedieť využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, 

skúmaní, riešení úloh. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

nových poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  

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

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

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

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov,  

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení,  

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

postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

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

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

prispieva k naplneniu práv iných,  

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

potrebami,  

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov,  

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
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4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 Vyživovacie a rozmnožovacie orgány 

rastliny- pozorovanie a rozlišovanie. 

 
 

 Súkvetia- poznávanie podľa ukážok. 

 

 

 Pavučina- pozorovanie stavby siete. 

 

 Drevina a bylina- porovnávanie 

vnútornej stavby stonky 

 

 Príprava materiálu na pozorovanie, 

mikroskopovanie. 

 

 Kliešť obyčajný. 

 

 

 Pozorovanie a mikroskopovanie- 

pleseň, semeno, kvet. 

 

 Ryby- poznávanie sladkovodných 

a morských rýb. 
 

 Hry. 

 Exkurzia- koniareň Lieskovany, alt. 

Poľnohospodársky podnik 

v Markušovciach. 

 

 Čo patrí do kompostu. 
 

 Projekt- Život s človekom 

a v ľudských sídlach. 
 

 Projekt- Základná štruktúra života. 
 

 Bunky, tkanivá a pletivá- pozorovanie 

mikroskopom. 
 

 Projekt- Živé organizmy a ich stavba. 

- vedieť uviesť vyživovacie orgány 

rastliny a ich význam pre rastlinu;  

- rozlíšiť tyčinku a piestik v rôznych 

typoch kvetu; 

- spoznávať rôzne typy súkvetí podľa 

ukážok; vedieť rozlíšiť súkvetie 

a okvetie; 

- všímať si stavbu sietí rôznych druhov 

pavúkov, (vychádzka); 

- vedieť rozlíšiť drevinu a bylinu, 

pozorovanie stonky pod 

mikroskopom; 

- vedieť si sám zodpovedne prichystať 

a pripraviť materiál pre budúce 

pozorovanie a samostatne pracovať; 

- poznať život kliešťa, druhy kliešťov a 

ich výskyt na Slovensku, ako sa 

chrániť; 

- vedieť samostatne pracovať 

s pripraveným materiálom 

a zaznamenať pozorovanie; 

- poznať bežné druhy rýb morských 

a sladkovodných; spomenúť 

hospodárenie s vodou morských rýb; 

- hry s environmentálnou tematikou, 

upevnenie si vedomostí; 

- všímať si podmienky chovu 

a zaobchádzanie so zvieratami v ich 

podmienkach; význam pre človeka; 

- vedieť rozlíšiť druhy odpadu 

z domácnosti, kt. sa dajú 

skompostovať; 

- vedieť si zo získaných poznatkov 

a  postrehov vybrať živočícha- 

projektovo spracovať; 

- vedieť spracovať a prepojiť poznatky 

z hodín biológie; 

- vedieť a názorne vidieť rozdiel medzi 

bunkou a pletivom, tkanivom; 

 

- vybrať si organizmus a poznať jeho 

stavbu tela; 

- formou hry pochopiť výmenu plynov 

a rozdiel medzi dýchaním; 
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 Fotosyntéza- hra. 
 

 Listy- typy a poznávanie listov. 
 

 

 Dužinaté a suché plody- ochutnávka. 
 

 Ekologická stopa- zhodnotenie 

ekostopy školy. 

 Metamorfózy- orchidea. 

 

 

 

 Huby- hra, alt.recepty. 

 
 

 Projekt- Stavba tela rastlín a húb. 

 

 Prostredie organizmov- hra. 

 

 Vodné bezstavovce- film. 
 

 Potravový reťazec- hra. 

 

 

 Dážďovka, slimák- pozorovanie 

správania v zmenených 

podmienkach. 

 

 Projekt- Stavba tela bezstavovcov. 
 

 Včelár- beseda. 

 

 

 

- rozlíšiť na ukážke stavbu 

jednoduchých, zložených a tvary 

listov; 

- pomenovať na ukážke plody, typy 

plodov, spracovanie pre človeka; 

- vedieť zhodnotiť zaobchádzanie 

s energiou na škole; 

- vedieť pomenovať orgány rastliny, 

príjem živín, prispôsobenie sa 

životným podmienkam, starostlivosť 

o rastlinu; 

- poznať a rozlíšiť podľa ukážok bežné 

druhy húb; vedieť vplyv húb na 

zdravie človeka; 

- vedieť z poznatkov porovnať stavbu 

tela huby a rastliny; 

- porovnať prispôsobenie organizmov 

ich prirodzenému prostrediu; 

- všímať si množstvo bezstavovcov vo 

vode a ich význam  v potravovom 

reťazci; 

- uviesť význam potravového reťazca 

v prírode; 

- všímať si správanie organizmov 

v cudzom prostredí; vedieť 

zdôvodniť ich správanie; 

- vedieť spracovať poznatky a postrehy 

bezstavovcov, opísať stavbu tela 

vybraného druhu; vedieť 

prezentovať; 

- vedieť počúvať, klásť otázky 

a poznať význam včiel a starostlivosť 

o ne, spoznať druhy medov a ich 

vplyv na zdravie človeka. 
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5. Metódy a formy práce: 

 

- vysvetľovanie s animáciou ( obrázky, prírodniny, ukážky prác), aktivačný 

a heuristický rozhovor s využitím prvkov problémového vyučovania ( riešenie 

problémových úloh), čítanie a počúvanie, pozorovanie, hra 

- prezentácie programu Microsoft PowerPoint s podporou digitálnej technológie  

(prístup k internetu, vizualizér, dataprojektor, USB kľúč) 

6. Učebné zdroje: 

- pracovné listy;  

- príručky pre učiteľov- Svet lúk a pasienkov, Svet lesov, Svet mokradí, Svet 

rašelinísk, DAPHNE Bratislava 2004;  

- učebnica biológie pre 6. ročník základných škôl 

 

7. Hodnotenie: 

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

Názov predmetu: Praktiká z geografie 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Predmet učí žiakov aplikovať získané poznatky a vedomosti z geografie v praktickom živote. 

Rozvíja medzipredmetové vzťahy vo viacerých predmetoch – matematika, fyzika, biológia, 

dejepis. Dopĺňa učivo novými poznatkami, nadobudnutými vlastným pozorovaním 

a experimentovaním. Vedie žiakov k získavaniu informácií z internetu a odbornej literatúry. 

Pomáha vytvárať zručnosti v propagácii zaujímavých lokalít z hľadiska cestovného ruchu 

formou projektov a prezentácií. 

 

2. Cieľ predmetu: 

- aplikácia teoretických poznatkov v praktických činnostiach 

- prepojenie medzipredmetových vzťahov 

- pozorovanie prírody a prírodných javov v teréne 

- návšteva kultúrno – technických pamiatok 

- získavanie zručností pri vyhľadávaní informácií z iných zdrojov 

- príprava projektov a prezentácií 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

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

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

zvažovať úrovne ich rizika 

- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov 

- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 
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4. Vzdelávací štandard: 

1. Prakticky s atlasom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Tvorba máp 

 

 Vyhľadávanie v atlase 

 

 

 Mierka 

 

 Moja mapa 

 Azimut 

 Ovládať základné postupy pri tvorbe 

mapy 

 Získať praktické zručnosti pri 

vyhľadávaní neznámych geografických 

objektov v atlase 

 Z mapy zistiť približnú skutočnú 

vzdialenosť 

 Urobiť návrh mapy podľa popisu 

 Vedieť určiť azimut v atlase 

2. Príprava projektov 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Projekt 1. – Európske metropoly 

 

 

 Prezentácia projektu 1. 

 Projekt 2. – Prírodné zaujímavosti 

Európy 

 

 Prezentácia projektu 2. 

 Vedieť spropagovať významné kultúrno – 

historické lokality z hľadiska rozvoja 

cestovného ruchu 

 Zaujímavo odprezentovať vlastný projekt 

 Stručne a pútavo opísať nevšedné 

prírodné lokality Európy z hľadiska 

rozvoja cestovného ruchu 

 Zaujímavo odprezentovať vlastný projekt 

3. Geografické vychádzky a exkurzie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vychádzka do okolia 

 

 Živé a neživé zložky prírody v okolí 

našej obce – prezentácia 

 Návšteva múzea v Markušovciach 

 Popísať živé a neživé zložky prírody 

v okolí obce 

 Vedieť spracovať a prezentovať získané 

poznatky z geografickej vychádzky 

 Poznať históriu obce a expozíciu 

miestneho múzea 

4. Praktické merania a pozorovania v teréne 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Sledovanie počasia 

 

 Vyhodnotenie meteorologických 

pozorovaní 

 Kompas a orientácia v teréne 

 Vedieť prakticky merať fyzikálne 

veličiny súvisiace s počasím 

 Poznať spôsob zápisu i vyhodnotenia 

meteorologických meraní 

 Vedieť zorientovať mapu a určiť azimut 
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5. Metódy a formy práce: 

 Motivačné rozprávanie, pochvala, povzbudenia a kritika, vysvetľovanie, rozhovor, 

demonštrácia obrazov, projekty, samostatné štúdium, opakovací rozhovor, metóda otázok 

a odpovedí, domáce úlohy, ústne skúšanie, písomné skúšanie 

 

6. Učebné zdroje:                                                                                                                 

 učebnica Geografie, atlasy, odborná literatúra, odborné časopisy, zdroje z internetu 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet zahŕňa množstvo teoretických a praktických činností potrebných k získaniu vedomostí 

a zručností pri údržbe a chode domácnosti, tvorbe oddychového priestoru. Vedie k šetreniu 

prírodných zdrojov a ochrane životného prostredia. Pomáha vytvárať pracovné návyky 

a správny vzťah k hodnotám vytvorených ľudskou prácou.  

Koncepcia vzdelávania oblasti vychádza z konkrétnych potrieb rodinného prostredia. 

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

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

a spoločnosti. 

 

2. Ciele predmetu: 

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

  výsledkov práce, 

- osvojenie základných pracovných zručností a návykov, organizovanie a plánovanie práce,   

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

- rozvíjať u žiakov vôľové a morálne vlastnosti (systematickosť, vytrvalosť a samostatnosť pri 

  plnení úloh),  

- rozvíjať tvorivosť pri pracovných činnostiach, 

- získať poznatky o pestovaní poľnohospodárskych plodín a okrasných rastlín, 

- rozvíjať sebakritickosť, kritickosť, rozhodnosť, húževnatosť a dôveru vo vlastné schopnosti, 

- porozumieť prírode, svetu a technike, 

- vytvoriť si optimálny vzťah k svojmu okoliu, 

- kreatívne pristupovať k riešeniam technických problémov moderného sveta. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- vyhľadá potrebné informácie z dostupných zdrojov 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavenie 

- využíva nadobudnuté znalosti z jednotlivých oblastí v praktickej činnosti 
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- využíva a rozvíja kreativitu, estetické cítenie 

 

4. Vzdelávací štandard:  

1. Navrhovanie v technike 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Navrhovanie v technike 

 Spôsoby komunikácie používané 

v technike 

 Základy zobrazovania na jednu 

priemetňu, na tri priemetne,  

 Druhy čiar a ich význam  

 Kreslenie jednoduchých technických 

výkresov, náčrtok, technický výkres 

 

 kresliť základné priemety 

geometrických útvarov stereometrie 

(kocka, kváder, kužeľ, valec) 

 

 pomenovať základné druhy čiar 

 použiť základné druhy čiar pri 

technickom zobrazovaní 

 čítať jednoduché technické výkresy 

 vytvárať modely telies zobrazených na 

výkresoch (z dreva, kovov, stavebníc – 

Lego, kociek) 

 

 

2. Technické materiály 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Drevo ako technický materiál 

 Makroskopické znaky dreva – letokruhy, 

stržňové lúče, farba dreva, hrče. 

 Vlastnosti dreva tvrdosť a pružnosť. 

 

 Kovové materiály oceľ, meď, cín, 

mosadz, bronz.  

 Vlastnosti kovových materiálov tvrdosť, 

pružnosť.  

 Kovové polotovary: drôt, plech, tyče, 

rúrky, profily.  

 Ručné opracovanie materiálov, rezanie, 

ohýbanie, vŕtanie 

 

o vymenovať základné druhy listnatých a 

ihličnatých drevín 

o pomenovať makroskopické znaky dreva 

o určiť a porovnať vlastnosti dreva 

ihličnatých a listnatých drevín 

o vymenovať a rozlíšiť kovové materiály 

 

o experimentálne porovnať vlastnosti 

kovových materiálov 

o  zvládnuť jednoduché opracovanie 

materiálov: rezať drevo, ohýbať drôt, 

plech, vŕtať drevo, plech (profily) 

  

 

 

3. Jednoduché stroje – konštrukcia bicykla 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 
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 Jednoduché stroje, bicykel ako stroj – 

história bicykla ako dopravného 

prostriedku. 

 Základné časti bicykla, prevodové 

mechanizmy bicykla, základná údržba, 

nastavenie bŕzd, meniča prevodov. 

 Montážne a demontážne práce na 

bicykli. 

 Oprava vzdušnice. 

 Elektrický systém bicykla. 

 

 chápať bicykel ako stroj na prepravu 

osôb 

 pomenovať základné časti bicykla 

 aplikovať princípy jednoduchých 

strojov na bicykli 

 

 nácvik praktických činností údržby a 

nastavenia bicykla 

 

4. Elektrotechnika 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Elektroinštalačný materiál, vodiče 

a káble pre elektrotechniku,  

 Elektrické skúšanie a skúšačky 

 

 Elektrické spotrebiče v domácnosti 

 Bezpečnosť pri práci na elektrických 

zariadeniach 

 Zdroje elektrickej energie 

 

 poznať princíp domovej inštalácie 

 moderné elektrické spotrebiče 

v domácnosti 

 praktická činnosť spotrebičov, základné 

pokyny pre obsluhu, zásady prevádzky, 

 vedieť bezpečne používať domáce 

spotrebiče 

 vedieť, ako sa získava elektrická energia 

a aké zdroje používajú elektrárne na svoju 

činnosť 

 

 

5. Pôda a poľnohospodárske plodiny 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Pôda, jej vznik, zloženie, úrodnosť, 

ochrana.  

 Poľné plodiny – obilniny, strukoviny, 

olejniny, okopaniny, krmoviny, priadne 

a siličnaté rastliny. 

  Zelenina – listová, plodová hlúbová, 

koreňová, cibuľová, menej známe druhy 

zeleniny.  

 Alternatívne poľnohospodárstvo, 

škodcovia a choroby 

poľnohospodárskych plodín,  

 Koreninové rastliny 

 

 vysvetliť vznik a funkcie pôdy, 

rozdelenie poľnohospodárskej pôdy,  

 opísať základné spôsoby obrábania pôdy 

– predsejbové, počas vegetácie 

a pozberové,  

 vymenovať spôsoby ochrany zeleniny 

 poznať pracovné náradie a vedieť s ním 

pracovať, 

 vysvetliť význam fóliovníka, pareniska, 

skleníka a kompostoviska. 

 rozdeliť a charakterizovať poľné plodiny 

a zeleninu. 
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6. Praktické práce, úprava okolia školy 

 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Praktické práce na školskom pozemku. 

 Úprava okolia školy. 

 Praktické práce v školskej dielni.  

 Výroba jednoduchých dekoračných 

predmetov z vybraných materiálov. 

 

- vytvoriť si kladný vzťah k práci  

- vedieť pestovať vybrané druhy zeleniny,     

 ošetrovať ich, správne zbierať 

a uskladňovať 

- prakticky si precvičiť a osvojiť 

elementárne zručnosti pri opracovaní dreva, 

kovov a plastov  

 

5. Metódy a formy práce: 

 motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné, exkurzia, nácvik zručnosti, 

vyučovacia jednotka na školskom pozemku, vychádzky 

 

6. Učebné zdroje: 

 učebnica Technickej výchovy,  učebnica Pestovateľské práce, odborná literatúra, 

odborné časopisy, zdroje z internetu 

 

7. Hodnotenie: 

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

Názov predmetu: Tvary umenia 

Ročník: šiesty 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Predmet sa výrazne podieľa na rozvoji a utváraní osobnosti človeka a jeho životného štýlu. Učí 

žiakov spoznávať kultúrnu dedičnosť regiónov, zvykov. Žiaci nadobúdajú skúsenosť 

s rôznorodosťou materiálov. Spoznávajú prírodné materiály, ich možnosti využitia a následnej 

aplikácii v interiéry. Aj po spracovaní, prípadnom zničení materiálu vzniká iba prírodný odpad, 

ktorý je možné jednoduchým spôsobom recyklovať aj v rámci školy. Tento materiál sa dá získať 

jednoduchým spôsobom.    

Tento predmet je súvisle prepojený s estetickou a technickou výchovou. Výtvarný rozvoj 

žiakov v staršom školskom veku sa postupne vo väčšej miere opiera aj o zmyslové a rozumové 

poznávanie skutočnosti v ostatných predmetoch, o rozvoj analyticko-syntetického myslenia, čo 

sa odrazí aj pri tvorivom osvojovaní umenia a mimoumeleckého estetična. 

 

2. Ciele predmetu: 

Cieľom tohoto predmetu je výtvarno-estetické osvojovanie skutočnosti, prírody, sveta, 

vecí a človeka prostredníctvom výtvarných činností a aktívneho osvojovania výtvarného 

umenia a mimoumeleckého estetična. Týmito aktivitami sa kultivuje estetické cítenie a tvorivá 

fantázia, schopnosti výtvarno-esteticky vnímať, prežívať, hodnotiť a výtvarne sa vyjadrovať. 

Pritom sa uplatní jednota emocionálnej, intelektuálnej a vôľovej stránky osobnosti žiaka, ale aj 

intuitívna činnosť.  

Týmto sa pripravuje absolvent základnej školy pre kultúrne formy života v spoločnosti, 

pre spoluvytváranie kultúrnych a materiálnych hodnôt, pre ochranu a spoluvytváranie 

životného prostredia a pre základnú orientáciu v oblasti kultúry.  

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 

 Pomáhať pri príprave materiálu a pri upratovaní, zdôvodniť potrebu poriadku. 

 Hodnotiť estetiku úžitkových predmetov a pokúsiť sa o ich výtvarné zobrazenie. 
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 Pozorovať obyčajné veci okolo seba a nachádzať v nich krásu a súlad tvarov, 

zaujímavé a príťažlivé črty. 

 Objavovať rôzny povrch a jeho krásu na predmetoch, pokúsiť sa o výtvarné 

stvárnenie, nájsť krásu v obyčajných veciach, úžitkových predmetoch. 

 Vnímať veľkosť, tvar a farbu predmetov okolo seba, vyjadriť ju výtvarne 

v kompozícii. 

 Výtvarne zachytiť dejovo bohaté námety vzhľadom na zážitky. 

 Maľovať a tvoriť na základe citového vzťahu k obľúbenému miestu v prírode, pri 

pozorovaní prírody na obsažnejší a rozvinutejší námet. 

 Výtvarne vyjadriť svoje pocity, ktoré vyvolal estetický zážitok- zrakový, sluchový, 

hmatový. 

 Hravo experimentovať s výtvarným materiálom podľa vlastnej fantázie a predstáv, 

skúmať jeho vlastnosti a možnosti. 

 Vymodelovať detailnejšie črty tváre priamymi pohybmi rúk, rovnomerným tlakom, 

vtláčať, vyťahovať, dopĺňať materiál, tvarovať, pracovať s vyhrnutými rukávmi, 

pomáhať pri upratovaní okolia po práci. 

 Používať rôzne výtvarné techniky: voskovanie, farbu, lepenie, prekladanie, 

vyrezávanie, trhanie a pod. 

 Zoskupovať, klásť a usporadúvať vedľa seba prírodné a syntetické materiály, 

ukladať do zaujímavých vzorcov, uplatňovať zmysel pre rytmus, objavovať krásu 

prírodných materiálov, porovnávať a zhromažďovať ho na výtvarné využite. 

 Pozerať sa na obyčajné veci, hľadať v nich estetickú hodnotu a objavovať možnosti 

ich estetického stvárnenia, hravo s ním experimentovať. 

 Použiť rôzne druhy papiera, odpadový materiál na vytvorenie zaujímavých 

kompozícií, vytvoriť zložitejšie kompozičné celky. 

 Jednoducho hodnotiť umelecké diela, pokúsiť sa o napodobnenie ilustrácií, citlivo 

vnímať a hodnotiť. 
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4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

 Zber rastlín a lisovanie 

 

 Obraz – aranžovanie 

 

 

 

 Insitné umenie – maľba 

 Drôtovanie  

 Kvety zo zŕn a jadier 

 

 Návšteva múzea 

 Plastika tváre - odliatok 

 Indiánsky náhrdelník  

 Rezba  

 

 Obnovenie markušovského kroja - 

výroba 

 Ozdoby zo sisalu 

 

 Filigranové ozdoby 

 Voskovanie – veľkonočné vajce 

 Korbáč  -výroba 

 Ambaláž – dekoratívny prvok 

 

 Výroba korálov – náhrdelník 

 

 Košík – práca z prútia 

 

 pripraviť si materiál pre budúce 

vyučovacie hodiny 

 zachytiť tvar, umiestniť na ploche. 

 využiť prírodný materiál 

 z prírodnín vytvoriť jednoduchú 

kyticu 

 rozvíjať sociálne cítenie k regiónu  

 využiť prírodný materiál 

 rytmicky radiť prírodniny, umiestniť 

na ploche 

 rozvíjať záujem o výtvarné umenie 

 vytvárať priestorové riešenie 

 zdokonaliť zručnosť žiakov 

 práca v skupine 

 vnímať štruktúru dreva 

 rozvíjať záujem o ľudovú tradíciu 

obce 

 objasniť zásady úžitkovej 

a dekoratívnej tvorby 

 vytvoriť ozdoby z papiera, inštalácia 

v priestore 

 využiť zvyky a obyčaje 

veľkonočných sviatkov 

 preukázať zručnosť a kombinačné 

schopnosti 

 vnímať štruktúru a rôznorodosť 

materiálov 

 tvorivou fantáziou vytvoriť 

konkrétne tvary 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

- vysvetľovanie s demonštráciou ( ukážky prác, názorné pomôcky), aktivačný 

a heuristický rozhovor, pozorovanie, predvádzanie spôsobu  práce, hodnotenie 

- kreslenie, maľba, aranžovanie, lepenie, drôtovanie, modelovanie, strihanie, 

vyrezávanie, voskovanie, skladanie 

 

6. Učebné zdroje: 
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- Tvořivé vyučování, Irena Lokšová, Jozef Lokša, GRADA 2003 Holešovice;  

- Nápady pro tvořivé děti, Ivana Smutná, PORT8L 2009 Praha;  

- publikácie Z dielne Da VINCI;  

- knižné publikácie TOPP;  

- Nejlepší nápady pro děti.  

- Výtvarné náměty pro celý rok, GRADA 2006 Havlíčkův Brod 

 

7. Hodnotenie: 

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

 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Názov predmetu:  Praktické cvičenia z chémie 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Príspevok chémie k všeobecnému vzdelaniu a výchove je nielen v osvojovaní a využívaní 

základných poznatkov z tohto vedného odboru, ale aj v osvojovaní praktických metód, ktoré sú 

pre tento odbor charakteristické. Ak sa v povinnom vyučovaní dáva dôraz najmä na základy 

pojmového poznávania, hlavnou náplňou práce v chemických  praktikách je oblasť pracovných 

postupov – metód poznávania. Učivo týchto praktík zahŕňa najmä základy praktických metód, 

ktoré sa používajú v chémii. Žiakom poskytuje integrovaný pohľad aj na skúmanie prírodných 

javov a zákonitostí. 

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú 

i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo 

pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh 

rôznej zložitosti. Práca v chemických praktikách má rozvíjať aj hlbší záujem žiakov o prírodné 

vedy, o ochranu prírody a životného prostredia. 

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém prác, ktorých správna realizácia 

si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom vyučovania je podieľať sa  na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti. Žiaci by mali 

porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky 

pri riešení konkrétnych úloh. 

Vyučovanie predmetu bude realizované metódami aktívneho poznávania. Školský pokus je pre 

žiakov zdrojom nových poznatkov, prispieva k rozvoju ich prírodovedného myslenia a dáva 

podnety k ich všestrannej výchove. Výraznou mierou prispieva k formovaniu a rozvíjaniu 

logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje nachádzať vzťahy medzi 

štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých manuálnych zručností. 
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Žiaci si majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci  dosiahli takú úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby 

vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, spôsobilosti a návyky v každodennom živote. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 

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

jazyk, 

 používa matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie 

(vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 

 používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky 

podložené úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie 

problémov, 

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

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom  

 prostredí, 

 uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom  

 a tvorivom myslení, 

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

potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

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

spoločnosti, 

 osvojil si základné postupy  efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov, 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať 

sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 

 dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty 

so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote, 
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4. Vzdelávací štandard: 

1.  Bezpečnosť a ochrana zdravia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Zásady bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu 

 Zásady poskytovania prvej pomoci pri 

poranení v laboratóriu 

 Základné piktogramy (žieravina, 

horľavina, jed, výbušnina....) 

 Poznať zásady prvej pomoci pri 

zasiahnutí chemikáliou a bezpečnej 

práce  s chemikáliami. 

 Poznať telefónne čísla prvej pomoci 

  

 

2. Pozorovanie v chémii 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Bezpečná práca s chemickými látkami 

 Rozdiely medzi pokusom 

a pozorovaním 

 Naučiť sa pozorovať chemické deje 

a vysvetľovať ich podstatu 

 Spôsoby merania v chemickom 

laboratóriu 

 Ochranné pomôcky 

 Vlastnosti látok – horľavosť, 

skupenstvo, vôňa, zápach, vzhľad, 

rozpustnosť 

 

 Chápať  rozdiel medzi pokusom 

a pozorovaním na základe konkrétnych 

príkladov.  

 Vedieť používať vhodne a bezpečne 

rôzne druhy chemických látok 

 Teoreticky a prakticky, pozorovaním 

a pokusom zistiť vlastnosti látok -

horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, 

vzhľad, rozpustnosť,  

 upevňovať návyky bezpečnej práce 

v chemickom laboratóriu 

 

3. Práca s kahanom 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Liehový kahan 

 

 Bezpečná práca s liehovým kahanom 

 

 

 

 Nalievanie roztokov do skúmaviek 

 

 Správny postup pri zohrievaní 

roztokov v skúmavkách pri použití 

liehového kahana 

 Vedieť popísať jednotlivé časti liehového 

kahana 

 Zásady bezpečnej práce s liehovým 

kahanom poznať aj dodržiavať 

 Vedieť určiť pomôcky potrebné na 

zohrievanie kvapalín 

 Vedieť správne a bezpečne naliať roztok 

chemickej látky do skúmavky 

 Vedieť správne a bezpečne zohrievať 

roztoky v skúmavkách 

 

 

4. Zmesi a chemicky čisté látky 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Chemické látky a zmesi,  

 

 

 

 Skupinová práca – prakticky 

uskutočniť odparovanie, destiláciu. 

 

 Poznať rozdiel medzi chemickými 

látkami a zmesami  

 Poznať metódy oddeľovania zložiek 

    zmesí,  

 vedieť správne prakticky vykonať 

destiláciu vody a odparovanie, poznať 

možnosti ich využitia v praxi 

 

5. Objem kvapalných látok 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Meranie objemu kvapalných látok 

 

 Odmerné nádoby 

 Poznať odmerné nádoby najčastejšie 

používané v chemickom laboratóriu, 

posúdiť ich presnosť, vedieť s nimi 

presne odmerať objem kvapalín 

 Poznať jednotky objemu a správne 

ich používať 

 

6. Voda 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Význam vody pre živé organizmy, 

rozdelenie vôd podľa výskytu 

a použitia 

 

 

 

 Pozorovanie druhov vôd pomocou 

mikroskopu 

 Poznať: význam vody pre život 

človeka, zvieratá a rastliny, rozdelenie 

vôd podľa výskytu (zrážková, 

povrchová, podzemná, minerálna) 

a podľa použitia (pitná, 

úžitková, odpadová, destilovaná) 

 Porovnať zloženie rôznych druhov 

vôd pomocou mikroskopu 

 

7. Meranie hmotnosti 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Laboratórne váhy, ich zloženie, 

kalibrácia, váženie chemických látok 

alebo zmesí 

 Poznať základné časti analytických 

laboratórnych váh.  

 Vedieť kalibrovať laboratórne váhy 

 Vedieť presne odmerať hmotnosť 

chemickej látky alebo zmesi 

 Poznať a správne používať  jednotky 

hmotnosti 

 

 

8. Roztoky 
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Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Roztok, rozpúšťaná látka, rozpúšťadlo, 

závislosť sfarbenia vodného roztoku 

modrej skalice od hmotnosti rozpustenej 

látky a rozpúšťadla 

 

 Vysvetliť prípravu vodných roztokov 

  Vedieť pripraviť vodné roztoky 

pomocou laboratórnych váh 

a odmerných nádob 

 Pozorovaním zistiť závislosť 

intenzity zafarbenia vodného roztoku 

modrej skalice od hmotnosti rozpustenej 

látky a rozpúšťadla 

 

 

9. Rozpustnosť 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Roztok, rozpúšťaná látka, rozpúšťadlo, 

závislosť rozpustnosti soli a cukru vo 

vode od teploty 

 

 

 

 Graf závislosti 

 

 Vedieť pripraviť vodné roztoky 

pomocou laboratórnych váh 

a odmerných nádob 

 Pozorovaním zistiť závislosť 

množstva rozpustenej látky v 100 

gramoch vody od teploty. 

 Narysovať na milimetrový papier graf 

tejto závislosti 

 Vedieť bezpečne pracovať s liehovým 

kahanom a teplými skúmavkami 

 Vedieť používať ochranné pracovné 

prostriedky    

 

10. Rozpúšťadlá 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Najčastejšie používané rozpúšťadlá 

 

 Voda 

 

 Alkohol 

 Využitie rozpúšťadiel 

 

 Poznať najčastejšie používané 

rozpúšťadlá (voda, alkohol, acetón),  ich 

vlastnosti, využitie 

 Vedieť pripraviť vodné a alkoholové 

roztoky, vedieť posúdiť, čo sa v čom 

rozpúšťa 

 Poznať nástrahy pri práci s niektorým 

rozpúšťadlami, bezpečne ich používať 

 

11. Modrá skalica 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Modrá skalica – vzhľad, vlastnosti, 

využitie, zmeny pri zohrievaní 

a rozpúšťaní, hrozba otravy pri požití 

 Pozorovaním určiť vlastnosti modrej 

skalice – vzhľad, skupenstvo, 

rozpustnosť vo vode, farba 
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 Pozorovať zmeny zafarbenia modrej 

skalice pri zohrievaní a rozpúšťaní 

 Vysvetliť význam piktogramu na 

obale, ktorý upozorňuje na 

nebezpečenstvo otravy  pri požití 

 

12. Kyslík 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vlastnosti kyslíka, príprava kyslíka 

reakciou peroxidu vodíka s burelom 

 

 

 Dôkaz kyslíka 

 

 Poznať vlastnosti kyslíka, význam pre 

horenie 

 Pripraviť kyslík reakciou peroxidu 

vodíka s burelom 

 Urobiť dôkaz prítomnosti kyslíka 

pomocou horiacej špajdle 

 

13. Oxid uhličitý 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Vlastnosti oxidu uhličitého 

 

 

 Príprava oxidu uhličitého reakciou 

vápenca s kyselinou chlorovodíkovou 

 Dôkaz oxidu uhličitého 

 Poznať vlastnosti oxidu uhličitého, 

význam pre hasenie plameňa 

a fotosyntézu 

 Pripraviť oxid uhličitý reakciou 

vápenca s kyselinou chlorovodíkovou 

 Urobiť dôkaz prítomnosti oxidu 

uhličitého pomocou horiacej špajdle 

 

14. Emulzie 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Príprava emulzie, premiešavanie 

zložiek a ich oddeľovanie pomocou 

oddeľovacieho lievika 

 

 Charakterizovať pojem emulzia, 

vedieť ju pripraviť, oddeliť jednotlivé 

zložky 

 Vedieť pracovať s oddeľovacím 

lievikom 

 Oddeliť emulziu oleja s vodou. 

 Ekologické problémy - znečistenie 

vody olejmi, benzínom, ropou 

 

15. Chromatografia 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 Rozdeľovanie viaczložkových farieb 

pomocou metódy chromatografie 

 Oddeliť jednotlivé časti čiernej, 

hnedej, oranžovej a zelenej farebnej 

fixky 
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 Pomocou pijavého papierika, vody 

a jednoduchej chromatografickej 

aparatúry 

 

5. Metódy a formy práce: 

 riadený rozhovor 

 demonštračné metódy 

 pozorovanie 

 samostatná práca s literatúrou, pracovným listom, internetom 

 experimentálna činnosť 

 kooperatívne metódy 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy 

 učebnica 

 odborná literatúra 

 internet 

 

7. Hodnotenie: 

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

Názov predmetu: Praktické cvičenia z fyziky 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Voliteľný predmet, ktorý nadväzuje na učivo fyziky a ostatných prírodovedných predmetov. 

Vedomosti získané v predmete fyzika si žiaci overujú a dopĺňajú pri praktických cvičeniach 

pozorovaním, pokusmi, samostatnou prácou. Spoznávajú fyzikálne vlastnosti látok, telies, 

zoznamujú sa s fyzikálnymi pomôckami- meracími prístrojmi, fyzikálnymi súpravami, 

zostavujú fyzikálne zapojenia potrebné pri pokusoch. 

Žiaci sa učia dodržiavať laboratórny poriadok, pracovné postupy,  pracovať s pomôckami 

z mechaniky, magnetizmu, elektriky. Zoznamujú sa s využitím fyzikálnych javov v prírode, 

v bežnom živote, priemysle, a v iných oblastiach ľudskej činnosti.Žiak dostane také základy, 

aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti a zručnosti na efektívne 

riešenie problémov. 

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov fyzikálne praktikum  poskytne žiakovi 

informácie o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so 

spôsobom života spoločnosti. Najväčšia pozornosť je venovaná samostatnej práci žiakov – 

aktivitám zameraným na činnosti vedúce k novým poznatkom a aj formám práce. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Cieľom výučby je , aby žiaci v intelektuálnej, postojovej, sociálnej oblasti a v schopnostiach 

a zručnostiach vedeli: 

 aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí 

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia 

 vedieť pripraviť, uskutočniť a vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania 

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku 

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech 

 zdokonaľovať sa v komunikácií so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách 

 dokázať obhájiť svoj názor  a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu 
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 byť otvorený k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám 

 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony 

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, 

ale aj rozumové schopnosti 

 vytvárať pozitívny vzťah k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností 

           byť autoregulatívny napr. pri samovzdelávaní 

 učiť sa, komunikovať a spolupracovať v tímoch, rozhodovať sa 

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto v spoločnosti 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

- Dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať 

- Kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu, uvedomuje si svoje ďalšie 

rozvojové schopnosti 

Sociálne komunikačné kompetencie 

- Efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

- Vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti 

Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať 

v oblasti vedy a techniky 

- Používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách 

- Používa matematické modely logického myslenia a prezentácie ( vzorce, diagramy, 

tabuľky) 

Kompetencie v oblasti IKT 

- Má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT 

- Používa základné zručnosti pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

- Dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

Kompetencia riešiť problémy 

- Uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na kritickom a tvorivom 

myslení 
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- Dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady a zápory a uvedomuje si aj 

potrebu zvažovať úrovne ich rizika 

Kompetencie občianske 

- Vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny 

- Uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu ich práv 

Kompetencie sociálne a personálne 

- Vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, 

záujmami a potrebami 

- Osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine- uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 

cieľov 

Kompetencie pracovné 

- Dokáže si stanoviť ciele, kriticky hodnotí svoje výsledky a aktívne pristupuje 

k uskutočneniu svojich cieľov 

- Dokáže získať a využiť informácie o vzdelávaní 

Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 

- Dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh nielen pri práci, ale aj 

v každodennom živote 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

- Pozná pravidlá spoločenského kontaktu  

- Správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám 

- Je tolerantný 
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4. Vzdelávací štandard: 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. OPTIKA 

Zobrazovanie spektrálnych farieb. 

Zobrazovanie rovinným zrkadlom.  

Šošovky.  

Praktické využitie šošoviek. 

 

 

2. SILA  A  POHYB 

Účinky sily na teleso.  

Skladanie síl.  

Ťažisko telesa.  

Archimedov zákon.  

Rýchlosť a dráha pohybu telesa a ich 

meranie.  

Trecia sila a jej meranie. 

 

 

 

3. PRÁCA A  ENERGIA 

Vnútorná energia. Zmena vnútornej energie. 

 

 

4. ENERGIA V PRÍRODE, TECHN., 

A SPOLOČNOSTI 

Fosílne palivá a ich využitie na Slovensku. 

 

 

 

 napísať poradie spektrálnych farieb 

zachytených na bielom papier 

 použiť rovinné zrkadlo, použiť šošovky 

a ich vyžitie v bežnom živote 

 

 

 demonštrovať účinky sily na 

jednoduchom príklade,  

 vysvetliť vybrané javy z bežného života, 

 určiť ťažisko vybraných telies, 

 demonštrovať prenos tlaku v kvapaline, 

 vypočítať rýchlosť, dráhu, 

 čítať údaje z grafu,  

 vymenovať kladné a záporné prejavy 

trenia 

 

 

 popísať zmeny vnútornej energie 

konaním práce, tepelnou výmenou,  

 vysvetliť spôsob zmeny vnútornej energie 

 

 

 určiť výhody a nevýhody používania 

fosílnych palív v národnom hospodárstve 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 experiment, pozorovanie, brainstorming, referát, diskusia, frontálne vyučovanie, 

skupinové vyučovanie, vytváranie pojmových máp 

 

6. Učebné zdroje: 

 pracovné listy, digitálna učebnica Fyzika, encyklopédie, www.bezkriedy.sk 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Matematika a práca s informáciami 

Názov predmetu: Virtuálny svet 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Virtuálny svet je podporný predmet pre informatiku. Predmet je zaradený v školskom 

vzdelávacom programe hlavne z dôvodu záujmu žiakov o prácu na počítači. Tento záujem 

a prvotná motivácia je podchytená zaujímavou formou ako pomocou internetu získať 

informácie v živote potrebné a užitočné. Na hodinách tohto predmetu sa žiaci naučia 

vyhľadávať informácie na internete. Využitie poznatkov a zručností v tomto predmete bude 

úzko späté s rozvojom výpočtovej techniky. Pôjde hlavne o uchovanie, získavanie, rozširovanie 

a prenos informácií.  

 

2. Cieľ predmetu: 

 Získavanie informácií a jej následné spracovanie, kopírovanie, 

 spoznať rôznorodosť informácií a stránok (dopravné značky na ceste, ako sa správať po 

ceste, jazda na bicykli, zdravé stravovanie, upratovanie, krása a výživa, šikovné ruky, 

práca s fotografiou...), 

 naučiť sa algoritmickému mysleniu a využívať tieto schopnosti v reálnom živote, 

 naučiť sa samostatnému, systematizovanému a logickému mysleniu, 

 rozvíjať tvorivosť, 

 prostredníctvom práce s myšou, klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov, ich 

koordináciu a priestorovú orientáciu, 

 naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy ale prostriedkom, pomocou ktorého 

dokážu realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, 

 rozvíjať estetické cítenie (formálna stránka výstupov), 

 naučiť sa pracovať samostatne (individuálne riešenia úloh, samoštúdium), 

 rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci. 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

 matematická gramotnosť,  

 čitateľská gramotnosť,  
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 riešenie problémov,  

 komunikatívne kompetencie,  

 informačné a komunikačné technológie,  

 učiť sa učiť,  

 sociálne kompetencie,  

 občianske kompetencie. 

 

4. Vzdelávací štandard: 

 

Informácie, informačná spoločnosť, internet 
 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

www.autoskolak.sk, http://soferuj.sk/testy 

 

 

 

 

 

www.bublina.sk 

 

 

http://megym.wbl.sk 

 

 

 

 

http://www.magimaxclub.net/pages/textacik/ 

http://www.photofunia.com/ 

 

 

www.dobrarada.sk 

 

 

 

 

 

 

 

www.pauzicka.sk 

 

 

- poznať základné dopravné značky, 

vedieť ako sa správať keď ideme po 

chodníku, po ceste peši alebo na 

bicykli 

- zaujímavou formou sa obohatiť 

o príslovia, hádanky, zaujímavosti 

- vedieť nájsť na internete mnoho 

výučbových a interaktívnych 

programov, ktoré pomôžu pri 

opakovaní učiva 

- vedieť spracovať fotografiu 

-  vedieť, kde nájsť dobré rady 

o varení, upratovaní, domácich 

prácach, prácach okolo domu alebo 

bytu či v záhrade 

- omaľovánky, zaujímavosti, hry, 

tajničky 

- rozvíjať logiku pomocou hier 

 

 

http://www.autoskolak.sk/
http://www.bublina.sk/
http://megym.wbl.sk/
http://www.magimaxclub.net/pages/textacik/
http://www.photofunia.com/
http://www.dobrarada.sk/
http://www.pauzicka.sk/
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5. Metódy a formy práce: 

 Motivačné rozprávanie,  

 motivačný rozhovor,  

 motivačná demonštrácia,  

 problém ako motivácia,  

 opis,  

 vysvetľovanie, 

  samostatná práca. 

 

6. Učebné zdroje: 

 webové stránky,  

 pracovné listy  

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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Vzdelávacia oblasť: Človek a svet práce 

Názov predmetu: Domov a práca 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu:  

Koncepcia vzdelávania vychádza zo základnej funkcie rodiny – zabezpečenia výživy jej členov. 

Zameriava sa na vyhľadávanie a sprostredkovanie informácií o materiálnom zabezpečení 

a spôsoboch prípravy stravy podľa zásad racionálnej výživy, o základných surovinách a ich 

ekonomickej dostupnosti. Dôraz kladie  na získanie základných zručností  a rozvoj estetického 

cítenia v praktických činnostiach v cvičnej kuchynke a na školskom pozemku. 

 

2. Ciele predmetu: 

- získať základné poznatky o zložení stravy a zdravom stravovaní 

- doplniť vedomosti o pestovaní základných druhov ovocia a zeleniny a ich význame vo 

výžive 

- orientovať sa na trhu v sortimente tovarov pre materiálne zabezpečenie domácnosti 

a príprave  stravy 

- spájať teoretické poznatky s praktickou činnosťou 

- rozvíjať tvorivosť a kreativitu žiakov 

- pomáhať žiakom uplatniť sa v praktickom živote 

 

3. Kľúčové kompetencie: 

- vyhľadá potrebné informácie z dostupných zdrojov 

- používa bezpečné a účinné materiály, nástroje, vybavenie 

- využíva nadobudnuté znalosti z jednotlivých oblastí v praktickej činnosti 

- využíva a rozvíja kreativitu, estetické cítenie 

 

 

 

 

 

 



Školský vzdelávací program 

Základná škola s materskou školou Školská 16 Markušovce 
 

107 

 

4. Vzdelávací štandard:  

Obsahový štandard Výkonový štandard 

1. Úprava okolia školy 

Bezpečnosť práce v ŠD a na ŠP 

Praktické práce na ŠP, úprava okolia školy 

Praktické práce na ŠP, úprava kvetinových 

záhonov 

Praktické práce na ŠP, pozberová úprava 

pôdy 

Praktické práce na ŠP, hrabanie lístia 

 

2. Materiálne zabezpečenie domácnosti 

Vlastné bývanie 

Vybavenie kuchyne 

Hygiena v domácnosti a v kuchyni 

Domáce práce – praktická časť 

 

 

3. Výživa človeka 

 Zásady racionálnej výživy 

 Zložky stravy 

 Spôsoby prípravy stravy 

Studená kuchyňa 

Studená kuchyňa – praktická príprava jedla  

Polievky v jedálnom lístku  

Polievky v jedálnom lístku – praktická 

príprava polievky Spôsoby úpravy mäsa 

Praktická príprava mäsitého jedla 

Múčne jedlá 

Príprava múčneho jedla 

Príprava múčnika 

Medzinárodná kuchyňa 

Príprava netypického jedla 

Spôsoby spracovania a skladovania ovocia 

a zeleniny 

Výživa detí 

 

4.  Pestovateľské práce 

 Poľnohospodárska výroba 

 Osivo a sadivo 

Praktické práce- príprava pôdy na školskom 

pozemku 

Praktické práce –vysievanie vybraných 

druhov zeleniny 

 Praktické práce – vysádzanie priesad 

Praktické práce – ošetrovanie zeleniny 

Praktické práce - úprava okolia školy 

 

-oboznámiť sa s cieľmi a úlohami DAP 

-poznať základy bezpečnosti a hygieny pri 

práci 

-vykonávať praktické spracovanie pôdy na 

jeseň 

-vykonávať práce pri úprave okolia školy 

 

 

 

-naučiť sa orientovať  v sortimente 

elektrických spotrebičov 

-naučiť sa udržiavať čistotu v domácnosti 

-naučiť sa vykonávať  jednoduché domáce 

práce 

 

 

- oboznámiť sa so správnou životosprávou 

 

 

 

-v procese praktickej činnosti si osvojiť 

základné pracovné zručnosti 

 

 

 

 

-pripraviť jednoduché múčne jedlo 

 

 

-poznať rozmanitosť jedál 

 

 

 

 

 

-pochopiť význam poľnohospodárskej 

výroby a jej nevyhnutnosť v živote človeka 

 

 

-využiť teoretické poznatky v pestovaní 

a ošetrovaní  zeleniny 
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5. Metódy a formy práce: 

 motivačný rozhovor, demonštrácia, ilustrovanie, pracovné metódy, pozorovanie javov, 

metódy samostatnej práce, názorno-demonštračné metódy, exkurzia, nácvik zručnosti, 

vyuč. jednotka na školskom pozemku a v cvičnej kuchynke, vychádzky 

 

6. Učebné zdroje: 

- učebnica Technickej výchovy, 2006,  učebnica Pestovateľské práce, odborná literatúra, 

odborné časopisy,  kuchárske knihy, zdroje z internetu, denná tlač 

 

7. Hodnotenie: 

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

Názov predmetu: Loptové hry 

Ročník: siedmy 

 

1. Charakteristika predmetu: 

Loptové hry patria v systéme telesnej výchovy k  najrozšírenejším prostriedkom, sú 

mimoriadne populárne,  nielen počtom aktívnych hráčov, ale ich popularita sa odráža 

v úspechoch i neúspechoch našich reprezentačných družstiev. Loptové hry sú neoddeliteľnou 

súčasťou kultúrneho života a veľké množstvo divákov sleduje majstrovské a priateľské zápasy 

našich družstiev. Loptové hry chápeme ako súčasnú činnosť dvoch kolektívov, alebo 

jednotlivcov, ktorí spolu vzájomne bojujú a snažia sa svoju prevahu vyjadriť bodmi, používajú 

pritom spoločný predmet - loptu. 

 

2. Cieľ predmetu: 

Všeobecným cieľom predmetu loptových hier je umožniť žiakom primerane osvojovať 

si , zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať 

svoju pohybovú gramotnosť s loptou, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, periférne 

videnie a vytvárať si trvalý vzťah k loptovým hrám ako potreby na súčasť zdravého životného 

štýlu. 

Špecifickým cieľom  predmetu je : 

 mali vytvorenú predstavu o význame loptových hier na upevňovanie aktívneho zdravia,  

 prejavovali záujem o pohybové činnosti, mali pozitívny postoj k loptovým hrám s tým, 

aby  sa stali súčasťou ich každodenného života, 

 mali zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými 

predpokladmi, 

 mali osvojené pohybové činnosti, s ktorých si hráči dokážu vytvoriť svoje herné 

systémy, 

 aktívne využívali základnú terminológiu, pravidlá osvojených pohybových činností,  

 boli schopní primerane hodnotiť telesný rozvoj, pohybovú výkonnosť a periférne 

videnie spolužiakov. 
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3. Kľúčové kompetencie: 

Pohybové – žiak pozná a má osvojené pohybové zručnosti, ktoré pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb 

Kognitívne – žiak má mať zážitok z vykonanej pohybovej činnosti, tvorí si pohybový imidž v 

zmysle aktívneho zdravého životného štýlu 

Komunikačné – žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať verbálne a neverbálne počas 

telovýchovnej a športovej činnosti a zároveň rozumie odbornej terminológii 

Učebné – žiak sa vie motivovať pre dosiahnutie cieľa ( športový výkon, dosiahnutie zručností, 

prvá pomoc a i.) 

Interpersonálne – žiak má pozitívny vzťah k sebe a k iným  

Postojové – žiak vie zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality 

súpera  

4. Vzdelávací štandard: 

 

Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard 

 

BASKETBAL 
 

 Pohybové a prípravné hry na nácvik a 

upevnenie herných činností v 

basketbale, 

 základné pravidlá basketbalu;  

 cviky na precvičenie celého tela s 

náčiním;  

 základné herné činnosti –streľba na kôš 

jednoručne, po dvojtakte, 

  útočné a obranné kombinácie,  

 

 

 mať predstavu o svojich pohybových 

možnostiach, 

 vypestovať vzťah k loptovým hrám, 

 rozvíjať periférne videnie, 

 vedieť hodnotiť a diagnostikovať 

svoju pohybovú úroveň, 

 získať vzťah k práci s loptou, 

 osvojiť si terminológiu, 

 

 

FUTBAL 
 

 Pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

futbale – na desať prihrávok, 

 strážnik uličky, 

  kopanie lopty na bránu – nácvik 

pokutových kopov;  

 úpolové hry a cvičenia, 

 štafety s loptou,  

 bežecká abeceda;  

 

 osvojiť si terminológiu, 

 vedieť využiť pohybové prostriedky 

na rozvoj pohybovej výkonnosti, 

 mať predstavu o svojich pohybových 

schopnostiach, 

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 naučiť sa pracovať s loptou 
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 futbalová súťaž  

 

 

VOLEJBAL 

 

 Pohybové hry na nácvik a 

zdokonaľovanie herných činností vo 

volejbale,  

 základné pravidlá loptovej hry – 

volejbal;  

 zdravotné cviky na precvičenie celého 

tela s náčiním,  

 prípravné hry na upevnenie techniky 

pohybových štruktúr s akcentom na 

koordináciu práce s loptou  

 

 

 

 poznať základy pravidiel volejbalu 

 mať pozitívny vzťah k loptovým 

hrám, 

 naučiť sa pracovať s loptou,  

 prezentovať svoju pohybovú 

výkonnosť na verejnosti, 

 rozvinúť základné pohybové 

schopnosti a hlavne koordináciu 

 

 

 

5. Metódy a formy práce: 

 

 výklad, vysvetľovanie, opis, rozhovor  

 predvádzanie, pozorovanie, demonštrácia 

 nácvik, cvičenie,  zdokonaľovanie, korekcia 

Formy: 

 individuálna 

  hromadná 

  skupinová  napr. (5 – 7 žiakov)  

  kruhové cvičenie    na stanovištiach 

  doplnkové cvičenie 

 aktívne – súťaže, pasívne – návšteva podujatí 

6. Učebné zdroje: 

 Internet, audiovizuálne média, výklad, pravidlá loptových hier, didaktická technika, 

športové podujatia. 

 

7. Hodnotenie: 

Klasifikáciou v zmysle MP č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ. 
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7 SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIA DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

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

stredné  vzdelanie. 

 

Primárne vzdelanie získa žiak: 

- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení vo štvrtom ročníku sa do doložky 

uvedie: „ Žiak získal primárne vzdelanie “. 

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

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

  

Nižšie stredné  vzdelanie získa žiak: 

- úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy. Dokladom o získanom stupni 

vzdelania je vysvedčenie s doložkou. Na vysvedčení v deviatom ročníku sa do doložky 

uvedie: „ Žiak získal nižšie stredné  vzdelanie“. 

     Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, 

koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil. 
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8 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

     Personálne podmienky školy sú veľmi dobré, umožňujú realizovať školský 

vzdelávací program v plnom rozsahu. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

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

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

53 pedagogických zamestnancov, je zmiešaný s prevahou žien. Sú to učitelia pre 

primárne a nižšie stredné vzdelávanie, učitelia vyučujúci v špeciálnych triedach,  

vychovávateľka školského klubu detí, asistentky učiteľa a pomocné vychovávateľky.  

   Pedagógovia školy predstavujú stabilizovaný, odborne  i pedagogicky kvalifikovaný 

a profesionálny pedagogický zbor, ktorý má snahu sa aj naďalej odborne a profesijne 

vzdelávať , prehlbovať a zvyšovať si kvalifikáciu s cieľom zvyšovať  úroveň a kvalitu 

výchovno – vzdelávacieho procesu.        

 

Učitelia sú okrem triednictva poverovaní ďalšími funkciami: 

- výchovný poradca,  

- vedúci MZ (primárne vzdelávanie), 

- vedúci PK (nižšie stredné vzdelávanie), 

- koordinátor prevencie závislostí, 

- koordinátor environmentálnej výchovy, 

- koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu, 

- koordinátor zdravej školy, 

- koordinátor IKT, 

- kronikárka školy, 

- predseda odborového zväzu, 

- zástupca zamestnancov v BOZP. 

     V oblasti ďalšieho vzdelávania učiteľov je potrebné neustále rozširovať si 

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

každého pedagogického zamestnanca je dôležitá preferencia sebavzdelávania a 

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

ústretová aj pre nových a začínajúcich pedagogických pracovníkov. 
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9 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

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

predpokladaný nárast môžeme označiť ako nevyhovujúce. V škole je 42 tried ale len 

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

vyučovanie. 5 učební pre primárne vzdelávanie sa nachádza v elokovanom pracovisku 

nachádzajúcom sa v  budove materskej školy (vlastné sociálne zariadenia zvlášť pre 

chlapcov, dievčatá, učiteľov; zborovňa vybavená počítačmi, tlačiarňami).Triedy sú 

priestranné, esteticky upravené, na I. stupni s priestorom na relaxáciu. 12 tried je 

vybavených interaktívnou tabuľou. Škola je vybavená jednou veľkou počítačovou 

miestnosťou s interaktívnou tabuľou a 23 počítačmi s pripojením k internetu a dvomi 

menšími počítačovými učebňami  informatiky pre skupinové vyučovanie s počítačmi 

s vlastným pripojením na internet. V škole sa nachádza jazykové laboratórium, 

laboratórium pre fyziku, chémiu a biológiu, dielňa pre predmety Domov a práca,  

komplexne vybavená cvičná kuchynka, školská knižnica. Suterén školy tvoria šatne 

s úložnými skrinkami pre každého žiaka, na každom poschodí sú hygienické 

zariadenia zvlášť pre chlapcov a dievčatá. Súčasťou školy je telocvičňa, súčasťou 

telocvične sú šatňa, sprchy, náraďovňa a športový areál s  viacúčelovým ihriskom 

s umelým trávnikom a osvetlením. V škole sa nachádzajú kabinetné zbierky, ktoré sa 

počas školských rokov priebežne doplňujú o nové  moderné učebné pomôcky, čo 

umožňuje efektívnejšie a tvorivejšie vyučovanie.  

Školský klub detí  poskytuje výchovu a starostlivosť o žiakov mimo vyučovania.  Pre 

žiakov ŠKD je k dispozícii kmeňová učebňa, telocvičňa, učebne IKT,  školský dvor, 

školské ihrisko a priľahlé okolie.  

Počítačmi je vybavená aj zborovňa pedagogických zamestnancov, kancelária 

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

prístup na internet. 

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

stravníkov. Technická infraštruktúra budovy je po komplexnej rekonštrukcii. 
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10 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

    V priestoroch na vyučovanie sú vyhovujúce bezpečnostné podmienky a škola 

zabezpečuje: 

- pravidelné školenie zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri  

      práci a proti požiarom akreditovaným bezpečnostným technikom, 

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

     zaznamenané v triednej dokumentácii, 

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

- práca na školskom pozemku a školskej dielni,     

- exkurzie a školské výlety, vychádzky,       

-    bezpečnosť na hodinách TV, 

-    bezpečné správanie na ceste, pravidlá cestnej  premávky,  

-    BOZP je zahrnutá aj v školskom poriadku ,                                                           

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

     aktivity  mimo sídla školy zabezpečuje jednorazové poistenie, 

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

-    ochranu objektu  zabezpečuje externý a interný kamerový systém a bezpečnostný 

     alarm. 
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11 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ    

     A ŽIAKOV 

 

     Hodnotenie a klasifikácia prospechu a správania žiakov a opatrenia vo výchove 

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

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

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

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

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

     Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 

jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Okrem 

sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov prostredníctvom hodnotiaceho portfólia pre jednotlivé ročníky. 

     Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

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

ročníka sú hodnotení klasifikáciou, ostatní žiaci sú hodnotení klasifikáciou vo 

všetkých vyučovacích predmetoch ŠkVP  v zmysle metodického pokynu č.22/2010 

– R na hodnotenie žiakov základnej školy.  

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi 

a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má 

nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri 

hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov 

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

nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Pri hodnotení učebných výsledkov 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bude brať do úvahy 

možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon. Budeme 

odlišovať hodnotenie spôsobilostí od hodnotenia správania.  

Hodnotiace kritéria pre ISCED 1 a ISCED 2 (Príloha A). 
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12 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

     ZAMESTNANCOV 

     Vnútorný systém kontroly v personálnej oblasti predchádza hodnoteniu 

zamestnancov. Hodnotenie zamestnancov predstavuje racionálne a systematické 

porovnávanie požiadaviek jednotlivých pracovných činností a spôsobilostí 

zamestnancov s tým, či dokážu úspešne vykonávať zverené úlohy. 

     Úlohou riaditeľa školy a vedúcich zamestnancov -  zástupcov riaditeľa školy , 

vedúcich MZ a PK je posúdenie pracovného výkonu zamestnancov a rozpoznanie ich 

pozitívnych a negatívnych stránok, spolurozhodovanie o spôsobe odmeňovania a 

motivovania zamestnancov, zlepšovanie vzájomných vzťahov  medzi riadiacim 

zamestnancom a jeho podriadenými spolupracovníkmi a zamestnancami v pracovnom 

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

cieľmi školy. Ďalej slúži na vytvorenie predpokladov pre plánovanie potrieb 

zamestnancov, prípadne odhalenie dôvodov pre prepúšťanie nevhodných 

zamestnancov, identifikovanie potrieb ďalšieho vzdelávania a rozvoja zamestnancov, 

napomáhanie plánovaniu a realizácii ich pracovnej kariéry, odhaľovanie pracovných 

rezerv a odhaľovanie ciest ako a kedy zvyšovať výkonnosť. 

     Jedenkrát ročne vedie riaditeľ školy alebo zástupkyne riaditeľa školy so 

zamestnancami osobný pohovor. Osobnému pohovoru predchádza sebahodnotenie 

zamestnanca. Na pohovore sa na základe neformálneho hodnotenia, hospitačnej 

činnosti, výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov, mimoškolskej činnosti učiteľa 

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

Súčasťou pohovoru je aj hodnotenie jeho interpersonálnych zručností, čiže ako 

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

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

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

pozíciu, pohovor sa dotkne aj riadiacich schopností. Výsledkom pohovoru je celkové 

hodnotenie pracovníka, ktoré dostane v písomnej forme v podobe vyplneného 

hodnotiaceho formulára. Hodnotený zamestnanec dostáva spätné informácie o svojom 

výkone očami nadriadeného zamestnanca. Tieto informácie sú podkladom pre ďalšie 

zlepšenie vykonávania prác, odstránenie nedostatkov a chýb. Súčasne mu hodnotenie 

pomáha pre stanovenie úloh na budúce obdobie a vytvára pre ich plnenie primerané 

podmienky. 
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Vnútroškolská kontrola je zameraná na tieto oblasti: 

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

- realizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu, 

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

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

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

primeranosť k možnostiam veku žiaka a jeho schopnostiam, 

- využívanie spätnej väzby na vyučovacích hodinách, 

- využívanie sabahodnotenia žiakov, 

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

- stav a úroveň vedomostí žiakov, 

- využívanie odborných učební, 

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

- komunikačné schopnosti v cudzom jazyku, 

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

schopnosť rozhodovať, schopnosť viesť, spolupráca s rodičmi žiakov. 

Kontrola realizácie plánov:  

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

- plán výchovného poradcu,                        

- výchovný plán ŠKD,           

-     plány výletov a exkurzií, 

-    plány jednotlivých koordinátorov projektov , 

- plán kontinuálneho vzdelávania.                                                                                       

 

Kontrola výchovno-vzdelávacieho procesu:     

   

1. Hospitačnou činnosťou podľa rozpracovania riaditeľom školy a zástupcami 

riaditeľa školy : 

- vstupnými, polročnými a výstupnými písomnými previerkami v SJL a MAT, 

- sledovaním vedomostí žiakov v rámci hospitačnej činnosti   

2. Kontrolou žiackych prác: 

- štvrťročné a tematické písomné práce zo SJL a MAT, 

-   úroveň čítania a numerického počítania v 1. – 4. ročníku, 
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-     polročné písomné práce z ANJ, NEJ v 6. – 9. roč., 

-     praktické aktivity z FYZ, BIO, CHE,  

-     diktáty, previerky, slohové práce, 

-     žiacke výrobky pri predmetoch pracovné vyučovanie a DAC,  

-     výtvarné práce, 

3. Kontrolou pedagogickej  dokumentácie: 

      - 1 krát mesačne kontrola triednych kníh,  

 - 1 krát štvrťročne kontroly klasifikačných záznamov  ,    

 - 1 krát štvrťročne kontroly triednych výkazov.   

 

Kontrola vnútorného režimu školy: 

- pracovného poriadku – pracovného času, 

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

 

Kontrola mimotriednej a mimoškolskej činnosti: 

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

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

    - 1 krát mesačne kontrola záznamov záujmových útvarov.   

      

Kontrola hospodárenia a prevádzky: 

- finančná kontrola a hospodárne využívanie pridelených finančných a materiálnych  

   prostriedkov, 

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

- čistota školy, hygienické zásady a BOZP,                    

- dodržiavanie zásad spisovej služby,                            

- zásady racionálnej výživy, kultúra stravovania.             
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13 POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE  

     PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

     Dlho očakávané prebiehajúce zmeny v školstve sú významné a nie sú jednoduché. 

Nová legislatíva jasne definuje ďalšie smerovanie rozvoja profesionality pedagógov. 

Profesijný rozvoj bude zabezpečovaný kontinuálnym vzdelávaním ako súčasť 

celoživotného vzdelávania. Ide o sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností 

a spôsobilostí, ktorého cieľom je získavať, udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať, 

rozširovať a dopĺňať profesijné kompetencie pedagogického zamestnanca a 

odborného zamestnanca. Ide o kompetencie potrebné na štandardný výkon 

pedagogickej alebo odbornej činnosti, avšak aj na výkon špecializovaných činností a 

na výkon riadiacich činností. Dôležité je aj získanie profesijných kompetencií 

potrebných na splnenie kvalifikačných predpokladov na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu, predmetov študijného odboru alebo na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov. 

     Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u 

pedagogických a odborných zamestnancov je sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, zdokonaľovať a 

dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na výkon 

odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

     Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-

vzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo 

svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca. 

Pre potreby školského vzdelávacieho programu „Poznanie, Zručnosť a Individualita“, 

na základe štruktúry voliteľných predmetov je potrebné zabezpečiť vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov v nasledovných okruhoch vzdelávaní: 

- využívanie informačných technológií vo vyučovacom procese 

- uplatňovanie metód zážitkového vzdelávania 

- vzdelávanie pre podporu rozvoja praktických zručností u žiakov 

- vzdelávanie pre vyučovanie cudzích jazykov 

- vzdelávanie zamerané na prácu so žiakmi zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, integrovanými žiakmi a  nadanými žiakmi 

- vzdelávanie pre aplikáciu metód čítania s porozumením vo všetkých 

predmetoch štátneho a školského vzdelávacieho programu. 
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14 PODMIENKY PRE VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI  

     VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI  

Škola je v plnej miere otvorená pre edukáciu všetkých žiakov:  

- so zdravotným znevýhodnením,  

- zo sociálne znevýhodneného prostredia,  

- s nadaním. 

 

Vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením 

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

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

zdrojmi“ rozumieme podmienky, ktoré je potrebné zabezpečiť navyše okrem typických 

podmienok pre vzdelávanie žiakov. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú 

u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva.        

Každá škola si vytvára svoj rámcový program vzdelávania, ktorý musí byť v súlade so 

štátnym vzdelávacím programom, ale prispôsobený vzdelávaniu na danej škole. Mal 

by predstavovať modifikáciu pre vzdelávanie žiakov s rôznym druhom postihnutia. 

V rámci vzdelávania na našej škole ide o mentálne postihnutie, čiastočne o sluchový 

postih a o poruchy učenia a správania.  

 

Ciele  vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

- umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné 

učenie, 

- podnecovať žiakov k tvorivému mysleniu, logickému uvažovaniu a k riešeniu 

problémov, 

- viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácií, 

- rozvíjať u žiakov schopnosť spolupracovať a rešpektovať prácu a úspechy 

vlastné i druhých, 

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

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

- vytvárať u žiakov potrebu prejavovať pozitívne city v správaní, jednaní 

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

svojmu prostrediu a k prírode, 
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- učiť žiakov aktívne rozvíjať a chrániť fyzické, duševné a sociálne zdravie 

v zmysle dodržiavania zdravého životného štýlu, 

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

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

- pomáhať žiakom poznávať a rozvíjať svoje schopnosti i reálne možnosti 

a uplatňovať ich spolu s osvojenými vedomosťami a zručnosťami pri 

rozhodovaní o vlastnú životnú a profesijnú orientáciu. 

     Vzdelávací proces sa prispôsobuje úrovni psychického a fyzického rozvoja žiakov. 

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

vzdelávaní uplatňovať prístupy odpovedajúce vývojovým a osobnostným špecifikám 

žiakov. 

     Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa 

na našej škole uskutočňuje v špeciálnych triedach pre mentálne postihnutých žiakov 

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

s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia a pridruženou sluchovou 

poruchou. V týchto triedach vyučujú učitelia so špeciálnou pedagogikou . Vyučuje sa 

podľa platných učebných osnov špeciálnych základných škôl. Integrovaný žiak je 

vzdelávaný podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Tento program je súčasťou 

povinnej dokumentácie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

O zaradení žiaka do špeciálnej triedy alebo o jeho integrácií rozhoduje riaditeľ školy, 

na základe písomného odporúčania špeciálno-pedagogického poradenstva alebo 

pedagogicko-psychologickej poradne a len s písomným súhlasom zákonného 

zástupcu žiaka.  

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

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

prvom stupni. Väčšina detí s ľahkým mentálnym postihnutím je oneskorená z hľadiska 

sociálneho, psychického a fyzického vývoja. Prechod z rodinného prostredia musí byť 

pozvoľný a postupný. S ohľadom na rozdielnosť rozumových schopností žiakov, 

schopnosti učenie a pracovných výsledkov, je potrebné pristupovať ku každému 

žiakovi individuálne, rešpektovať jeho možnosti a pozitívne hodnotiť každý pokrok 

v rozvoji jeho osobnosti. V tomto období je preto hlavnou úlohou adaptácia žiaka na 

nové prostredie, nový štýl práce a upevňovanie základných hygienických a sociálnych 

návykov. Druhý stupeň základného vzdelávania je zameraný na získavanie vedomostí, 
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rozvíjanie zručností a návykov, ktoré žiaci môžu využiť ku zvýšenej kvalite osobného 

života, vrátane profesijného uplatnenia. Z tohto dôvodu sa vo vzdelávacom procese 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, na rozdiel od intaktných 

žiakov, kladie väčší dôraz na rozvíjanie sociálnych a komunikačných schopností a na 

vytváranie praktických schopností. 

Žiaci s poruchami správania sa vzdelávajú v bežnej triede základnej školy 

s primeranou modifikáciou výchovno-vzdelávacieho procesu. Poruchy správania majú 

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

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

a vzdelávania týchto žiakov je potrebné túto skutočnosť rešpektovať a špecificky 

postupovať, podobne ako je to u žiakov s mentálnym, sluchovým, či iným postihnutím. 

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

špeciálnych vzdelávacích metód, vyváženého pôsobenia na ich rozvoj v oblasti 

kognitívnej, sociálnej, emocionálnej a vôľovej, mohli dosiahnuť čo najvyššiu možnú 

úroveň osobnostných kvalít. 

 

 Vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

     Vzhľadom na vysoké percento žiakov zo sociálne a jazykovo znevýhodneného 

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

integrovane spolu s nerómskou populáciou alebo samostatne v rómskych triedach. 

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

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

rómskych tried boli zaradení do tried majoritnej populácie. Na odbúranie neúspešnosti 

týchto žiakov v prvom ročníku zriaďujeme každoročne nultý ročník. Veľkou pomocou 

na prelomenie jazykovej bariéry a zlepšenie spolupráce s rómskou komunitou sú 

asistenti učiteľa. Na škole sa snažíme viesť žiakov k tolerancii, bojovať proti xenofóbii 

a rasizmu. Obsahom a metódami výchovno-vzdelávacieho procesu sa snažíme 

poskytnúť týmto žiakom nižšie stredné vzdelávanie, s cieľom ich ďalšieho uplatnenia 

na vyššom stupni škôl. Najväčším problémom pri realizácii našich cieľov je vysoká 

absencia žiakov v škole. V rámci spolupráce škola – obecný úrad – polícia - rómska 

komunita (rodičia), sa budeme snažiť zlepšiť dochádzku do školy.  
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Vzdelávanie nadaných žiakov 

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

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

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

nadpriemerné výkony v niektorej oblasti alebo oblastiach činnosti.   

     Vo vyučovaní nadaných žiakov sa využívajú dva hlavné prístupy: akcelerácia 

a obohatenie. Pod akceleráciou rozumieme urýchlenie vzdelávania, skoršie 

zaškolenie dieťaťa, preskočenie ročníka, absolvovanie viacerých ročníkov naraz. Naša 

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

alebo učebných aktivít alebo oboznamovanie sa s témami celkom mimo školského 

obsahu. Časový priestor na obohatenie sa vytvára znížením opakovania, 

precvičovania učiva alebo redukovaním tém, ktoré už deti ovládajú. V užšom slova 

zmysle môže byť obohatenie aj samostatný predmet, v ktorom žiaci získavajú 

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

zaujímavej oblasti. 

 

Vzdelávanie nadaných žiakov na škole sa zameriava najmä na:  

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

 kritické myslenie a argumentáciu, 

 riešenie problémov, 

 skúmanie, bádanie, objavovanie, 

 prezentáciu, 

 samostatnosť, 

 spoluprácu, 

 sebapoznanie, 

 sebahodnotenie. 

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

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

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

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

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

diskusie. Je veľmi potrebné zdôrazňovať pozitívne stránky žiackeho výkonu, nie chýb. 
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Pri vzdelávaní týchto žiakov za veľmi efektívne považujeme aj to, aby sme boli pre 

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

     Nadaným deťom je potrebné pripraviť adekvátne podmienky na rozvoj ich 

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

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

v rodine, ako i v škole. 
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Príloha A – Hodnotiace kritériá pre ISCED 1 a ISCED 2 

 

Hodnotiace kritériá pre 0. - 4. ročník ZŠ 

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia § 14 ods. 1 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva Metodický pokyn č. 22/2011 na 

hodnotenie žiakov základnej školy. 

Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou 

klasifikácie a slovného hodnotenia.Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje 

priebežné a celkové hodnotenie: 

 

0. ročník 

Celkové hodnotenie – štátny vzdelávací program 

Ročník 

 

Predmet  

0.ročník  

1. polrok 

0. ročník  

2. polrok 

TEV známka známka 

RKS známka známka 

RGZaVV známka známka 

ZVaZMP známka známka 

HPV známka známka 

PNV známka známka 

 

Priebežné hodnotenie – štátny vzdelávací program 

0. ročník 

RGZaVV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Písanie-opis 8 známka 

Čítanie  10 známka 
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ZVaZMP 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 

RKS 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede       6 známka 

 

HPV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 6 známka 

 

TEV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Śportové cvičenia 6 známka 
 

PNV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce 6 známka 

 

Celkové hodnotenie – štátny vzdelávací program 

Ročník 

 

Predmet  

1.ročník 

1.polrok 

1.ročník 

2.polrok 

2.ročník  

1.polrok 

2.ročník  

2.polrok 

3.ročník  

1.polrok 

3.ročník 

2.polrok 

4. ročník 

1.polrok 

4.ročník 

2.polrok 

ANJ _ _ _ _ známka známka známka známka 

HUV známka známka známka známka známka známka známka známka 

INF _ _ _ _ známka známka známka známka 

MAT známka známka známka známka známka známka známka známka 

NBV/ETV známka známka známka známka známka známka známka známka 

PDA _ _ _ _ známka známka známka známka 

PVC _ _ _ _ známka známka známka známka 

PVO známka známka známka známka _ _ _ _ 

SJL známka známka známka známka známka známka známka známka 

TSV známka známka známka známka známka známka známka známka 

VLA _ _ _ _ známka známka známka známka 

VYV známka známka známka známka známka známka známka známka 
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Celkové hodnotenie – školský vzdelávací program 

Ročník               

 

Predmet        

1.ročník 

1.polrok 

1.ročník 

2.polrok 

2.ročník  

1.polrok 

2.ročník  

2.polrok 

3.ročník  

1.polrok 

3.ročník 

2.polrok 

4.ročník 

1.polrok 

4.ročník 

2.polrok 

ZBN známka známka známka známka     

TDA      známka známka známka známka   

DAC   známka známka   známka Známka 

CVM     známka známka známka známka 

DSI známka známka       

 

Priebežné hodnotenie – štátny vzdelávací program 

1. ročník 

SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Výstupná práca 1  %  

¼ ročná práca podľa potreby         _ 

½ ročná práca podľa potreby         _ 

¾ ročná práca podľa potreby         _ 

Samostatná práca 2 známka 

Písanie-opis 6 známka 

Písanie-prepis 6 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát podľa potreby známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 

 

MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Výstupná práca 1 %  

¼ ročná práca podľa potreby        _ 

½ ročná práca podľa potreby        _ 

¾ ročná práca  podľa potreby        _ 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 
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PVO 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

½ ročná práca _         _ 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické projekty 4 známka 

Ústne odpovede 2 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 6 známka 

 

VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 známka 

 

TSV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Športové cvičenia 6 známka 

 

2. ročník 

SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca 1 %  

Výstupná práca 1  %  

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1  %  

¾ ročná práca 1 známka 

Samostatná práca 4 známka 

Sloh - ústne 2 známka 

Sloh - písomne 2 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát 10 známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 
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MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca 1  %  

Výstupná práca 1  %  

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1  %  

¾ ročná práca  1 známka 

Samostatná práca - aritmetika 4 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 

PVO 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické projekty 4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 6 známka 

 

VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 Známka 

 

TSV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Praktické zručnosti 6 známka 

 

 

3. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca 1 %  

Výstupná práca 1 %  

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 %  
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¾ ročná práca 1 známka 

Samostatná práca 6 známka 

Sloh - ústne 2 známka 

Sloh - písomne 2 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát 10 známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 

 

MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca 1 % 

Výstupná práca 1 %  

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 %  

¾ ročná práca  1 známka 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

 

ANJ 

Práca  Minimálny počet / školský rok hodnotenie 

Písomné práce tematické 4 Známka 

Ústne odpovede 6 Známka 

  

PDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické projekty 4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

VLA  

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 
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Písomné práce, tematické projekty 4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 6 známka 
 

VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 známka 
 

INF 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 známka 

 

TSV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Praktické zručnosti 6 známka 

 

PVC 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, praktické zručnosti 6 známka 

 

4. ročník 
SJL 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Vstupná práca 1 %  

Výstupná práca 1 %  

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 %  

¾ ročná práca 1 známka 

Samostatná práca 6 známka 

Sloh - ústne 2 známka 

Sloh - písomne 2 známka 

Čítanie  10 známka 

Kontrolný diktát 7 známka 

Cvičný diktát neobmedzene počet chýb 
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MAT 

Práca  Minimálny počet / školský rok Hodnotenie 

Vstupná práca 1 % 

Výstupná práca 1 %  

¼ ročná práca 1 známka 

½ ročná práca 1 %  

¾ ročná práca  1 známka 

Samostatná práca - aritmetika 8 známka 

Samostatná práca - geometria 4 známka 

ANJ 

Práca  Minimálny počet / školský rok hodnotenie 

Písomné práce tematické 6 známka 

Ústne odpovede 6 známka 

  

PDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické projekty 4 známka 

Ústne odpovede 4 známka 

 

VLA  

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

½ ročná práca 1 známka 

Koncoročná práca  1 známka 

Písomné práce, tematické projekty 4 Známka 

Ústne odpovede 4 Známka 

 

HUV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Ústne odpovede 6 známka 

 

VYV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 známka 
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INF 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 známka 

 

TSV 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Praktické zručnosti 6 známka 

  
PVC 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, praktické zručnosti 6 známka 

 

 

Priebežné hodnotenie – školský vzdelávací program 

1. ročník 

DSI 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 známka 

 

ZBN 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 3 známka 

Ústne odpovede 3 známka 

 

2. ročník  
TDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce,  projekty 6 Známka 

 

ZBN 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 3 známka 

Ústne odpovede 3 známka 

 

DAC 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce, projekty 6 Známka 

 

3. ročník 
TDA 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Tematické práce,  projekty 6 známka 
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CVM 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Samostatné práce 4 známka 

Tematické projekty 4 známka 

 

4. ročník 

CVM 

Práca Minimálny počet / školský rok Hodnotenie  

Samostatné práce 4 známka 

Tematické projekty 4 známka 

 

 

Priebežné hodnotenie ISCED 2 – štátny vzdelávací program 

všetky predmety vo všetkých ročníkoch ISCED2 sú hodnotené známkou od 1 do 5 

SJL 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 

Diktáty  4 známka 

Slohová zložka 1 známka 

Jazyková zložka  4 známka 

Literatúra  4 známka 

 
ANJ 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

Písomné práce 6 známka 

Projekty 4 známka 

 
MAT 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Vstupná previerka 1 známka 

Polročná previerka 1 známka 

Výstupná previerka 1 známka 
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Aritmetika – algebra 4 známka 

Geometria 2 známka 

Školské úlohy 2 známka 

Kontrolné práce 4 známka 

 
INF 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Tematické práce, 
projekty 

4 známka 

 
FYZ 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 
CHE 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 1 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

Laboratórne práce 2 známka 

 
BIO 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 3 známka 

Kontrolné práce 3 známka 

 
DEJ 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 
GEG 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 
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OBN 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 
NBV 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 
 
 
ETV 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Kontrolné práce 2 známka 

 
 
THD 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 2 známka 

Písomné práce 2 známka 

 
VYV 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Tematické práce, 
projekty 

4 známka 

 
HUV 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 
TSV 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Atletika a gymnastika 2 známka 

Hry a šport 2 známka 
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Priebežné hodnotenie – školský vzdelávací program 
všetky predmety vo všetkých ročníkoch ISCED2 sú hodnotené známkou od 1 do 4 

 
KAJ 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 4 známka 

 
TDA 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Aktivity 4 známka 

 
CSJ 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede a pís. 
práce 

4 známka 

 
 
NEJ 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede 5 známka 

 
 
CVM 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Písomné práce 4 známka 

 
 
VRS 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Tematické práce, 
projekty 

4 známka 

 
 
 
 
BEO 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Tematické práce, 
postery 

2 známka 

Aktivity 2 známka 
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XCH 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Laboratórne práce 4 známka 

 
XCB 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Praktické aktivity 4 známka 

 
XCF 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Laboratórne práce, Praktické 
aktivity 

4 známka 

 
XCG 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Ústne odpovede a pís. 
práce 

4 známka 

 
DAC 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Tematické práce a ústne 
odpovede 

2 známka 

Praktická časť  2 známka 

 
TYU 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Materiálne práce, 
výrobky 

4 známka 

 
LHY 

Práca 
Minimálny počet/školský 

rok 
Hodnotenie 

Hry s loptou 4 známka 

 


