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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY  

  
  

1. VEĽKOSŤ ŠKOLY  

 Škola pozostáva zo 6 samostatných budov – 3 pavilóny A, B, C s kmeňovými učebňami, 

telocvičňa, kuchyňa s jedálňou a  školské dielne. Nachádza sa tu  aj školské ihrisko. Areál školy 

dotvárajú  trávnaté plochy s množstvom zelene. Neoddeliteľnou súčasťou  školy je školský klub 

detí a zariadenie školského stravovania.   

  Učebne sú priestorovo usporiadané nasledovne :  pavilón A : prízemie -  3 učebne, 

poschodie vľavo – 4 učebne, poschodie vpravo – 3 učebne pavilón B : prízemie – 4 učebne, 

poschodie vľavo – 3 učebne, 1 žiacka knižnica poschodie  vpravo – 3 učebne  

pavilón C : prízemie – 4 učebne, poschodie – 4 učebne,   

Pre žiakov I. stupňa sú kmeňové učebne umiestnené v pavilóne C na prízemí (4  učebne),         

poschodie – 1učebňa,v pavilóne A na prízemí (3 učebne) a na poschodí vľavo (2  učebne).  Žiaci 

vo vyučovacom procese využívajú aj iné učebne v škole a to : počítačovú učebňu (pavilón C), 

dve multimediálne učebne (pavilón C – poschodie), školskú žiacku knižnicu (pavilón B – 

poschodie), školské dielne a telocvičňu. ŠKD je umiestnený v pavilóne C na prízemí v troch 

učebniach.   

  

2. CHARAKTERISTIKA ŽIAKOV  

 Škola je plne organizovaná s počtom 20 tried a približne 398 žiakov. Školu navštevujú žiaci 

zo Zlatých Moraviec, ale aj z okolitých obcí podľa záujmu rodičov. Všetci žiaci sú slovenskej 

národnosti. Integrovaní žiaci sa vzdelávajú podľa IVVP. Žiaci chodia do školy čisto hygienicky 

upravení. V škole sa vzdelávajú aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. U niektorých 

žiakov absentuje aj starostlivosť zo strany rodičov, ktorí aj celú výchovu detí  ponechávajú na 

školu. Niektorí žiaci sú netolerantní voči sebe, spolužiakom a iným dospelým ľuďom v škole. 

Žiaci nie sú zvyknutí samostatne získavať informácie z dostupných komunikačných 

mediálnych zdrojov. Na I. stupni máme zriadených 10 tried s počtom asi  193 žiakov. Sú to 

žiaci väčšinou zo Zlatých Moraviec. Približne 87 žiakov I. stupňa pravidelne navštevuje ŠKD.   

  

  

3. CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO ZBORU   

 Pedagogický zbor pre I. stupeň tvoria kvalifikovaní učitelia a vychovávatelia v ŠKD. Všetci 

spĺňajú potrebnú kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť. Všetci vyučujúci sú schopní zvládnuť 

nároky kladené na našu prácu. Pristupujú k práci svedomito a zodpovedne. V škole pracuje 1 

výchovný poradca, ktorý rieši výchovné a vzdelávacie problémy žiakov aj prvého stupňa. Úzko 

spolupracuje s učiteľmi I. stupňa a s rodičmi. Škola nemá vlastného školského psychológa. 

Jedna vyučujúca I. stupňa je aj koordinátorkou na prevenciu drogovej závislosti a iných 

patologických javov. Dvaja pedagógovia I stupňa úspešne ukončili vzdelávanie v oblasti 

cudzích jazykov čím sme zabezpečili kvalifikovanosť výučby cudzieho jazyka na 1.stupni ZŠ. 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov bude orientované na získanie I. kvalifikačnej skúšky všetkých 

učiteľov a kariérneho rastu učiteľov.   
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4. ORGANIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA  

 Prijímanie žiakov na primárne vzdelávanie ISCED 1 do prvého ročníka ZŠ je realizované 

formou zápisu do prvého ročníka, ktorý každoročne prebieha v období od 15. januára do 15. 

februára podľa platnej legislatívy. Zápisu sa zúčastňuje dieťa spolu so zákonným zástupcom.  

  

  

5. DLHODOBÉ PROJEKTY  

 Škola je zapojená do viacerých projektov akými sú INFOVEK, Školská mliečna liga, 

Rovesnícky program PEER v spolupráci s CPPPaP, Cesta k emocionálnej zrelosti, Vieme, že  

Škola sa aktívne zapája do akcií, ktoré sú poriadané aj inými subjektami formou projektov : 

Správaj sa normálne, Športová škola roka v rámci okresu, FIT učiteľa.   

V rámci výzvy Agentúry Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu škola získala 

nenávratný finančný príspevok na projekt s názvom „Rozvoj kľúčových kompetencií žiakov s 

využitím nových učebných materiálov.“ Prínosom pre školu v rámci tohto projektu je 

vytvorenie 2 multimediálnych učební s pripojením na e-learningový portál, ktorý je orientovaný 

na využívanie moderných informačných a komunikačných schopností priamo vo vyučovacom 

procese.  

  

  

6. SPOLUPRÁCA S RODIČMI A INÝMI SUBJEKTAMI  

  
 Škola veľmi úzko spolupracuje s Rodičovským združením. Počas školského roka je 

organizované na začiatku školského roka plenárne zasadnutie RZ. Triedne stretnutia sú 

organizované podľa potreby. Rodičovská rada má 19 členov – jeden zástupca rodičov z každej 

triedy, stretnutia RZ sú minimálne 4-krát ročne.   

 Rada Školy sa skladá z 11 členov – 4 zástupcovia rodičov, 2 zástupcovia pedagogických 

zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancov a 4 zástupcovia delegovaní z mesta. 

RŠ sa schádza minimálne 2-krát ročne a podľa potreby školy.   

 Spolupráca s inými školami : MŠ v meste – exkurzie budúcich prvákov v škole, účasť na 

akciách poriadaných MŠ a naopak účasť detí z MŠ na akciách poriadaných našou ZŠ.   

Spolupráca so SŠ a VŠ : podľa potreby poskytujeme prax študentom SŠ aj VŠ v našej základnej 

škole. Naši žiaci sa každoročne zúčastňujú na dňoch otvorených dverí v stredných školách v 

našom meste.  

  Naša škola spolupracuje aj s inými subjektami ako napríklad : CPPPaP, Špeciálna ZŠ, 

Špeciálno-psychologická poradňa, Základná umelecká škola, MsKS, CVČ .  

 CPPPaP – úzka spolupráca, uskutočňovanie školení, besied pre žiakov našej školy pracovníkmi 

CPPPaP , školenia a úzka spolupráca výchovného poradcu, vyšetrenia žiakov školy v CPPPaP 

Špeciálna ZŠ, Centrum špeciálno – pedagogického poradenstva – vyšetrenia žiakov, 

konzultácie výchovného poradcu s pracovníkmi Špec. – pedag. poradne.   

 MsKS – účasť na podujatiach v meste, návštevy výstav, besedy v mestskej knižnici.  ZUŠ – 

exkurzie prvákov, návšteva výchovných koncertov poriadaných ZUŠ, spoločná príprava 

kultúrnych vystúpení v MsKS.   

 CVČ – naši žiaci pod vedením pedagógov sa aktívne zapájajú do súťaží a akcií poriadaných 

CVČ.   
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7. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY 

ŠKOLY  

Škola pozostáva zo 6 samostatných budov – 3 pavilóny A, B, C s kmeňovými učebňami, 

telocvičňa, kuchyňa s jedálňou a  školské dielne. Nachádza sa tu  aj školské ihrisko. Areál školy 

dotvárajú  trávnaté plochy s množstvom zelene. Neoddeliteľnou súčasťou  školy je školský klub 

detí a zariadenie školského stravovania.   

Učebne sú priestorovo usporiadané nasledovne :  pavilón A : prízemie -  3 učebne, 

poschodie vľavo – 4 učebne, poschodie vpravo – 3 učebne pavilón B : prízemie – 4 učebne, 

poschodie vľavo – 4 učebne, poschodie vpravo – 3 učebne pavilón C : prízemie – 4 učebne, 

poschodie – 3 učebne, 1 žiacka knižnica  

Pre žiakov I. stupňa sú kmeňové učebne umiestnené v pavilóne C na prízemí (4  učebne), v 

pavilóne A na prízemí (3 učebne) a na poschodí vľavo (1. učebňa).  

 Žiaci vo vyučovacom procese využívajú aj iné učebne v škole a to : počítačovú učebňu (pavilón 

C – poschodie), školskú žiacku knižnicu (pavilón C – poschodie), školské dielne a telocvičňu. 

ŠKD je umiestnený v pavilóne C na prízemí v troch učebniach.   

 Škola nedisponuje s odbornými učebňami okrem počítačovej. Vybavenie kabinetov je 

postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať ich za modernejšie. 

Počas školského roka sme doplnili kabinety o niektoré učebné pomôcky, čo umožnilo 

tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Z finančných dôvodov absentuje vybavenie kabinetov o 

modernú techniku IKT – interaktívne tabule, viacej projektorov a notebookov, ktoré by sa mohli 

využívať nielen v počítačovej učebni, ale aj v ostatných učebniach. Telocvičňa je na 

vyhovujúcej úrovni. Z dôvodu počtu žiakov v škole, žiaci I. stupňa nemajú možnosť využívať 

telocvičňu na všetkých hodinách TV. Ako náhradu využívajú chodby, čo je zatiaľ nie veľmi 

vyhovujúce.   

 Školské ihrisko je z časti v nevyhovujúcom stave. Potrebovali by sme do neho investovať 

nemalé množstvo finančných prostriedkov. Podali sme aj projekty na čiastočné zrenovovanie 

ihriska. Danú nevhodnú situáciu sa budeme snažiť riešiť cez projekty alebo čiastočne za 

spolupráce rodičov.   

 Žiaci na vyučovanie PV majú možnosť využiť školské dielne, ktorých súčasťou je cvičná 

kuchynka. Žiaci prvého stupňa tieto učebne využívajú zriedkavo.   

 Zariadenie školského stravovania je umiestnené v samostatnej budove, ktorú tvorí jedálenská 

časť a kuchyňa. ZŠS spĺňa všetky hygienické požiadavky. Výroba jedál sa zabezpečuje na 

základe vopred zostaveného jedálneho lístka v zmysle „Zásad pre zostavenie jedálneho lístka“.   

  

  

8. ŠKOLA A ŽIVOTNÝ PRIESTOR  

 Aby sa žiaci a pedagógovia cítili v škole čo najpríjemnejšie, treba klásť dôraz na upravené a 

estetické prostredie tried, chodieb i školského areálu. Za estetickú úpravu tried zodpovedajú 

triedni učitelia. Výzdobu chodieb zabezpečujú jednotliví učitelia spolu so žiakmi. 

Koordinátorom pre estetickú úpravu priestorov chodieb je vyučujúca VV na druhom stupni. 

Aktivity školy a práce žiakov sú zverejňované na nástenkách, ktoré sú umiestnené na chodbách 

v jednotlivých budovách školy. Chceme zabezpečiť informačnú tabuľu, ktorá by bola 

umiestnená v areáli školy pri vstupnej bráne. Chodby budov by sme chceli vyzdobiť ešte vo 
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väčšom počte priestorovými prácami žiakov, pretože žiaci veľmi radi manuálne tvoria a aj tento 

moment nás viedol k posilneniu jednou hodinou PV v prvom ročníku.  

 Škola má pekný, veľký areál plný zelene. Taktiež chceme zabezpečiť aby aj žiaci svojou 

mierou – primerane k veku sa podieľali na zveľaďovaní areálu školy. Budeme sa snažiť vytvoriť 

klímu školy, v ktorej sa žiaci i ostatní zamestnanci budú cítiť príjemne.   

  

  

9. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY 

ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ  

 Všetky školské priestory zodpovedajú bezpečnostným predpisom a normám na ochranu 

zdravia a bezpečnosti pri výchove a vzdelávaní. Triedni učitelia na začiatku školského roka na 

prvých hodinách poučia žiakov o nutnosti dodržiavania bezpečnostných predpisov a o správaní 

sa žiakov v priestoroch školy počas prestávok, na hodinách TV, v dielňach, na školských 

akciách  a školských výletoch a pod. O prevedenom poučení urobia zápis do triednej knihy.   

 Všetci zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú školenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a proti požiaru. Bezpečnostný technik pravidelne kontroluje stav a úroveň priestorov školy. 

Požiarny technik pravidelne kontroluje stav zabezpečenia školy v príprade požiaru. Jedenkrát 

ročne sa zrealizuje cvičný požiarny poplach o čom sa urobí zápis do triednej knihy. Zistené 

nedostatky sa ihneď po nahlásení odstraňujú.   

  

  

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU  

  

1. PEDAGOGICKÝ PRINCÍP ŠKOLY (VLASTNÉ CIELE, VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA)  

 Škola umožní všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých 

predmetoch. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu 

umožnené zažiť úspech. Výchovno-vzdelávaciu činnosť budeme smerovať k príprave žiakov 

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

riešiť problémy. Žiaci v rámci vyučovacieho projektu využívajú dve multimediálne učebne s 

pripojením na e-learningový portál, ktorý je orientovaný na využívanie moderných 

informačných a komunikačných schopností priamo vo vyučovacom procese.  

Budeme sa snažiť zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na 

možnosti školy a tým dosiahnuť u žiakov ovládanie komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom 

na schopnosti jednotlivých žiakov. V spolupráci s rodičmi žiakov budeme vychovávať 

pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí v duchu humanistických 

princípov. Pri organizácii vyučovania budeme zohľadňovať významné dni v roku a uplatňovať 

ich vo vyučovacom procese formou blokového vyučovania. Našim princípom je viesť žiakov k 

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

sebou, vzájomne sa rešpektovať, byť zodpovední a samostatní  a byť schopní celoživotne sa 

vzdelávať. Našim princípom je aby každý žiak v škole zažil úspech. Pre  integrovaných žiakov 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je ov vypracovaný  individuálny výchovno-

vzdelávací program.   
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2. ZAMERANIE ŠKOLY A STUPEŇ VZDELANIA  

 Cieľom našej školy je byť školou humánnou a tvorivou. Vo výchovno-vyučovacom procese 

pôsobiť na žiaka tak, aby po ukončení stupňa vzdelania bol žiak schopní svoje získané 

vedomosti a zručnosti uplatniť v reálnom živote. Chceme, aby absolvent bol nielen vzdelaný, 

ale aby bol aj komunikatívny, primerane veku sa vedel ústne a písomne vyjadrovať, čítať text s 

porozumením. Aby ovládal základy komunikácie v cudzom jazyku s ohľadom na svoje 

schopnosti.   

Predmet Regionálna výchova, ktorý sme zaviedli v prvom ročníku nám dáva veľký 

priestor, aby sme už od začiatku vzdelávania žiaka v ZŠ viedli k lokálpatriotizmu. Vážiť si 

históriu, ľudové tradície, ale i súčasnosť nášho mesta a blízkeho regiónu – to bude hlavným 

cieľom predmetu RV.   

 Zavedením predmetu PV viesť od začiatku vzdelávania žiaka v ZŠ k manuálnym zručnostiam, 

rozvíjať ich vzťah k práci, viesť ich k úcte k práci svojej i druhých. Vážiť si životné a sociálne 

prostredie, v ktorom žijú, zveľaďovať ho vlastným pričinením.  

 V škole je veľmi dobrá spolupráca všetkých učiteľov. Názory a skúsenosti si vymieňame v 

rámci MZ, PK s prepojením I. a II. stupňa. Všetci vyučujúci si rozširujú vedomosti 

samoštúdiom, účasťou na školeniach, aby získané nové poznatky mohli čo najskôr 

zakomponovať do vyučovacieho procesu. Vo vyučovacom procese sa budeme snažiť 

medziľudské vzťahy medzi učiteľom a žiakom zmeniť z autoritatívneho (alebo direktívneho) 

prístupu na nedirektívny a empatický.   

  

Stupeň vzdelania:  ISCED 1   
  
  

3. PROFIL ABSOLVENTA  

 Absolvent I. stupňa by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole byť schopný vytvárať 

dobré medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine, pracovať v 

tíme, byť tolerantný k rovesníkom i dospelým, hľadať informácie a pracovať s nimi. Vnímať 

umenie a krásu, chrániť prírodu a vedieť sa v nej správať, chrániť si svoje zdravie. Po úspešnom 

skončení vzdelávania ISCED 1 bezproblémovo prejsť k vzdelávaniu ISCED 2.    

  

  

4. PEDAGOGICKÉ STRATÉGIE  

 Formy a metódy práce budú vychádzať z cieľov učiva a budú prostriedkom motivácie žiakov 

na vyučovaní a učení.   

1. metódy aktívneho učenia :  - problémové vyučovanie   

- projektové vyučovanie   

- zážitkové učenie (hry, modelové situácie)  

  

2. metódy rozvoja poznávania : - riešenie problémových situácií  

- tvorba projektov a ich reprezentácie  

- skupinové vyučovanie       - exkurzie  

- diferencované vyučovanie  

- plavecký a lyžiarsky výcvik, ŠvP  

- športové aktivity  
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- besedy  

- využívanie didaktickej techniky (PC, projektorov)  

 Dôraz je kladený na samostatnosť a zodpovednosť. V rozumovej výchove je naším cieľom 

rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, aktivitu, sebahodnotenie.   

 Oblasť environmentálnej výchovy je zapracovaná do prírodovedných predmetov.   Pri 

prevencii drogových závislostí sa chceme zamerať na boj proti fajčeniu a požívaniu 

alkoholických nápojov prostredníctvom koordinátora i všetkých vyučujúcich.   Kladieme do 

popredia zdravý životný štýl a účelné využívanie voľného času so zameraním na aktivity, ktoré 

im umožňuje krúžková činnosť v škole. Vo vyučovacom procese sa budeme orientovať na 

pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie.   

  

  

5. ZABEZPEČENIE VÝUČBY PRE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI   

 Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívneho vzdelávania. Špeciálne výchovnovzdelávacie 

potreby sú u žiaka diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú požiadavky na úpravu podmienok (obsahu, foriem, 

metód, prostredia a prístupov) vo výchove a vzdelávaní žiaka. Vyplývajú  zo zdravotného 

znevýhodnenia alebo nadania, alebo vývinu žiaka v sociálne znevýhodnenom prostredí, 

zohľadnenie ktorých mu zabezpečí rovnocenný prístup k vzdelávaniu, priemeraný rozvoj 

schopností alebo osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania a primeraného 

začlenenia do spoločnosti.   

 Škola v spolupráci so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie podľa 

kompetencií (PPP, ŠPP Zlaté Moravce) zabezpečí podmienky na vzdelávanie žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami tak, aby mali rovnocenný prístup vo 

vzdelávaní, aby plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, 

ktoré tvoria cieľavedomou činnosťou.   

  

6. ZAČLENENIE PRIEREZOVÝCH TÉM  

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

učebných osnovách, resp. v časovo-tematických plánoch.   

Dopravná výchova   DV  

Osobnostný a sociálny rozvoj   OaSR  

Environmentálna výchova  EV  

Mediálna výchova  MEV  

Multikultúrna výchova  MKV  

Ochrana života a zdravia  OžaZ  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  TPaPZ  

  

 

III. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA  

  

  Vnútorný systém kontroly zameriame na :   

1. hodnotenie žiakov  
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2. hodnotenie pedagogických zamestnancov  

3. hodnotenie školy  

1. Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 

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

kde má rezervy, aké sú jeho rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod ako postupovať na odstraňovaní nedostatkov. 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. Pozitívnym hodnotením podporiť u žiakov sebadôveru, vyjadrenie svojho 

vlastného názoru vhodnou formou. Učiteľ dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal 

podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Pri hodnotení a klasifikácii 

dodržiavať Metodický pokyn č.22/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ZŠ . Pri 

hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme postupovať  podľa  § 55 zákona č. 

245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní.  

2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa bude zakladať na pozorovaní, 

hospitáciách, výsledkoch žiakov, ktorých učiteľ vyučuje – prospech, zapájanie sa žiakov 

do súťaží, didaktické testy zadané naraz vo všetkých paralelných triedach, úspešnosť 

žiakov v celoštátnom testovaní, prijatie žiakov na stredné školy, sledovanie pokroku 

žiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa, hodnotení výsledkov pedagogických 

zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, 

mimoškolskej činnosti. Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa bude zakladať aj 

na úzkej spolupráci vedenia školy spolu s vedúcimi MZ a PK.  

3. Cieľom hodnotenia školy je, aby žiaci a ich rodičia získali dostatočné informácie o tom, 

ako žiaci zvládajú požiadavky na nekladené, aby aj verejnosť vedela, ako škola dosahuje 

ciele, ktoré sú na žiakov kladené v ŠVP.   

Dôraz je kladený na konštatovanie úrovne stavu, zisťovanie súvislostí a okolností, 

ktoré výsledný stav ovplyvňujú.   

  Vlastné hodnotenie školy je zamerané na :   

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

školskom vzdelávacom programe a ich reálnosť a stupeň dôležitosti.   

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

programe.   

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

slabšie výsledky včítane návrhov a opatrení.  Pravidelne budeme monitorovať :   

 Podmienky na vzdelanie   

 Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi  

 Prostredie – klíma školy  

 Úroveň podpory žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

 Výsledky vzdelávania   

 Riadenie školy  

 Úroveň výsledkov školy Kritérium pre nás je :   

 Spokojnosť žiakov, rodičov, učiteľov  

 Analýza úspešnosti žiakov na súťažiach, na olympiádach  
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IV. ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN  
  

Predmety  Počet hodín   
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Vzdelávacia 

oblasť  

1. ročník  2. ročník  3. ročník  4. ročník  SPOLU  

Jazyk a 

komunikácia  

Slovenský jazyk a 

literatúra  

8  6  6  6  26  

1  2  2  2  7  

Anglický jazyk  0  0  3  3  6  

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  
4  4  3  3  14  

0  1  2  2  5  

Informatická výchova  0  1  1  1  3  

Príroda a 

spoločnosť  

Prírodoveda  
   1  1  1  3  

1  0  0  0  1  

Vlastiveda  0  1  1  1  3  

Človek a hodnoty  
Etická/náboženská 

výchova  

1  1  1  1  4  

   0  0  0  0  

Človek a svet 

práce  
Pracovné vyučovanie  

0  0  0  1  1  

1  0  0  0  1  

Umenie a kultúra  

Výtvarná výchova  
1  1  1  1  4  

1  1  0  0  2  

Hudobná výchova  1  1  1  1  4  

Regionálna výchova  1  1  1  1  4  

Zdravie a pohyb  Telesná výchova  2  2  2  2  8  

Povinné hodiny     17  18  20  21  76  

Voliteľné hodiny  
   5  5  5  5  20  

Spolu     22  23  25  26  96  

  

  

  

V. UČEBNÉ OSNOVY  

  

1. VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

1.1 Slovenský jazyk a literatúra  

  

FUNKCIA PREDMETU   

Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť 

žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä 

rozvíjať vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej i písomnej.  Predmet 

slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, 

písanie, literárnu zložku a čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť 

takzvané tvorivé písanie. Považujeme ho i za prostriedok ako preniknúť do významovej a 

estetickej hĺbky literárneho diela. Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v 



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

13  

oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o 

akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých 

zložkách predmetu. V minulosti (chápeme tým obdobie posledných desaťročí) sa kládol v 

materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky predmetu, kde učiteľ 

zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), pričom 

písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená.   

Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích 

predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. 

Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni 

zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné 

uplatnenie sa na trhu práce.   

Je nesporné, že úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, 

ba ovládanie jazyka nie je na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy 

jazyka v úradoch, v televízii, v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je 

hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol 

myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je stavebným materiálom nášho konania, je 

pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový prejav žiaka a odráža sa v jeho 

myslení.   

Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť 

čítať a písať je jedna zo základných životných kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú 

práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia prináša so sebou určité jazykové 

zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. K hlavným aspektom 

patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti literatúry, ktoré by 

mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by sa mal dôraz 

klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej výchovy 

– vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému 

jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je 

základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a 

komunikačný. Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) 

s ohľadom na dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci 

vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a 

poďakovanie, vedia sa ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu.   

  
CIELE PREDMETU   

  
Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť 

ich myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich 

rozumieť jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka 

jazyka. Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú 

si k nim kladný vzťah.   

Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:   

- osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania),   

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 

reči,   
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- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a 

štylistickej,   

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,   

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,   

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,   

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,   

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,   

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,   

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).   

  

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i 

písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o 

to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého 

žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) žiadajú presné 

usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania, a to tak v metódach a formách 

ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to násilné, ale 

pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti. Tvorivosť je ten 

prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.   

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie 

v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, 

aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.   

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať k hlbšiemu 

poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci 

budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa 

budú ním aj písomne vyjadrovať.   

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského 

jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové (základné) kompetencie.  Zaraďujeme sem:   

  
Poznávacie a rečové kompetencie   

  

Percepčno-motorické zručnosti:   

1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike,  2. 

odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice.   

  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:   

1. zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi,  2. v 

písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ.   

  

Analytické zručnosti:   

1. fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, 

identifikácie rýmu a aliterácií,   
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2. v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s 

vyšívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej analýzy 

slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam   

  

- poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 

reči,   

- osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a 

štylistickej,   

- osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma,   

- získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka,   

- osvojiť si návyky správnej výslovnosti,   

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme,   

- prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa,   

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme,   

- viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej).   

  

Metódy a formy, ktoré vedú k dosiahnutiu cieľa, ktorým je spisovné ovládanie reči v ústnom i 

písomnom prejave sú rôzne a rôzni autori ich odporúčajú používať individuálne. Ide najmä o 

to, aby boli čo najúčinnejšie a najefektívnejšie pre daný druh učiva, s ohľadom na toho ktorého 

žiaka. Doteraz bola situácia taká, že mnohí učitelia (a je ich väčšina i dnes) žiadajú presné 

usmerňovanie, návody na vyučovanie, konkrétne odporúčania, a to tak v metódach a formách 

ako i v učebných osnovách. Tak sme boli zvyknutí roky v učiteľskej praxi. Bolo to násilné, ale 

pohodlné, bez akejkoľvek individuálnej zodpovednosti a najmä bez tvorivosti. Tvorivosť je ten 

prvok, ktorý sa má uplatňovať nielen v didaktike predmetu, ale rovnako u žiaka ako i učiteľa.   

Výsledkom tvorivej spolupráce učiteľ – žiak je správne používanie jazyka a jeho uplatňovanie 

v praktickom živote aj v písomnom prejave. Tento proces by sa mal diať automaticky bez toho, 

aby si žiak uvedomoval zákonitosti stavby jazyka a jeho usporiadania.   

Systematická spolupráca pôsobiaca v interakcii učiteľ – žiak bude smerovať k hlbšiemu 

poznaniu materinského jazyka, k väčšej hrdosti a úcte k jazyku, čo v praxi znamená, že žiaci 

budú svoj jazyk poznať, budú ho vedieť používať, budú ním tvorivo myslieť a bez ťažkosti sa 

budú ním aj písomne vyjadrovať.   

Kompetencie - spôsobilosti, ktoré je potrebné zvládnuť v procese vyučovania materinského 

jazyka, a ktoré sa opierajú o kľúčové (základné) kompetencie.   

  

Zaraďujeme sem:   

  
Poznávacie a rečové kompetencie   

  
Percepčno-motorické zručnosti:   

1. čítať písmená abecedy a arabské číslice aj v súvislosti s učivom v matematike,  2. 

odpísať alebo podľa diktovania napísať jednoduchý text a arabské číslice.   

  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti:   
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1. zapamätať si základné informácie a vedieť ich použiť v praxi,  2. v 

písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu určenú pre 1. ročník ZŠ.   

  

Analytické zručnosti:   

1. fonologické schopnosti – analýza zvukovej roviny jazyka na úrovni vety, slova, slabiky, 

identifikácie rýmu a aliterácií,   

2. v prípravnej etape nácviku čítania vedieť analytickými činnosťami v spojení s 

využívaním sluchového rozlišovania hlások určiť prvú hlásku slova. Ovládanie detailnej 

analýzy slova podriadiť postupne sa rozširujúcim čitateľským schopnostiam žiakov v 

šlabikárovom (nácvičnom) období, a to v stúpajúcej náročnosti od slabík po jednoduché slová.   

  

Tvorivé zručnosti:   

1. porozprávať krátky príbeh (vlastný zážitok alebo vymyslený príbeh),   

2. porozprávať príbeh podľa predlohy (podľa obrázkov, podľa názvu),   

3. dokončiť rozprávanie alebo neukončenú rozprávku alebo iný literárny žáner,   

4. zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. Žiaci si rozdelia úlohy z textu a snažia 

sa zahrať krátky príbeh z textu. Dbáme na správny prednes, artikuláciu, gestikuláciu, pohyb.   

  

Verejná prezentácia textu, verejný prejav:   

1. pri ústnom prejave dodržiavať správne dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť na  

(primeranej) úrovni žiaka 1. ročníka ZŠ,   

2. osvojiť si výslovnostnú normu s uplatnením suprasegmentálnych javov,   

3. reprodukovať umelecký text (doslovne, podrobne, stručne). Ak učiteľ spozoruje, že žiak sa 

len veľmi ťažko naučí naspamäť básničku alebo iný text, môže ho vyzvať, aby sa ho naučil 

aspoň stručne alebo aby ho podrobne zreprodukoval.   

  

Informačné zručnosti:   

1. naučiť žiaka poznať a používať jazykové slovníky a príručky (platí od 2. ročníka ZŠ a na 

primeranej úrovni).   

  

Komunikačné zručnosti:   

1. adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu,   

2. vyjadrovať sa neverbálne a reagovať na neverbálnu komunikáciu,  3. naučiť žiaka 

verejne sa prezentovať a obhájiť si vlastný názor.   

  

Pojmy   

  
Písanie:  samohlásky, dvojhlásky, spoluhlásky, 

arabské číslice,  písmená: malé, veľké, písané, 

tlačené.  Zvuková stránka jazyka:   

slabiky, slová, delenie hlások na samohlásky – spoluhlásky – dvojhlásky,   
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samohlásky: krátke – dlhé (rozdelenie a názvy len v 2. ročníku ZŠ, v 1. ročníku poznávať 

samohlásky len informatívne),   

spoluhlásky: tvrdé – mäkké (podobne ako samohlásky),   

dĺžeň, mäkčeň, vokáň, bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka,  melódia vety: 

oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej, želacej, zvolacej,  slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ,  

výslovnosť a výskyt ä.  Syntaktická/skladobná rovina:  jednoduchá veta, triedenie viet podľa 

obsahu na: oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, želacie a zvolacie.   

  

Sloh:  

pozdrav, oslovenie, tykanie/vykanie, predstavenie sa, privítanie, rozlúčenie, prosba/želanie, 

poďakovanie, ospravedlnenie – ústne, ospravedlnenie s vysvetlením, vyjadriť súhlas – 

nesúhlas, blahoželanie ústne/písomné.  Obsah:   

Jazyk slovenský v 1. roč. ZŠ sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. To znamená, že 

jedna vyučovacia hodina obsahuje obidve zložky. Poradie a dĺžku týchto častí si určuje učiteľ 

sám v závislosti od náročnosti preberaného učiva a podľa aktuálnych potrieb triedy. Ak to učiteľ 

považuje za prospešné, môže fyzicky náročnejšie písanie rozdeliť v rámci jednej vyučovacej 

hodiny na dve kratšie časti.   

Príklady variabilnosti členenia jednej vyučovacej hodiny jazyka slovenského v 1. ročníku:   

1. čítanie – písanie,   

2. písanie – čítanie,   

3. písanie – čítanie – písanie.   

  

Ostatné zložky slovenského jazyka – literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou 

súčasťou týchto dvoch základných zložiek, a preto na ne nie sú vyčlenené osobitné hodiny. To 

znamená, že súbežne s osvojovaním čítania a písania plní učiteľ ďalšie úlohy vyplývajúce z 

týchto zložiek:   

- rozvíja komunikačné a vyjadrovacie schopnosti žiakov so zameraním sa na kultúru jazyka,  - 

rozširuje slovnú zásobu žiakov, najmä tým, že sa vo svojom vyjadrovaní neobmedzuje len na 

okruh slov doteraz deťom známym, ale postupne zaraďuje i výrazy, ktoré zatiaľ v slovníku 

detí chýbajú,   

- dbá na čistotu jazyka, najmä prostredníctvom vlastného vzorného vyjadrovania,   

- zoznamuje deti s pravopisnými javmi v rozsahu určenom v časti PÍSANIE,   

- prostredníctvom vlastného hlasného čítania zoznamuje deti s rôznymi literárnymi útvarmi 

primeranými veku, najmä so zameraním na ich citové pôsobenie. Využíva k tomu 

predovšetkým texty zo šlabikára a čítanky a inú vhodnú detskú literatúru, najmä od 

slovenských autorov. Vedie so žiakmi rozhovory o prečítanom, kladie otázky, dbá na 

formovanie postojov k čítaniu s porozumením.   

  

Obsah čítania a písania v 1. ročníku je rozčlenený do troch období:   

prípravné,  nácvičné 

(šlabikárové),  

čítankové.  
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PRÍPRAVNÉ OBDOBIE   

Dĺžka prípravného obdobia môže byť variabilná (3 – 5 týždňov), v odôvodnených prípadoch i 

viac. Je závislá i od predgramotných (predčitateľských) skúseností detí, ktoré môžu výrazným 

spôsobom proces prípravy urýchliť. Dĺžka prípravného obdobia závisí od potrieb detí, ale aj od 

koncepcie, metód a obsahu prípravného obdobia v jednotlivých používaných učebniciach. 

Základným cieľom prípravného obdobia je však pripraviť deti na proces osvojovania si čítania 

a písania, bez ohľadu na zvolené učebnice a metódy. V rámci zachovania kontinuity vývinu je 

dôležité – v rámci možností – vychádzať z predškolských skúseností žiakov, nadväzovať na 

doterajšie vedomosti, uplatňovať ich v učení a ďalej ich rozvíjať.   

  
ČÍTANIE   

  
Prípravné obdobie   

  
V súčasnosti sa na vyučovaní čítania v 1. ročníku používajú vzhľadom na platné používané 

učebnice dve základné metódy:  - hlásková analyticko-syntetická,   

- syntetická metóda.   

  

V súčasnosti sa vo vyučovaní elementárneho čítania uplatňujú dve metódy vychádzajúce z 

pôvodnej analyticko-syntetickej metódy. V pôvodnej analyticko-syntetickej metóde sa kladie 

dôraz na analytické činnosti s následnými syntetickými činnosťami. Druhá metóda by sa dala 

charakterizovať ako syntetická metóda s využitím niektorých najjednoduchších prvkov 

analytickej metódy. Preto zaradenie základného učiva v jednotlivých obdobiach nácviku 

čítania, najmä jeho časové zaradenie, si musí prispôsobiť samotný učiteľ, podľa toho, ktorú 

metódu používa.   

  

Prehľad základných tematických celkov prípravného obdobia podľa používaných metód   

Rozdielne obsahy prípravného obdobia, ktoré sú uvádzané pri jednotlivých metódach 

nepredstavujú súbor povinného učiva, ale ich treba chápať ako prostriedok týchto metód na 

dosiahnutie cieľa: naučiť žiakov čítať.   

  

Pre hláskovú analyticko-syntetickú metódu:   

1. rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti,   

2. analytické činnosti: veta, slovo, slabika,   

2. grafické znázorňovanie vety,   

4. grafické delenie slov na slabiky,   

5. určovanie pozície hlások v slove,   

6. detailná analýza slova na hlásky – určovanie pozície hlások v slove,   

7. poznávanie písmen,   

8. čítanie slov po písmenách.   

  

Pre syntetickú metódu:   

1. rozvoj komunikačných a vyjadrovacích schopnosti,   
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2. veta, slovo, slabika – len v praktických činnostiach,   

3. analytické činnosti – len analýza slova na slabiky – v praktických činnostiach – rozlišovanie 

a určovanie prvej hlásky slova,   

4. cvičenie sluchového a zrakového rozlišovania,   

5. zoznamovanie sa s písmenami veľkej tlačenej abecedy prostredníctvom nápovedných 

obrázkov a sluchového rozlišovania hlások na začiatku slova,   

6. sluchová syntéza hlások do slabiky,   

7. písanie veľkých tlačených písmen – ako podpora pochopenia princípu čítania,  8. pokusné 

čítanie slabík a jednoduchých slov.   

  
NÁCVIČNÉ (ŠLABIKÁROVÉ) OBDOBIE   

  
Cieľom nácvičného obdobia je osvojovanie si čítania v týchto tematických celkoch:   

1. využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri čítaní pre uľahčenie a urýchlenie chápania 

princípu čítania,   

2. osvojovanie – čítanie písmen slovenskej abecedy – v závislosti na poradí, ako sú uvedené v 

používaných platných učebniciach,   

3. detailná analýza slov a určovanie pozície hlások v slove,   

4. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú otvorené slabiky,   

5. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabiky so spoluhláskovou 

skupinou,  6. čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov, ktoré obsahujú viacnásobnú 

spoluhláskovú skupinu,   

7. čítanie slabík, slov viet a krátkych textov, ktoré obsahujú slabičné r - ŕ, l - ĺ,  8. 

čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a krátkych súvislých textov.   

  

Ďalšie ciele plnené v rámci zložky čítanie:   

1. v praktických činnostiach oboznámiť žiakov s funkciou týchto interpunkčných 

znamienok: bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, rozdeľovník,   

2. v praktických činnostiach rozumieť pojmom rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, 

riadok, autor,   

3. v praktických a hravých činnostiach viesť žiakov k uvedomovaniu si významu a 

špecifických funkcií čítania a písania v každodenných životných situáciách.   

  

ČÍTANKOVÉ OBDOBIE   

  
Šlabikárovým obdobím je ukončený nácvik čítania a písania. Čítankové obdobie treba chápať 

ako obdobie zdokonaľovania nadobudnutých zručností (spôsobilosti), ale najmä obdobím ich 

využívania pri čítaní s porozumením v praktických i vzdelávacích činnostiach.   

  

Ciele čítankového obdobia sú zamerané na:   

1. zdokonaľovanie techniky čítania,   

2. čítanie s porozumením,   
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3. cvičenie správnej intonácie,   

4. voľná reprodukcia prečítaného textu,   

5. vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným textom (smutné, zábavné, poučné...) – vnímanie 

umeleckých textov rôznych žánrov,  6. príprava na prechod k tichému čítaniu.   

  

Požiadavky na vedomosti a zručnosti:   

Žiak:   

- pozná a vie prečítať všetky písmená slovenskej abecedy,   

- v praktických činnostiach, pri čítaní vie spájať hlásky do slabík a vie prečítať všetky typy 

slabík vyskytujúcich sa v slovách,   

- pri čítaní dlhého menej obvyklého slova si vie pomôcť prečítaním po slabikách bez 

zbytočného opakovania slova a bez tichého hláskovania (takzvaného dvojitého čítania),   

- chápe význam prečítaného slova (priradí slovo k obrázku a naopak) – je potrebná tolerancia k 

deťom s iným materinským jazykom,   

- chápe obsah prečítanej vety a krátkeho súvislého textu,   

- v prípade zabudnutia menej frekventovaného písmena si vie poradiť vyhľadaním písmena 

pomocou nápovedného obrázka,   

- pri čítaní rozlišuje pojmy: text, riadok, článok, nadpis,   

- v praktických činnostiach pozná funkciu interpunkčných znamienok: bodka, otáznik, 

výkričník, čiarka, spojovník,  - intonačne správne číta izolované krátke oznamovacie a 

opytovacie vety.   

(Poznámka: väčšina detí 1. ročníka číta niektoré vety v súvislých textoch čiastočne intonačne 

nesprávne kvôli neschopnosti predvídať koniec vety – najmä pri prvom čítaní textu. Táto 

schopnosť je závislá na technike a rýchlosti čítania, ktoré sa plne rozvinie až v ďalších 

ročníkoch).   

  
PÍSANIE   

  

Prípravné obdobie   
Obsah písania v prípravnom období je zameraný na získavanie a zdokonaľovanie predpokladov 

na konkrétne písanie v neskoršom – v nácvičnom období. Spočíva predovšetkým v plnení 

nasledujúcich cieľov:   

1. systémom uvoľňovacích cvikov zlepšovať predovšetkým predpoklady na zlepšenie 

jemnej motoriky zápästia a prstov tak, aby žiak mohol v období nácviku písania zvládnuť 

nároky, ktoré naň písanie kladie,   

2. nácvik písania prípravných cvikov, ktoré sú základnými prvkami písmen v postupnosti 

od jednoduchých po zložitejšie,   

3. rozvíjanie analytických schopností – schopností postrehnúť základné čiary a línie v 

jednotlivých písacích cvikoch, neskôr i v samotných písmenách, čo eliminuje často 

neprimerané množstvo cvičného písania.   
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Nácvičné obdobie   
  
Čítanie a písanie nemusí nutne prebiehať súčasne, v zmysle čo čítame, to píšeme. Vo 

vyučovacom procese je možné, najmä vtedy, keď je proces nácviku čítania podporovaný 

písaním veľkých tlačených písmen neviazať písanie na postup v čítaní, ktorý je prirodzene 

rýchlejší.   

Cieľom písania v nácvičnom období je osvojovanie si písania v týchto tematických celkoch:  

1. osvojovanie si písania písmen slovenskej abecedy v poradí závislom od používaných učebníc 

a písaniek,   

2. spájanie písmen do slabík a slov,   

3. odpis písaných písmen, slabík, slov a viet,   

4. prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet,   

5. písanie slov a jednoduchých viet podľa diktovania,  6. podporovanie vlastného a tvorivého 

písania veľkou tlačenou abecedou.   

  

(Poznámka: jednotlivé tematické celky v tomto prípade neprebiehajú v časovom slede za sebou, 

ale súbežne).  

Pravopisné javy:   

1. správna skladba slova (týka sa vynechávania a zámeny hlások),   

2. veľké písmeno na začiatku vety,   

3. ukončenie oznamovacej, opytovacej a rozkazovacej vety,   

4. písanie osobných mien,   

5. označovanie dlhej samohlásky.   

    

Čítankové obdobie   
Ciele písania v čítankovom období sú zamerané na:   

1. zdokonaľovanie techniky písania,   

2. odpis a prepis textu,   

3. písanie podľa diktovania,   

4. precvičovanie pravopisných javov predpísaných pre 1. ročník,   

5. vytváranie spôsobilostí samostatne sa písomne vyjadrovať.   

  

Požiadavky na vedomosti a zručnosti   

Žiak vie používať písmená písanej abecedy a arabské číslice v nasledujúcich činnostiach:   

– vie čitateľne napísať písmená písanej abecedy a arabských číslic.   

– dokáže správne spájať písmená v slovách,   

– vie z písanej predlohy čitateľne a správne odpísať slová a krátky primeraný text,   

– v praktických činnostiach (pri písaní) vie členiť vety na slová, slová na slabiky tak, aby 

výsledkom bolo správne napísané slovo alebo veta,   
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– dokáže podľa diktovania napísať slová bez vynechávania písmen,   

– dokáže podľa diktovania napísať jednoduché krátke vety,   

– vie k známemu obrázku napísať jeho pomenovanie (tzv. autodiktát), bez vynechávania 

písmen (ostatné chyby tolerujeme),   

– vie správne umiestniť dĺžeň,   

– vlastné mená osôb píše s veľkým začiatočným písmenom,   

– na začiatku vety píše veľké písmeno,   

– pri písaní rozlišuje oznamovaciu, opytovaciu a rozkazovaciu vetu.   

  

Alternatíva pre žiakov s poruchou jemnej motoriky:  žiakom s oneskoreným 

vývinom a poruchou jemnej motoriky potvrdenou psychológom umožňujeme vyjadrovať sa 

písomne pomocou veľkých tlačených písmen, ktoré kladú na jemnú motoriku ruky podstatne 

menšie nároky.   

  
ZVUKOVÁ STRÁNKA JAZYKA   

(Poznámka: túto úlohu považujeme pre pomerne veľký počet detí za výrazne dlhodobú, v 1. 

ročníku za ťažko zvládnuteľnú, a preto i ťažko definovateľnú, najmä z pohľadu požiadaviek na 

vedomosti a zručnosti detí. Vymedzenie presných požiadaviek na vedomosti a zručnosti by 

mohlo byť v prípade mnohých detí diskriminujúce (rečové chyby, inojazyčné prostredie).  

Obsah:   

– spisovná výslovnosť,   

– spisovné vyjadrovanie.   

  
JAZYK A KOMUNIKÁCIA   

  
Ciele učebného predmetu   

  
Navrhovaná štruktúra učebných osnov pre 2. ročník ZŠ vychádza z najnovších poznatkov v 

oblasti lingvistiky, primárnej pedagogiky, vývinovej psychológie a didaktiky materinského 

jazyka. Rešpektuje aktuálne smery lingvistického výskumu (systémovo-štruktúrny, 

komunikačno-pragmatický a kognitívny). Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali zo 

všeobecných didaktických princípov (princíp komplexnosti, princíp komunikačno-kognitívny, 

princíp orientácie na žiaka, princíp aktuálnych lingvistických poznatkov). Najväčšiu pozornosť 

sme venovali princípu komplexnosti, ktorý sa prejavuje v úrovni kompetenčnej – rozvoj 

komunikačnej kompetencie žiaka v materinskom jazyku v súlade s inými kľúčovými 

kompetenciami, v medzipredmetovej úrovni – rozširovanie komunikačných poznatkov a 

formovanie hodnôt z rôznych pohľadov danej tematiky, v medzizložkovej úrovni – integrácia 

jazykového vyučovania, slohu, čítania a literárnej výchovy (zabezpečuje komplexnú povahu 

komunikačného procesu) a vnútrozložkovej – prepájanie tém v rámci jazykovej, slohovej a 

literárnej zložky predmetu. Kľúčovým pojmom koncepcie je komunikačná kompetencia, 

ktorú vnímame ako schopnosť funkčne používať jazyk v rôznych komunikačných situáciách na 

základe elementárnych poznatkov jazykového systému. Súčasťou komunikačnej kompetencie 

je jazyková kompetencia, ktorú tvorí súhrn schopností, ktoré umožňujú používateľovi jazyka 
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odlíšiť gramaticky správnu vetu od nesprávnej a schopnosť tvoriť nové vety. Osvojenie 

jazykovej kompetencie má dlhodobejší charakter a osvojenie komunikatívnej kompetencie 

považujeme za proces celoživotný.   

Prvoradým cieľom a základnou úlohou komunikačného vyučovania materinského jazyka je 

vytvoriť u žiakov komunikačné zručnosti. Základné komunikačné zručností sú: počúvanie 

hovorenie, čítanie a písanie. Okrem tejto klasifikácie ich ešte rozdeľujeme do dvoch veľkých 

oblastí založených na funkcii počúvania a čítania (receptívne), hovorenia a písania 

(produktívne).   

Receptívna oblasť (vnímanie) pozostáva z činností, pri ktorých žiak dostáva informácie a 

myšlienky z vonkajších zdrojov. Spája počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby 

prijímania informácií od iných.   

Produktívna oblasť (vyjadrovanie) je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka. 

Obsahuje činnosti, kde žiak realizuje svoje myšlienky a informácie a delí sa s nimi s inými 

žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania, v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a rôzne 

informácie prostredníctvom slov.   

Každá vyučovacia hodina materinského jazyka by mala byť zameraná na dieťa a jeho skúsenosť 

s jazykom a svetom, pričom počúvanie, čítanie, hovorenie a písanie by mali byť jej 

samozrejmosťou bez ohľadu na obsah vyučovacej hodiny. Z uvedeného vyplýva, že spomínané 

komunikačné zručnosti navzájom súvisia, a preto by sa mali vyučovať ako celok. Tento fakt je 

možné využiť v praxi u žiakov nižších ročníkov, ktorý je charakteristický prirodzeným 

priebehom učenia a jeho obsah tvorí počúvanie, hovorenie, čítanie, písanie a výtvarný prejav.   

Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na 1. stupni  

ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať žiakov na 

vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť ich stimulovať 

k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne postupy učenia tak, aby 

každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na riešenie reálnych 

komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko a prirodzene v činnostiach 

primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je vhodné okrem racionálnych 

postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa nachádza v ríši 

rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie). Učiteľ na 

hodinách slovenského jazyka v rámci komunikácie môže využívať poznatky napr. „tvorivého 

písania“, je nutné využívať neverbálnu komunikáciu. Ide o to, aby vedomosti, ktoré žiak 

nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne a prakticky využiť v ďalších predmetoch 

(medzipredmetové vzťahy).   

  

Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne:   

• žiak dokáže naučené poznatky intenzívne precítiť a prežívať,   

• uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov,   

• realizujú sa medzizložkové a medzipredmetové vzťahy,   

• žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život,   vzťahy u žiakov sa vytvárajú 

na základe vzájomného dialógu a tímovej práce.   

  

V oblasti písanie výrazné zmeny nenastali, ani v počte hodín, ani v obsahu. V súlade s 

jazykovým vyučovaním si žiaci zdokonaľujú písomné zručnosti, hygienické a pracovné návyky 
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a snažia sa dodriapať základné parametre písma (čitateľnosť, úhľadnosť, primeranú rýchlosť). 

Obsah učiva zostáva nezmenený v porovnaní s predchádzajúcim obdobím. Učiteľ ho môže 

vyučovať integrovane s jazykovou zložkou, slohovou zložkou, v rámci čítania a literárnej 

výchovy, alebo samostatne.   

Oblasť jazykové vyučovanie (gramatika a pravopis) obsahuje učivo z fonetiky /zvuková rovina 

jazyka/, lexiky /významová rovina jazyka/ a syntaxe /skladba vety/. V učive 2. ročníka sa 

eliminuje morfologická rovina. Učivo o podstatných, prídavných menách a slovesách sa 

presúva do 3. ročníka ZŠ. Učivo: „Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa taktiež 

eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) na 

hodinách písania a slohu. Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Pozn. (učivo je 

jednoznačne vymedzené vo vzdelávacom štandarde).   

Oblasť čítanie a literárna výchova - zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré žiak 

nadobúda prostredníctvom tejto oblasti. Technická stránka čítania zostáva i naďalej zachovaná. 

Rozdiel nastáva v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením. Slohová výchova 

je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej komunikácie je 

zameraná na ústne vyjadrovanie, žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou a obsahom 

prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie porozprávať svoj 

zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa časovej a príčinnej 

súvislosti, vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, reprodukovať rozprávku, 

povesť a pod.   

  
  
Poznávacie a čitateľské kompetencie   

  
Technika čítania a verejná prezentácia textu   

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

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

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

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

4) Výrazne recitovať básne, úryvky z prózy.  5) Pri čítaní dramatických textov výrazne 

reprodukovať priamu reč.   

  

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti   

1) Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť.  2) 

Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi.   

  

Analytické a interpretačné zručnosti   

1) Zostaviť osnovu prečítaného textu.   

2) Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.   

3) Prerozprávať obsah prečítaného textu.   

4) Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu.   

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

jazykové prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.   

6) Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.   
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7) Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.   

8) Odlišovať prozaické a básnické texty.   

9) Odlišovať umelecké a náučné texty.   

  

Tvorivé zručnosti   

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

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

ilustrácie.   

3) Napísať krátky prozaický útvar.   

4) Tvoriť jednoduché rýmy.   

5) Inscenovať kratší dramatický text.   

Informačné zručnosti   

1) Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici.   

2) Budovať si vlastnú knižnicu.   

  
Kontrola a hodnotenie žiakov  

  

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky žiakov 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. V danom predmete sú 

žiaci priebežne hodnotení. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj 

svojho spolužiaka. Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie a 

klasifikáciu žiakov základnej školy. Známkou sa hodnotí ústny prejav, písomný prejav, 

projekty, testy a iné formy samostatnej práce žiakov a schopnosti žiakov. Pri hodnotení 

učebných výsledkov žiakov so ŠVVP postupujeme podľa Prílohy č. 2 k metodickému pokynu 

č. 22/2011 Zásady hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej 

škole a budú sa brať do úvahy doporučenia CPPPaP.   

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – výborný,  

2 – chválitebný,  

3 – dobrý,  

4 – dostatočný,  

5 – nedostatočný  

  

Učiteľ preveruje úroveň vedomostí žiakov:  

− verbálnou formou – prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede 

žiaka alebo konkrétneho žiaka učiteľom,  

− písomnou formou – formou diktátov (kontrolné diktáty v 1. ročníku nie sú povinné), 

písomných úloh ktoré hodnotí známkou. Žiaci píšu vstupnú, polročnú a výstupnú kontrolnú 

prácu, ktorú hodnotíme percentuálnou úspešnosťou jednotlivých žiakov i celej triedy, ostatné 

písomné práce sú na zvážení konkrétneho pedagóga.  
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− praktické aktivity – projekty a ich prezentácia. Pri hodnotení kladie dôraz 

na pozitívne hodnotenie práce a povzbudenie žiaka.  

  

Kritéria hodnotenia diktátov v 1. -4. ročníku podľa stupnice:  

Počet chýb    Známka  

0 – 2    1  

3 – 4    2  

5 – 7    3  

8 – 10    4  

11 – viac   5  

  

Hodnotenie previerok:  

100 – 90%   1  

  89 – 75%  2  

  74 – 50%   3  

  49 – 30%   4  

  29 – 0%   5  

  

Zásady, ktoré je potrebné dodržiavať pri oprave diktátu:  

  

1. Za chybu sa v práci žiaka počíta akákoľvek chyba z učiva, ktoré sa už prebralo.  

2. Ak sa vyskytne tá istá chyba v tom istom slove niekoľko krát počíta sa za jednu chybu.  

3. Chyba rovnakého významu v rôznych slovách sa počíta ako chyba v ďalšom slove.  

4. Priestupky voči pravidlám pravopisu (napr. oddelené a spojené písanie, veľké začiatočné 

písmeno) sa v každej novej situácií počítajú za novú chybu.  

5. Známka za zlú úpravu sa nesmie zarátať do známky z diktátu, ale úprava sa musí hodnotiť 

osobitne. 
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2. Obsah učebného predmetu  

Obsah vzdelávania pre 1.ročník   

Časová dotácia: 9h/týždeň (ŠVP – 8h, ŠkVP – 1h), 297h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

ČÍTANIE   Prípravné obdobie - 20 h   

Rozvoj  komunikačných  a 

vyjadrovacích schopností.  

Analytické činnosti: veta, slovo, slabika.  

Grafické znázorňovanie vety.  

Grafické delenie slov na slabiky.  

Určovanie pozície hlások v slove.  

Detailná analýza slova na hlásky - určovanie 

pozície hlások v slove.  

Poznávanie písmen.  

Čítanie slov po písmenách.  

Aktivizovať  poznatky  z 

 predškolského obdobia.  

Analyzovať podľa sluchu slabiku, slovo, vetu 

(vytlieskať).  

Graficky znázorniť vetu.  

Graficky deliť slová na slabiky.  

Určiť hlásky v slove (začiatok, stred, koniec). 

Analyzovať slová na hlásky – určiť ich 

pozíciu.  

Zrakové poznávanie prvých 10 tlačených 

tvarov písmen.  

Pokusné čítanie jednoduchých slov tlačeným 

písmom.  

- vie rozprávať a tvoriť vety podľa 

predlohy  

- vie rozkladať slabiky, slová a vety  

- vie graficky znázorniť vetu pomocou 

čiary, šnúrky  

- vie graficky rozdeliť slovo na slabiky 

pomocou zvislej čiary  

- vie postrehnúť hlásku v slove  

- vie rozdeliť slovo na hlásky a určiť ich 

správne poradie  

- pozná (v rámci svojich možností) prvé 

tlačené tvary písmen  

- vie (v rámci svojich možností) prečítať 

jednoduché slová  

Nácvičné (šlabikárové) obdobie - 110 h   
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Využívanie písmen veľkej tlačenej abecedy pri 

čítaní.  

Osvojovanie – čítanie písmen slovenskej 

abecedy.  

Detailná analýza slov a určovanie pozície 

hlások v slove.  

Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov – 

otvorené slabiky.  

Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov – 

slabiky so spoluhláskovou skupinou.  

Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov –  

Čítanie jednoduchých slov s využitím veľkých 

tlačených písmen.  

Automatizácia presného poznávania písmen 

abecedy.  

Analyzovať slová na hlásky – určiť ich 

pozíciu.  

Nácvik čítania slabík, slov, viet, textov s 

otvorenou slabikou.  

Nácvik čítania slabík, slov, viet, textov so 

spoluhláskovou skupinou.  

Nácvik čítania slabík, slov, viet, textov  

- vie prečítať jednoduché slová s 

využitím veľkých tlačených písmen  

- pozná všetky písmená abecedy (malé, 

veľké, tlačené, písané)  

- vie rozdeliť slovo na hlásky a určiť ich 

správne poradie  

- vie čítať slabiky, slová, vety s 

otvorenou slabikou  

- vie  čítať  slabiky,  slová, 

 vety  so  

spoluhláskovou skupinou  

- vie čítať slabiky, slová, vety s 

viacnásobnou  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

viacnásobná spoluhlásková skupina.  

Čítanie slabík, slov, viet a krátkych textov – 

slabičné r, r, l, l.  

Čítanie písaných písmen, slabík, slov, viet a 

krátkych súvislých textov.  

Praktické činnosti – interpunkčné znamienka 

(bodka, čiarka, otáznik, výkričník, dvojbodka, 

úvodzovky, rozdeľovník).  

Praktické činnosti – pojmy (rozprávka, príbeh, 

báseň, text, nadpis, riadok, autor).  

Praktické a hrové činnosti – využitie čítania a 

písania v každodenných životných situáciách.  

s viacnásobnou spoluhláskovou skupinou.  

Nácvik čítania slabík, slov, viet, textov so 

slabičným r, r, l, l.  

Nácvik čítania písaných písmen, slabík, slov, 

viet a krátkych súvislých textov.  

V texte rozpoznať a prakticky využiť 

interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, 

otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, 

rozdeľovník).  

Práca s literárnym textom – využitie pojmov 

(rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, riadok, 

autor).  

spoluhláskovou skupinou- vie čítať slabiky, 

slová, vety so slabičným r, r, l, l  

- vie čítať písané písmená, slabiky, slová, 

vety a krátke súvislé texty  

- vie  prakticky  využiť 

 interpunkčné znamienka (bodka, čiarka, 

otáznik, výkričník, dvojbodka, úvodzovky, 

rozdeľovník)  

- v praktických činnostiach pozná tieto 

pojmy  

- rozprávka, príbeh, báseň, text, nadpis, 

riadok, autor  
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Využitie čítania pri dramatizácii a v rôznych 

situáciách.  

- vie využiť čítanie aj v iných činnostiach 

(hľadanie informácii – internet, encyklopédia, 

slovník...)  

Čítankové obdobie - 20 h  

Zdokonaľovanie techniky čítania.  

Čítanie s porozumením.  

Cvičenie správnej intonácie.  

Voľna reprodukcia prečítaného textu.  

Vyjadrenie pocitov vyvolaných prečítaným  

textom (smutné, zábavné, poučné . . . )  

Príprava na prechod k tichému čítaniu.  

Zdokonaľovanie nadobudnutých zručností. 

Zdokonaľovanie porozumenia prečítaného 

textu.  

Zdokonaľovanie cvičenia správnej intonácie. 

Zdokonaľovanie reprodukcie jednoduchého 

textu. Vnímanie umeleckých textov rôznych 

žánrov. Nácvik a príprava tichého čítania 

rôznymi technikami a aktivitami.  

- vie plynule čítať jednoduchý text v 

rámci svojich možností  

- vie reprodukovať krátky prečítaný text - 

vie správne používať intonáciu v texte (v rámci 

svojich možností)  

- vie reprodukovať jednoduchý text (v 

rámci svojich možností)  

- vie prežívať rôzne žánre umeleckého 

textu  

- pozná techniku tichého čítania  

PÍSANIE  Prípravné obdobie - 27 h  
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Uvoľňovacie cviky – zlepšenie jemnej 

motoriky zápästia a prstov.  

Nácvik písania prípravných cvikov.  

Rozvíjanie analytických schopností – 

schopnosť postrehnúť základné čiary a línie v 

jednotlivých písacích cvikoch.  

Uvoľňovanie ruky na písanie pomocou 

rozličných činností a kresbových cvikov. 

Písanie prvkov písmen a číslic (čiary, oblúky, 

zátrhy, ovály, slučky, vlnovky).  

Orientácia v miniatúre.  

- vie rozcvičiť zápästie pred písaním  

- vie písať správne prvky písmen a číslic  

- vie sa orientovať v miniatúre  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Nácvičné obdobie - 100 h  

Osvojovanie si písania písmen slovenskej 

abecedy.  

Spájanie písmen do slabík a slov.  

Odpis písaných písmen, slabík, slov a viet.  

Prepis tlačených písmen, slabík, slov a viet. 

Písanie slov a jednoduchých viet podľa 

diktovania.  

Podporovanie vlastného a tvorivého písania 

veľkou tlačenou abecedou.  

Písanie tvarov malých a veľkých písmen 

písanej abecedy.  

Nácvik spájania jednotlivých písmen do slabík 

a slov.  

Nácvik odpisovania jednotlivých písmen, 

slabík, slov a viet.  

Nácvik prepisovania jednotlivých tlačených 

písmen, slabík, slov a viet.  

Nácvik písania diktovaného textu (slabiky, 

slová, vety).  

Tvorivé písanie pomocou rôznych techník.  

- vie správne písať písané tvary písmen  

- vie správne pripájať písmená do slabík a 

slov - vedieť správne odpísať jednotlivé 

písmená, slabiky, slová a vety  

- vie správne prepísať jednotlivé tlačené 

písmená, slabiky, slová a vety  

- vie správne napišať diktovaný text 

(slabiky, slová, vety)  

- vie s pomocou učiteľa vytvoriť 

jednoduchý krátky text  

Čítankové obdobie - 20 h  
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Zdokonaľovanie techniky 

písania. Odpis a prepis textu. 

Písanie podľa diktovania.  

Precvičovanie  pravopisných  javov 

predpísaných pre 1.ročník.  

Vytváranie  spôsobilostí  samostatne  sa 

písomne vyjadrovať.  

Zdokonaľovanie nadobudnutých zručností.  

Precvičovanie písania veľkých písmen na 

začiatku vety, vo vlastných menách a 

používanie interpunkčných znamienok.  

Tvorivé písanie pomocou rôznych techník.  

- vie správne, úhľadné, primeraným 

tempom napísať jednoduchý text  

- vie správne, úhľadné, primeraným 

tempom  

odpísať a prepísať jednoduchý text - 

vie správne napišať diktovaný text  

- vie používať pravopisné javy predpísané 

pre 1. ročník  

- vie s pomocou učiteľa vytvoriť 

jednoduchý krátky text  

Prierezové témy:  

Dopravná výchova – úlohou školskej výchovy k bezpečnosti v cestnej premávke je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej 

premávke.  

Environmentálna výchova – prispeje k rozvoju osobnosti žiaka, nadobudne v oblasti vedomostí, zručnosti a schopností vnímanie vzťahov medzi 

človekom a jeho životným prostredím a jeho ohrození.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – rozvíja ľudský potenciál žiakov, poskytuje im základy na plnohodnotný a zodpovedný život.  

Ochrana života a zdravia – realizuje sa prostredníctvom didaktických hier. Je začlenená ako povinné učivo ochrany človeka a prírody.  

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti – spája jednotlivé kompetencie, ktoré chceme rozvíjať u žiakov, ako je komunikovanie, 

argumentovanie, používanie informácií a práca s nimi, riešenie problémov, poznať sám seba a svoje schopnosti, spolupráca v skupine,  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

prezentácia samého seba.  

Mediálna výchova – umožní žiakom osvojiť si stratégie kompetentného zaobchádzania s rôznymi druhmi médií, kriticky a selektívne využívať 

média a ich produkty. Deti získavajú schopnosť posudzovať mediálne šírené posolstvá, aby objavovali v nich to hodnotné a pozitívne, ale tiež si 

uvedomovali negatívne mediálne vplyvy na ich osobnosť, eliminovali ich.  

Multikultúrna výchova – zaraďuje sa do vzdelávania preto, lebo sa žiaci v škole stretávajú v súvislosti s globalizáciou sveta, so žiakmi rôznych 

kultúr. Žiaci by mali byť pripravení na rozdielnosť kultúr. Výchovné pôsobenie je zamerané na rozvoj chápania, akceptácie, medziľudskej 

tolerancie a emocionálne pochopenie inej kultúry. Predpokladom je aj schopnosť detí s nimi spolupracovať.  
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Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 8h/týždeň (ŠVP –6h, ŠkVP – 2h), 264h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Tvary písmen. Konvencie v ústnej komunikácii - 20 h   

Cieľom tematického celku je, aby si  žiaci 

osvojili základné pravidlá dodržiavané na 

začiatku a v závere vzájomnej komunikácie. 

Vedieť vhodne pozdraviť a rozlúčiť sa, vedieť 

správne zvoliť tykanie a vykanie účastníkom 

komunikácie.  

Žiaci si zopakujú a precvičia správne tvary 

písmen, predovšetkým pri analýze a prepise 

jednotlivých pozdravov, viet, ktorých 

používanie si osvojujú v tomto tematickom 

celku.  

Vyjadrenie krátkej informácie v súlade so 

spoločenskými konvenciami.  

Písmená – malé, veľké, písané, hlásky, slabiky, 

slová.  

Pozdrav,  oslovenie,  tykanie, 

 vykanie, predstavenie sa, privítanie, 

rozlúčenie.  

Žiak:  

-si osvojil základné pravidlá dodržiavané na 

začiatku a v závere vzájomnej komunikácie,  

-vie vhodne pozdraviť a rozlúčiť sa, správne  

zvoliť  tykanie  a  vykanie 

 účastníkom komunikácie  

2. Delenie hlások, hláskoslovie. Slušnosť v komunikácii - 40 h   
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Cieľom tematického celku je, aby žiak dokázal 

vhodne sformulovať svoje požiadavky a 

potreby.  

Žiaci sa oboznámia so slovnou zásobou 

potrebnou k vhodnému formulovaniu týchto 

výpovedí – informácií o delení hlások. Na 

základe analýzy týchto slov sa žiaci oboznámia 

s delením hlások.  

Žiak sa naučí primerane formulovať výpovede 

o zadelení hlások do skupín.  

Pri prezentácii výpovedí sa pozornosť zameria 

aj na správnu výslovnosť jednotlivých hlások. 

Vyjadrenie výpovede s cieľom popísania  

Hláska a písmeno  

Rozdelenie hlások: samohlásky - krátke a 

dlhé, dvojhlásky, samohláska ä, slabikotvorné 

r/r – l/l, samohlásky – tvrdé a mäkké, i – y ako 

jedna hláska, ale dve písmená.  

Písanie i/í po mäkkých a y/ý po tvrdých 

spoluhláskach v koreni domácich slov. Písanie 

spoluhlások d, t, n, l s mäkčeňom a bez neho 

(v domácich slovách pred e, i a dvojhláskami).  

Písanie veľkých písmen v menách osôb a v 

zemepisných názvoch z blízkeho okolia.  

Nápis a nadpis.  

- vie vhodne sformulovať svoje 

požiadavky a potreby,  

- ovláda delenie hlások,  

- primerane formuluje výpovede o 

zadelení hlások do skupín,  

- správne vyslovuje jednotlivé hlásky,  

- správne vyslovuje a píše i, í po 

mäkkých a y, ý po tvrdých spoluhláskach,  

- správne vyslovuje a píše slová zo 

spoluhlások d, t, n, l s mäkčeňom a bez neho v 

domácich slovách pred, i a dvojhláskami.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

jazykového javu.  Tvorba viet, formulácia informácií.   

3. Slovo, slabika, hláska. Konvencie v ústnej komunikácii - 16 h  
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Cieľom tematického celku je upevnenie 

pojmov slovo, slabika a hláska s dôrazom na 

poukázanie ich vzájomného vzťahu.  

Tieto poznatky sú abstrahované z 

komunikačných situácií zameraných na 

konvencie v ústnej komunikácii – prosba, 

poďakovania, ospravedlnenie a blahoželanie.  

Vyjadrenie prosby, poďakovania, 

ospravedlnenia a blahoželania.  

Slovo, slabika, hláska.  

Delenie slov na slabiky.  

Formou hry so slovom viest žiakov k 

pochopeniu, že slovo sa skladá zo slabík a 

hlások a že je prostriedkom na tvorbu vety.  

Spájanie slov a viet.  

Formou hier so slovami tvoriť vety z 

rozsypaných slov, obmieňať poradie slov vo 

vete, obmieňať tvary slov vo vete, dokončiť 

začatú vetu podľa svojej predstavy....).  

Zmenou hlásky/písmena alebo slabiky v slove 

utvoriť nové slovo a poznať jeho význam.  

Prosba,  poďakovanie,  ospravedlnenie 

blahoželanie.  

- rozlišuje slová vo vete, člení slová na 

slabiky a hlásky,  

- ovláda spájanie slov do viet,  

- zmenou hlásky/písmena alebo slabiky v 

slove vie utvoriť nové slovo a pozná jeho 

význam,  

-v ústnej komunikácii vie vyjadriť prosbu, 

poďakovanie, ospravedlnenie a blahoželanie, -

pri overovaní pravopisu a poznávaní významu 

slov  

 -vie  používať  slovníky  a  encyklopédie  

(tlačené aj elektronické.)   

4. Vety. Súkromný list - 44 h  

Cieľom tematického celku je, aby si žiak 

uvedomil dôležitosť písomnej komunikácie 

formou listu a dokázal samostatne napišať 

jednoduchý list. Žiaci sa oboznámia s 

rozlišovaním viet podľa obsahu.  

Pri samostatnom formulovaní správne použiť 

jednotlivé druhy viet.  

Napísanie krátkeho osobného listu 

obsahujúceho okrem formálnych časti aj  

jednoduchú informáciu,  

Veta.  

Jednoduchá veta.  

Vety podľa obsahu, oznamovacia, opytovacia, 

rozkazovacia, želacia, zvolacia.  

Písanie veľkých písmen na začiatku vety a 

interpunkčných znamienok na konci vety 

(bodka, otáznik, výkričník, tri bodky).  

Bodka, otáznik, výkričník.  

Písanie vlastných mien, osôb, zvierat a 

zemepisných názvov  

- vie v ústnom prejave melódiou zreteľné 

ohraničiť výpovede,  

-pri čítaní a v spontánnom prejave rozlíši 

melódiu oznamovacej, opytovacej,  

rozkazovacej a želacej vety,  

-vie porovnať podobnosti a rozdiely medzi 

vetami s rozdielnym počtom slov a s  

rozdielnym poradím slov,  

-vie sformulovať oznamovaciu vetu ako  

reakciu na počutý alebo prečítaný text,  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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vhodne použiť vety podľa obsahu.  Blahoželanie ústne/písomné, adresa, adresa 

odosielateľa, pohľadnica, súkromný list, krátke 

správy (SMS, e-mail).  

-vie sformulovať želanie a vyjadriť svoj pocit, -

pomocou zvolacej vety vie vyjadriť emócie,  

-vie správne napísať vlastné mená osôb, 

zvieraťa zemepisných názvov.  

5. Rozprávanie a opis - 12 h  

Cieľom tematického celku je nácvik ústneho 

rozprávania príbehu, rozprávky a opis 

predmetu a obrázka s využitím osnovy. 

Porozprávať krátky príbeh podľa osnovy, 

popišať obrázok a predmet.  

Osnova. Rozprávanie 

– ústne.  

Opis predmetu – ústne.  

Opis obrázka – ústne.  

-vie porozprávať krátky príbeh podľa osnovy, 

popísať obrázok a predmet.  

6. Komunikačná činnosť – čítanie a literárna výchova - 132 h  
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Cieľom je, aby žiak vedel porozprávať o 

obrázku, porozprávať podľa série obrázkov.  

Počúvať rozprávanie spolužiakov.  

Čítať text s porozumením.  

Napísať nadpis k obrázku a k sérii obrázkov  

Hovorenie:  

- porozprávať o obrázku, ústne vyjadriť 

súvislosť medzi ilustráciou a obsahom 

prečítaného textu,  

- vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knihe,  

- porozprávať svoj zážitok (v dvojiciach v 

skupine, celej triede),  

- usporiadať obrázky podľa časovej a 

príčinnej súvislosti a porozprávať príbeh podľa 

série obrázkov.  

Počúvanie: - s porozumením počúvať 

inštrukcie učiteľa a vedieť ich sformulovať 

vlastnými slovami,  

- počúvať rozprávanie spolužiakov a 

vedieť sformulovať otázku.  

Čítanie: - v prečítanom texte vedieť vyhľadať 

informáciu, ktorá je v ňom explicitne vedená, 

synonymným spôsobom- po precitaní časti  

príbehu sformulovať svoju 

predstavu o pokračovaní textu.   

-vie porozprávať o obrázku,  

- vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knihe,  

-vie porozprávať svoj zážitok,  

-vie porozprávať príbeh podľa série obrázkov,  

-vie počúvať rozprávanie spolužiakov,  

-vie sformulovať otázku,  

-vie v prečítanom texte vyhľadať informáciu, -

dokáže po prečítaní časti príbehu formulovať 

svoju predstavu o pokračovaní textu,  

-vie napísať nadpis k obrázku a k sérii 

obrázkov.  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník  Časová dotácia: Slovenský jazyka literatúra : 8h/týždeň   264 h/ 

rok   (ŠVP- 6h, ŠkVP – 2h dotácia)  

Jazyková zložka a slohová zložka: 4h/týždeň       132 h /rok    /108 h gramatiky a 24 h slohu, lebo slohov je v učebnici len 17/ 

Čítanie a literárna výchova: 4h/ týždeň    132 / rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

A. JAZYKOVÁ ZLOŽKA    

1. Abeceda, slovník, encyklopédia, telefónny zoznam - 20 hodín   
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Opakovanie učiva o hláskach  z 2. ročníka 

Prakticky využiť poznatky s abecedou na prácu 

s encyklopédiami a slovníkmi.  

Aktívne využívať abecedu pri vyhľadávaní 

nových informácií v tlačovej aj elektronickej 

podobe.  

Podporovať záujem o spoznávanie nových slov 

a ich presné využívanie v praxi.  

Rozlišovacie znamienka, delenie hlások, 

samohláska ä. Hláska, slabika, slovo, veta.  

Tlačené a písané písmená abecedy.  

Radenie slov podľa abecedy.  

Názvy písmen.  

Vyhľadávanie slov v slovníku podľa abecedy.  

Žiak ovláda rozlišovacie znamienka,  správne 

ich používa. Ovláda rozdelenie hlások na 

samohlásky, dvojhlásky a spoluhlásky. 

Spoluhlásky vie rozdeliť na mäkké, tvrdé a 

obojaké.  

Žiak ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy.  

Vie zoradiť slová v abecednom poradí.  

Vie správne pomenovať všetky písmená.  

V slovníku vie vyhľadať slovo podľa 

abecedy. Podobne i v encyklopédií alebo 

telefónnom zozname.  

2. Slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ. Písanie a výslovnosť spoluhlások l, ĺ, r, ŕ - 4 hodiny   

V rámci opakovania učiva: slabikotvorné 

hlásky a tvorba slabík s týmito hláskami žiak 

rozozná takéto slová a vie tvoriť nové slová.  

Slovo, slabika.  

Rozdeľovanie slov na slabiky. 

Vytváranie slov prostredníctvom 

slabikotvorných slabík.  

Žiak suverénne rozdeľuje slová na slabiky, zo 

slabík vie utvoriť slová.  

Vie, že spoluhláska l, ĺ a r, ŕ môže nahradiť 

samohlásku a vytvoriť slabiku.  

3. Obojaké spoluhlásky b, m, p, r, s, v, z, f - 2 hodiny   

Spoluhlásky rozdeľujeme na tvrdé, mäkké a 

obojaké.  

Pravopis po obojakých spoluhláskach.  

Spoluhlásky rozdeľujeme na tvrdé, mäkké a 

obojaké.  

Názvy obojakých spoluhlások.  

Pravopis po obojakých spoluhláskach.  

Žiak vie rozoznať obojaké spoluhlásky.  

Vie ich vymenovať.  

Vie, že po obojakých spoluhláskach píšeme 

alebo i, í alebo y, ý  

4. Vybrané slová po obojakých spoluhláskach b, p, m, v, r, z, s. 45 hodín   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Rozširovať aktívnu slovnú zásobu žiakov o 

vybrané slová a príbuzné slová. Frazémy s 

vybranými slovami vedieť využívať v 

komunikačnej situácii. Vybrané slová vedieť 

používať nie len v pravopisných cvičeniach, 

nácvičných a kontrolných diktátoch, ale najmä 

pri tvorbe vlastných textov a uplatňovať ich v 

medzipredmetových vzťahoch (vlastiveda, 

prírodoveda, IKT, etická výchova a pod.)  

Definícia vybraných slov.  

Pravopis vybraných slov vo všeobecnom 

ponímaní. Príbuzné slová.  

Vybrané slová po obojakej spoluhláske f 

neexistujú.  

Obsah učiva spočíva v ovládaní vybraných 

slov po jednotlivých obojakých spoluhláskach 

(okrem spoluhlásky f).  

Odvodzovanie a tvorenie príbuzných slov.  

Pravopis vybraných slov a príbuzných slov.  

Žiak vie zadefinovať vybrané slová.  

Vie povedať aké i, í, alebo y, ý píšeme vo 

vybraných slovách.   

Naučí sa rozoznávať vybrané slová a príbuzné 

slová. Žiak si postupne osvojuje pravopis 

vybraných slov.  

Vie, v ktorých slovách sa píše y, ý.  

Vie správne uplatniť pravopis v príbuzných 

slovách.  

Vie  vybrané  slová  používať 

 nielen  v izolovaných slovách, ale aj v 

iných slovných spojeniach a v textoch.  

5. Slovné druhy 7 h   

Slovné druhy všeobecne, rozdelenie slovných 

druhov na ohybné a neohybné, vysvetlenie 

pojmov ohybné a neohybné  

Vyvodenie  pojmov  ohybný  a 

neohybný slovný druh.   

Vymenovanie slovných druhov .  

Žiak vie vymenovať všetky slovné druhy, aj 

ohybné aj neohybné. Vie, s ktorými sa 

stretneme v učive 3. ročníka.  

6. Podstatné mená. Všeobecné a vlastné podstatné mená - 12 hodín   

Rozlišovanie  a vyhľadávanie 

 konkrétnych podstatných mien v texte.  

Tvorba viet na podstatné mená a ich praktické 

používanie v texte.  

Správny pravopis všeobecných a vlastných 

podstatných mien v pravopisných cvičeniach a 

v diktátoch.  

Žiak vie gramatický jav aplikovať pri tvorbe 

textov.  

Vyvodiť definíciu  podstatných mien na 

konkrétach.  

Rozdelenie podstatných mien na všeobecné a 

vlastné.  

Pravopis vlastných podstatných mien.  

Žiak vie zadefinovať podstatné mená.  

Vie sa na ne opýtať správnou otázkou.  

Vie ich nájsť v cvičeniach, v jednoduchých 

textoch. Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné 

podstatné mená.  

Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných 

podstatných menách – os osôb, zvierat, miest a 

obcí, vrchov, riek, potokov, štátov, 

svetadielov...  
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7.Prídavné mená. Antonymá – 6 hodín   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Pri slovných druhoch slovies a prídavných 

mien platia podobné komunikačné ciele ako pri 

predchádzajúcich slovných druhoch (podstatné 

mená).  

Problematiku antoným a synoným je možné 

riešiť formou hry so slovami zameranú na 

tvorbu slov s rovnakým a opačným významom  

Učiteľ nevyvodzuje príslušné termíny, ale 

snaží sa u žiakov vzbudiť záujem o slová a ich 

používanie vo vetách, v komunikácií a písanom 

texte.  

  

  

Definícia prídavných mien.  

Vyvodenie pojmu z akostných prídavných 

mien.  

Žiak vie zadefinovať prídavné mená.  

Vie vyhľadať prídavné mená (akostné) z 

cvičení, z textu.  

Vie tvoriť antonymá.  

7. Slovesá. Synonyma. 6 hodín  
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Pri slovných druhoch slovies a prídavných 

mien platia podobné komunikačné ciele ako pri 

predchádzajúcich slovných druhoch (podstatné 

mená).  

Problematiku antoným a synoným je možné 

riešiť formou hry so slovami zameranú na 

tvorbu slov s rovnakým a opačným významom  

Učiteľ nevyvodzuje príslušné termíny, ale 

snaží sa u žiakov vzbudiť záujem o slová a ich 

používanie vo vetách, v komunikácií a písanom 

texte.  

  

  

  

Vyvodiť jednoduchú definíciu slovies.  

  

Žiak pozná funkciu slovies v texte. Tvorí 

synonymá.  

  

8. Zámená - 3 hodiny  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Praktické používanie zámen v 

slovnej aj písomnej komunikácií.  

Pri vyvodení tohto učiva vychádzame z 

hovoreného textu.  

Žiaci  na  základe  vlastnej 

 komunikácie selektujú zámená, učia sa 

ich pravopis, vedia ich použiť v texte a vedia 

ich zameniť za iné slovné druhy, ktoré doteraz 

ovládajú.  

Definovať zámená.  

Vychádzame zo skúsenosti, že žiaci používajú 

v bežnej komunikácii zámená, napr. ja, ty, on, 

ona, my, vy, oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, moje, 

tvoje, naše, vaše.  

Žiakov neučíme delenie zámen, iba ich 

naučíme prakticky ich vyhľadať v cvičeniach, 

v textoch a pod.  

Praktické používanie zámen v slovnej aj 

písomnej komunikácií.  

Pri vyvodení tohto učiva vychádzame z 

hovoreného textu.  

Žiaci  na  základe  vlastnej 

 komunikácie selektujú zámená, učia sa 

ich pravopis, vedia ich použiť v texte a vedia 

ich zameniť za iné slovné druhy, ktoré doteraz 

ovládajú.  

9. Číslovky – 3 hodiny  
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Vedomosti o číslovkách žiak využíva nielen na 

hodinách jazyka slovenského, ale i v iných 

predmetoch, najmä v matematike.  

Definovať číslovky.  

Podobne ako pri slovnom druhu zámená aj pri 

číslovkách vychádzame zo skúsenosti žiakov s 

týmto slovným druhom.  

Žiaci od 1. triedy používajú číslovky v 

matematike. Pri definícii vychádzame z 

poznatkov žiakov o číslovkách.  

Môžeme spomenúť číslovky základné aj 

radové, ale nevyžadujeme, aby tieto pojmy 

žiaci ovládali.  

Žiak pozná a vie povedať jednoduchú definíciu 

čísloviek.  

Žiak vie vyhľadať základné, radové alebo iné 

číslovky, ktoré pozná alebo sa s nimi stretol v 

praxi, v cvičeniach, v textoch.  

Žiak vie v bežnej komunikácii používať slovný 

druh – číslovky.  

Vie správne napísať číslovky do 1000.  

Vie správne uplatniť ich pravopis v texte.  

10.Tematický celok: Sloh – 24 hodín  

List   

Oslovenie   

Podpis   

  

  

Osnova   

Úvod   

Jadro   

Záver   

  

  

Písomné členenie listu.   

Oslovenie, úvod, jadro, záver,  

podpis.   

(V rámci opakovania, zopakovať  správne 

napísanie adresy.)  

  

Rozprávanie zážitku z prázdnin  

alebo inej udalosti zo života  dieťaťa.   

Rozprávanie príbehu podľa  osnovy 

(úvod, jadro, záver).   

Žiak rozozná časti listu. Vie  

písomne zoštylizovať jednoduchý  

list. Ovláda pravopis oslovenia.  Vie 

sa podpísať svojim menom a  

priezviskom.   

  

Žiak vie porozprávať udalosť  

alebo zážitok podľa osnovy.  

Rozprávanie realizuje na základe  

časovej postupnosti. Vie rozprávať  

udalosť alebo príbeh podľa   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Oznam  SMS   

e-mail   

Korešpondenčný lístok  

  

  

  

Inzerát  

  

  

  

  

Reklama   

Druhy reklamy   

  

  

  

  

  

Pozvánka  

  

  

  

  

  

  

Opis   

Odsek  

Časová postupnosť.   

  

 Písomné odovzdávanie informácií  

prostredníctvom SMS (mobil),  

elektronicky, e-mail (počítač),   

písomne (korešpondenčný lístok)  

  

  

  

Vyhľadávanie inzerátov v tlači.  Písanie 

inzerátov.   

  

  

  

Druhy reklamy   

Analýza reklamných textov   

Tvorba reklamných textov   

Reklamný plagát  

  

  

  

Písomná formulácia pozvánky  

napr. s tematikou Vianočné  

posedenie, Vianočný koncert  

žiakov... Obsah pozvánky.  

  

  

  

obrázkov. Dokáže napísať  k 

príbehu osnovu  

Žiak vie napísať jednoduchý  

oznam prostredníctvom SMS  

správy, e-mailom alebo klasicky  

prostredníctvom  

korešpondenčného lístka.  Vie 

správu sformulovať tak, aby  

obsahovala základné informácie 

  Žiak vie vyhľadať 

inzerát  v časopise, v novinách 

alebo  v reklamných 

tlačovinách.  Vie sformulovať 

krátky inzerát -  písomne.   

Žiak vie vlastnými slovami  charakterizovať 

pojem reklama.   

Vie rozlíšiť druhy reklamy.  Vie 

sformulovať krátky reklamný  

text.   

Vie posúdiť hodnovernosť  

reklamy.  

Žiak vie sformulovať písomne text  

pozvánky na nejaké podujatie.  

Ovláda prvky, ktoré nesmú  v 

pozvánke absentovať (miesto,  

čas, program, kto pozýva).  Vie 

pozvánku primerane graficky  

ozvláštniť.   
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  Písomne opísať konkrétny  

predmet. Všímať si základné  prvky 

z ktorých sa skladá.   

Žiak vie opísať prvky, z ktorých sa  

predmet skladá. Vie napísať  funkciu 

predmetu, prípadne jeho   
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Vizitka  

Funkcia, predmetu, jeho využitie v  

praxi. Členenie textu na odseky  

(úvod, jadro, záver).   

  

  

  

  

  

  

Naučiť žiakov predstaviť sa  

prostredníctvom vizitky. Naučiť  

pojem slova vizitka.   

Názorná ukážka vizitky. Čo  

vizitka obsahuje, aké informácie  o 

človeku prezrádza.   

Informácie o vizitke zrealizovať aj  

písomne. Výroba vlastnej vizitky  

podľa predlohy, šikovnejší podľa  

vlastnej fantázie.    

praktické využitie. Opis vie  

rozčleniť do odsekov.  Vie 

opísať detskú ilustráciu,  

prípadne umeleckú ilustráciu  

namaľovanú k nejakému  

konkrétnemu literárnemu textu  

(napr. z čítanky, z obľúbenej  

knihy).  

  

Žiak pozná vizitku po vizuálnej  

stránke. Ovláda definíciu vizitky.  

Vie, ktoré údaje vizitka obsahuje.  

Žiak sa vie prostredníctvom nej  

predstaviť. Vie si vyrobiť vizitku  

pre seba alebo pre spolužiaka,  

rodiča a pod.  

  

  

  

11.Tematický celok: Čítanie a literárna výchova – 132 hodín  
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Literatúra pre deti  

  

  

  

  

  

  

  

Poézia   

Próza   

Verš   

Literárne texty sú zamerané na  

zvládnutie techniky čítania, na  

porozumenie prečítaného textu.  

Obsahujú témy prírodných motívov  

spojených s jesenným dozrievaním  

a s tematikou školy.   

  

  

Texty s tematikou rodiny, rodinné  

vzťahy, rodičia, starí rodičia,  

náhradní rodičia, adopcia.   

Vie vymenovať knihy pre deti  a 

mládež, ktoré pozná z domu alebo  

knižnice.   

Pozná niektorých významných  

detských autorov.   

Vie porozprávať krátky dej z  

prečítanej knihy alebo vie povedať  

jej obsah.  

Žiak vie rozoznať poéziu od prózy.  

Vie v literárnom texte identifikovať  

verš.   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Odsek  

  

  

  

  

  

  

Ľudová slovesnosť. Pranostika   

Ľudová rozprávka   

Prirovnanie  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Autorská rozprávka   

Hlavná postava   

Vedľajšia postava   

  

  

  

  

  

  

Rozdelenie literatúry na poéziu  

a prózu. V súvislosti s poéziou  

naučíme žiakov pojem verš.  V 

súvislosti s prózou vysvetliť  

pojem odsek. Precvičiť pojmy 

na   

praktických literárnych ukážkach  

  

Ľudová rozprávka  

Prirovnanie   

Krátke ľudové útvary.   

Pojem pranostika – vysvetliť,  

zoznámiť žiakov so známymi  

pranostikami.   

Vychádzame z poznatkov zo života,  

z prírody, prírodných úkazov  a 

javov.   

Naučiť žiakov pojem prirovnanie,  vedieť 

v literárnych útvaroch nájsť  príklady na 

prirovnanie.  

  

Autorská rozprávka – zoznámiť  

žiakov s ďalším druhom 

rozprávky.  Vysvetliť pojem. Žiaci 

čítajú  rozprávky nielen v učebnici, 

ale  vyhľadávajú ich aj v 

časopisoch,  v knižnici, doma. 

Všímajú si  členenie rozprávky ako 

V prozaickom útvare rozozná  

odseky.  

  

  

  

  

  

Žiak vie, čo je ľudová slovesnosť  a 

ktoré literárne útvary obsahuje.  

Pozná pranostiku. Svojimi slovami  

ju vie charakterizovať. Vie  

vyhľadať pranostiku a niektoré  

najznámejšie si aj zapamätá a vie  

ich povedať.   

Ovláda pojem ľudová rozprávka,  

vie ju rozlíšiť od autorskej  

rozprávky.   

V texte vie vyhľadať prirovnanie, ovláda 

pojem prirovnanie.  

  

Žiak pozná pojem autorská  

rozprávka. Pozná rozdiel medzi  

ľudovou a autorskou rozprávkou.  Vie 

prakticky nájsť príklady  autorskej 

rozprávky.   

Pozná členenie textu rozprávky  a 

vie pomenovať jej výchovný cieľ.  
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 Príslovie   

literárneho  útvaru. Naučiť ich 

mená svetových  rozprávkarov 

vedieť niekoľko  názvov 

rozprávok.   

 Rozšírenie vedomosti o nové   

Pozná hlavnú a vedľajšie postavy  

rozprávky.   

  

Žiak ovláda pojem príslovie   

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

48  

Porekadlo  

  

  

  

  

  

Povesť   

Hlavná myšlienka  

literárne útvary ľudovej slovesnosti   

– príslovie, porekadlo. Vedieť, že  

porekadlo obsahuje na konci  

poučenie, vedieť ho vhodne  

výchovne využiť.   

  

Naučiť žiakov pojem povesť.  

Oboznámiť ich s viacerými druhmi  

povesti. V tomto ročníku je  

potrebné dbať na vhodný výber.  

Povesti by mali byť jednoduchšie  

na pochopenie hlavnej myšlienky  a 

nemali by obsahovať prvky  

naturalizmu.  

a porekadlo. Vie vyhľadať príslovia  

a porekadlá v čítanke. Vie povedať  

výchovný cieľ príslovia. Žiak  

spoznáva frazémy v krátkych  

literárnych útvaroch, následne ich  vie 

použiť v praxi.  

Žiak ovláda pojem povesť. Vie, že  

existuje viac druhov povesti. Vie  v 

povesti určiť hlavnú myšlienku.  

Po vypočutí textu vie sformulovať  

vlastnú reakciu na text. Vie  

vytvoriť krátke otázky k textu.  

Žiak sa pokúsi napísať krátky  

príbeh (povesť) sám.    
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Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 8h/týždeň (ŠVP – 6h, ŠkVP – 2h), 264h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok : Vybrané slová  -  35 h  

Rozširovať aktívnu slovnú zásobu žiakov o Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už vybrané 

slová a príbuzné slová. obojakej spoluhláske prebratých vybraných slovách a nacvičuje  

Frazémy  s  vybranými  slovami vedieť Vybrané slová, písanie i,í y,ý, v ďalších nové vybrané a odvodené slová.   

využívať v komunikačnej situácii. vybraných slovách a odvodených slovách Vie ich samostatne používať v cvičeniach, Vybrané 

slová vedieť používať nielen v Príbuzné slová a ich význam. Geografické texte, v diktátoch a kontrolných cvičeniach. pravopisných 

cvičeniach, nácvičných a názvy s i, í a y, ý po obojakej spoluhláske. Získal pravopisné návyky v písaní ďalších kontrolných 

diktátoch, ale najmä pri tvorbe vybraných slov a významovo príbuzných slov.  vlastných textov a uplatňovať ich  Rozšíril si 

pravopisné zručnosti v písaní v medzipredmetových vzťahoch (vlastiveda, geografických názvov prírodoveda, IKT, 

etická výchova a pod.)  

Tematický celok : LEXIKOLÓGIA -  14 h  

Pojem predpona   

Delenie predponových slov   

Slabičné a neslabičné predpony   

Tvorenie slov. Odvodenie slov pomocou 

predpôn. Pravopis a výslovnosť predponových 

odvodenín. Slabičné a neslabičné predpony  

Vedieť tvoriť slová. Vedieť  Odvodzovať slová 

pomocou predpôn. Ovládať pravopis a 

výslovnosť predponových odvodenín.  

Poznať slabičné a neslabičné predpony.  

  

Žiak vie rozdeliť slová na predponu a 

slovotvorný základ.   

Vie  tvoriť  nové  slová  prostredníctvom 

rôznych predpôn.   

Vie  identifikovať  slabičné  a 

 neslabičné predpony.   

Pozná význam nových slov a vie ich používať 

vo vetách, v textoch  

Tematický celok : ZVUKOVÁ  STRÁNKA  JAZYKA  A PRAVOPIS – 17 h  
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Delenie hlások, Znelé a neznelé hlásky  

Spodobovanie na konci slova, uprostred slova  

na hranici slov.   

Spodobovanie spoluhlások. Pravopis a správna 

výslovnosť spoluhlások na konci slov, na 

morfematickom švíku, hranici slov.  

Ovládať pravopis a správnu výslovnosť 

spoluhlások na konci slov, na morfematickom 

švíku, hranici slov. Ovládať rozdelenie hlások 

na znelé a neznelé. Vedieť identifikovať 

spodobovanie. Vedieť vysvetliť pravidlo 

písania spoluhlásky f.  

Žiak  vie  vymenovať  znelé  a 

 neznelé spoluhlásky.   

Ovláda ich správnu výslovnosť na konci, v 

strede slov a na hranici dvoch slov.   

Vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre 

výslovnosť.   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Rozdelenie hlások na znelé a neznelé.  

Identifikácia spodobovania. Vysvetliť pravidlo 

písania spoluhlásky f.   

  

  V pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez 

spodobenia.   

Pravidlo o spodobovaní žiak ovláda nielen 

teoreticky, ale dokáže ho používať najmä 

prakticky.   

  

Tematický celok : MORFOLÓGIA – 66 h  
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Slovné druhy:   

Podstatné mená   

Prídavné mená   

Zámená   

Číslovky   

Slovesá   

Rozšírenie učiva o základných slovných 

druhoch.  Podstatné mená, funkcia 

podstatných mien.  Gramatické kategórie rod, 

číslo a pád podstatných mien.   

Zhoda podstatného a prídavného mena v rode, 

čísle a páde.   

Funkcia zámen.  Druhy 

zámen.  

  

Rozšíriť poznatky o ohybných slovných 

druhoch. Poznať gramatické kategórie rod, 

číslo a pád podstatných mien. Triediť a 

zoskupovať podstatné mená podľa rodu a 

zakončenia (podľa pádovej prípony a 

spoluhlásky pred ňou) ako prípravu na 

vyvodenie systému vzorov vo vyšších 

ročníkoch. Vedieť určiť rod, číslo a pád 

prídavných mien na základe zhody s 

podstatným menom. Poznať zámená,  ich 

funkciu vo vete, druhy zámen. Poznať definíciu 

čísloviek,  ich delenie na základné a radové, 

pravopis čísloviek v obore do 100. Zopakovať 

definíciu slovies. Poznať gramatické kategórie 

slovies: osoba, číslo, čas. Vedieť čo je 

neurčitok. Vedieť časovať slovesá.  

Žiak vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné 

mená. Vie uplatniť správny pravopis vo 

vlastných podstatných menách. Žiak ovláda 

jednotlivé pády (otázky aj ich latinské názvy). 

Podľa nich vie vyskloňovať podstatné mená. 

Ovláda tvary podstatných mien a vie ich 

používať v texte. Vie určovať gramatické 

kategórie rod, číslo a pád podstatných mien. 

Rozozná zámeno v texte. Vie, že zámená 

nahrádzajú podstatné a prídavné mená. Vie 

určiť základné druhy zámen. Žiak vie nielen 

vyhľadať slovesá v texte a pozná ich funkciu, 

ale naučí sa aj gramatické kategórie slovies – 

osoba, číslo a čas.   

Vie vyčasovať slovesá. Vie určiť u slovies 

neurčitok.   

  

Neohybné slovné druhy   

Funkcia neohybných slovných druhov vo vete.   

Príslovky   

Predložky  Spojky   

Častice   

Poznať neohybné slovné druhy, vedieť ich 

triediť, poznať ich funkciu a vedieť ich 

identifikovať v texte. Poznať príslovky, 

predložky a spojky. Naučiť sa pravopis 

predložiek a ich správnu výslovnosť. Vyvodiť 

ich z prvotných predložiek s priestorovým  

Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a 

neohybné. Pozná funkciu neohybných 

slovných druhov a následne ich vie 

vymenovať. Vie ich identifikovať v cvičeniach, 

v texte. Žiak ovláda výslovnosť a pravopis 

predložiek. Vie používať spojky,  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Citoslovcia  významom na, do, v, s/so, z/zo. Ovládať 

pravopis a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, 

pravopis a výslovnosť predložiek s/so, k/ku v 

spojení s osobnými zámenami. Vedieť v texte 

identifikovať spojky, vyvodiť ich z textu, z 

aktívnej lexiky. Poznať najfrekventovanejšie 

spojky (a, ale, keď, aby, že...).  

Vedieť identifikovať v texte častice a 

citoslovcia, poznať ich funkciu, vedieť 

vymenovať aspoň niektoré a vedieť ich použiť 

v hovorenom aj písomnom prejave.  

ktoré sa vyskytujú v textoch najčastejšie. Vie 

ich prakticky používať vo vete. Menej známe 

neohybné slovné druhy – častice a citoslovcia 

vie identifikovať v texte. Pozná ich funkciu. 

Vie vymenovať aspoň niektoré z nich a vie ich 

použiť v hovorenom aj písomnom prejave.  

  

Priama reč   

Uvádzacia veta   

Bodkočiarka   

Úvodzovky  

  

Vedieť definíciu priamej reči, poznať 

úvodzovky. Vedieť písať uvádzaciu vetu (pred, 

v strede alebo na konci priamej reči). Vedieť 

správne používať interpunkčné znamienka v 

priamej reči (bodkočiarka, čiarka, otáznik, 

výkričník).  

Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie 

rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie 

prakticky používať priamu reč v písomnom 

prejave. Správne používa interpunkčné 

znamienka v priamej reči. Rozozná priamu reč 

v hovorenom slove.  

Tematický celok :  Sloh – 33 h  

Umelecký a vecný text  Poukázať na základné rozdiely medzi Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu Kľúčové slová 

umeleckým a vecným textom. Najviac vie každý pomenovať správnym pojmom.  používané kľúčové slová v umeleckom 

Pozná kľúčové slová a následne ich vie použiť a vecnom texte. Ich vyhľadávanie v texte. v umeleckom alebo vo vecnom texte. Spätne 

Reprodukcia podľa osnovy. ich vie v texte vyhľadať. Vie k textu vytvoriť  osnovu. Ovláda pojem reprodukcia a vie ju  prakticky 

zrealizovať. Žiak vie postrehnúť  

vecné chyby v počúvanom texte a vie ich 

opraviť.  
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Rozvíjajúce ciele   Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Diskusia   

Názor  

  

 Poznať pojmy diskusia a názor. Vedieť 

diskutovať na rôzne témy z bežného života. 

Vedieť vyjadriť svoj názor na riešenie 

konfliktnej situácie buď reálnej alebo 

vymyslenej  

Žiak vie diskutovať na určitú tému. Ovláda 

pojem diskusia. Vie vyriešiť primeranú 

konfliktnú situáciu. Pozná niektoré stratégie 

riešenia konfliktu.  

  

     

Opis osoby, ústne, písomne   

  

 Vedieť charakterizovať opis osoby. Vedieť 

ústne opísať vonkajšie črty osoby napr. 

spolužiaka, kamaráta. Poznať základné 

charakterové vlastnosti, povahové črty 

opisovanej osoby. Vedieť stručne danú osobu 

opísať aj písomne.  

Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne 

opísať vonkajšie črty osoby napr. spolužiaka, 

kamaráta, rodiča, spolužiaka. Pozná základné 

charakterové vlastnosti, povahové črty 

opisovanej osoby. Veľmi stručne vie danú 

osobu opísať aj písomne.  

     

Cielený rozhovor -Interview   

  

 Oboznámiť žiakov s cieleným rozhovorom – 

interview. Vedieť tvoriť otázky a odpovede, 

cvičiť vzájomnú komunikáciu.  

  

Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru, 

pozná jeho cudzí názov – interview. Vie 

skoncipovať jednoduché otázky a odpovede.  

  

     

 Reprodukcia,    Reprodukcia  

časová postupnosť   

  

  

rozprávania,  Poznať pojem reprodukcia. Vedieť 

reprodukovať nejakú udalosť zo svojho života, 

alebo života iných ľudí. Vedieť reprodukovať 

rozprávanie. Vedieť dodržiavať časovú 

postupnosť deja.  

Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. 

Vie ju konkrétne zrealizovať v ústnom podaní. 

Dodržiava časovú postupnosť – veci, ktoré sa 

udiali na začiatku, stručný popis udalosti, 

ukončenie- záver.  
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Koncept   

  

 Poznať definíciu konceptu. Vie vysvetliť čo to 

je, na príklade. Dokáže zrealizovať koncept v 

praxi.  

  

Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie 

vytvoriť náčrt slohového útvaru.  

  

     

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Plagát  Poznať pojem plagát. Poznať účel na ktorý sa 

používa. Vedieť vytvoriť plagát k nejakej 

udalosti.  

Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie, na aké 

účely sa používa. Vie vytvoriť jednoduchý 

plagát k nejakej udalosti.  

Tematický celok : Literatúra  -  99 h  

Umelecká literatúra   

Divadelná hra  

  

Oboznámiť žiakov s pojmom umelecká 

literatúra. Spojiť ho s už prebratými pojmami v 

3. ročníku. Učivo zdokumentovať na 

konkrétnych ukážkach slovenskej aj 

zahraničnej detskej umeleckej literatúry. 

Poukázať na rozdiely medzi umeleckou a 

vecnou literatúrou. Pojem divadelné hra. 

Dramatické umenie – dráma je ďalším 

literárnym druhom. Realizuje sa v divadle. 

Pojmy bábkového divadla zopakovať z 3. 

ročníka. Oboznámiť žiakov s najznámejšími 

autormi divadelných hier a ich dielami pre deti 

a mládež. Uviesť príklad divadelnej hry. 

Naučiť žiakov interpretovať divadelnú hru. 

Zrealizovať dramatizáciu, zahrať divadelné 

predstavenie. Pokúsiť sa vytvoriť divadelnú 

hru a zahrať ju.  

Žiak pozná pojem umelecká literatúra. Vie ho 

odlíšiť od vecnej poézie. Žiak vie, že k 

umeleckej literatúre patrí poézia, próza a 

dráma. Žiak vie recitovať jednu, dve básne z 

tvorby najznámejších slovenských alebo 

zahraničných básnikov. Dokáže predniesť 

kratšie prozaické dielo. Dôraz sa kladie na 

recitáciu, výrazové prostriedky v prednese. 

Žiak ovláda pojem divadelná hra, vie ho opísať 

svojimi slovami, vie to na základe vlastnej 

skúsenosti. Pozná významných slovenských 

alebo zahraničných autorov divadelných hier.   

Vie divadelnú hru interpretovať v kolektíve. 

Talentovanejší žiaci vytvárajú samy divadelnú 

hru zo života detí a spoločne ju vedia zahrať  
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Rozhlas  Televízia   

Film – kino  

  

Poznať základné druhy médií. Zaviesť pojmy: 

rozhlas, televízia a film – kino. Vyzdvihnúť ich 

funkciu pre spoločnosť aj pre jednotlivca. 

Poznať znaky, ktorými sa odlišujú. Využiť 

poznatky z bežného života. Pojmy vyvodiť z 

reálneho prostredia. Výchovné využitie – 

vhodnosť a nevhodnosť programov pre deti a 

mládež, ich vplyv na duševné zdravie  

Žiak pozná pojem rozhlas, televízia, film 

(média). Vie ich pomenovať a navzájom od 

seba odlíšiť. Pozná charakteristické znaky 

rozhlasu, televízie a rozhlasu. Pozná sídlo 

slovenského rozhlasu, televízie, prípadne iných 

televízií. Vie, že v minulosti sa film premietal  

v kinách. V súčasnosti nám slúži aj televízia, 

prípadne DVD prehrávače. Žiak  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 dieťaťa.  

  

pozná niektoré literárne, rozprávky, ktoré boli 

sfilmované.   

Vie sa primerane správať v kine.  

    

Dialóg  

  

Poznať pojem dialóg. Chápať dialóg najmä v 

súvislosti s literárnym alebo dramatickým 

dielom. Vedieť pri dialógu využívať mimiku, 

gestikuláciu.  

  

Žiak pozná pojem dialóg. Vie, kedy vzniká a 

koľko osôb sa na ňom zúčastňuje. Vie ho 

identifikovať v texte a dokáže ho aj prakticky 

zrealizovať. Pri dialógu vie využívať 

gestikuláciu a mimiku.  

    

Kapitola  Strofa   

Rým  

  

Členenie textu na menšie jednotky. Kapitola – 

pojem, charakteristické členenie najmä v 

knižkách. Poznať pojmy strofa, rým.  

  

Žiak ovláda pojmy kapitola, strofa, rým. Vie 

ich identifikovať a ovláda ich definíciu. 

Rozozná 3 druhy rýmov, vie ich prakticky 

vyhľadať v básni.  
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Bájka  

  

Poznať pojem bájka. Poznať text s bájkou, 

vedieť ho odlíšiť od iných textov umeleckej 

literatúry. Vedieť povedať po prečítaní bájky 

ponaučenie, ktoré obsahuje. Poznať meno 

Ezopa ako najznámejšieho autora bájok a 

poznať J. Záborského – nášho významného 

bájkara.  

Žiak ovláda pojem bájka. Pozná text, ktorý je 

bájkou a vie ho odlíšiť od iných textov 

umeleckej literatúry. Po prečítaní bájky vie 

povedať ponaučenie, ktoré obsahuje. Pozná 

meno Ezopa ako najznámejšieho autora bájok 

a pozná J. Záborského – nášho významného 

bájkara.  

    

Komiks  Poznať pojem  komiks. Vedieť ho odlíšiť od 

iného druhu detskej literatúry. Vedieť prečítať 

dej komiksu. Poznať postupnosť deja. Vedieť 

usporiadať obrázky podľa sledu deja. Vedieť 

sám alebo za pomoci spolužiakov nakresliť  

Žiak ovláda pojem komiks. Vie ho odlíšiť od 

iného druhu detskej literatúry. Vie prečítať dej 

komiksu. Pozná postupnosť deja. Vie, ktoré 

obrázky sú pred nejakou udalosťou, a ktoré 

nasledujú za ňou. Vie usporiadať obrázky  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 krátky komiks a napísať k nemu text.  podľa sledu deja. Vie sám alebo s pomocou 

nakresliť krátky komiks a napísať k nemu text.  
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1.2 Anglický jazyk  

  

1. Charakteristika učebného predmetu  

Anglický jazyk je dôležitý cudzí jazyk. Prispieva k chápaniu a objavovaniu skutočnosti, ktoré 

presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytuje jazykový základ a 

predpoklady pre komunikáciu žiakov v Európe a vo svete.  Angličtina je jedným z rokovacích 

jazykov medzinárodných organizácii. Preniká však i do každodenného života detí. S angličtinou 

sa pravidelne stretávame prostredníctvom médií, nápisov na obchodoch, v populárnej hudbe, 

vo filme, i pri práci s počítačom.  

  

2. Význam predmetu v obsahu vzdelávania.   

Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja 

osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov 

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Osvojenie si cudzieho jazyka má veľký význam. 

Prostredníctvom cudzieho jazyka sa žiaci oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa 

ľudí v rôznych krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú 

otvorenosť pre svet.   

Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci mladšieho školského veku 

nadobúdajú komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný princíp 

vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia 

sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Pri 

výučbe cudzieho jazyka je dôležité rešpektovať možnosti a schopnosti detí. Predovšetkým je 

potrebné upriamiť pozornosť na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností a osobnostných 

charakteristík detí v mladšom školskom veku.   

• motivácia – učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov a informácií, 

aktívna spolupráca na činnostiach v triede, tvorivosť, flexibilita,   

• záujmy – záujem o školu, o učenie, o predmet cudzí jazyk a ostatné vyučovacie 

predmety,   

• osobnostné vlastnosti a prejavy – zodpovednosť, kooperatívnosť, empatia, 

vôľové a sebaregulačné vlastnosti, emocionálna stabilita, rozvíjanie 

sebavedomia a pozitívnych postojov,   

• všeobecné rozumové schopnosti – rozvoj foriem myslenia (názorné, logické, 

abstraktné, kritické), posilňovanie psychických funkcií (vnímanie 

prostredníctvom rôznych zmyslov, zámerná pozornosť, vizuálna, auditívna, 

kinestetická pamäť, reč).   

Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov 

a ich zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Zapájanie 

viacerých zmyslových vnemov pri osvojovaní si učiva podporuje kvalitnejší proces 

zapamätávania a dlhodobejšie uchovanie vedomostí a zručností. Učenie má názornočinnostný 

charakter a využíva názorné učebné pomôcky s možnosťou variabilných aktivít.  Nasledujúce 

metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka na 

prvom stupni základnej školy:   
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• vyučovanie orientované na žiaka,   

• činnostný charakter vyučovania,   

• rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov,   

• pozitívna motivácia,   

• názornosť a primeranosť veku,   

• časté striedanie organizačných foriem práce v rámci vyučovacej hodiny,   

• systematické opakovanie,   

• tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka,   

• rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej        

prípravy.   

  

3. Ciele vyučovacieho predmetu  

Hlavným cieľom vyučovania cudzieho jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Cieľom 

praktického ovládania anglického jazyka v základnej škole je, aby žiak dosiahol základnú 

úroveň komunikatívnej kompetencie, ktorá vytvára predpoklady pre jeho ďalšie štúdium a 

využívanie v profesionálnej praxi. Výber tém, textov a sociálnych foriem sa orientuje na veku 

primerané postoje, zážitky, záujmy a potreby žiaka, ako aj na jeho výkonnostnú úroveň. 

Podporuje samostatnosť žiaka. Žiak je stredobodom vyučovania. Žiaci primárneho vzdelávania 

majú na konci štvrtého ročníka ZŠ dosiahnuť komunikačnú úroveň A1.1 +, podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky (referenčný rámec). Kompletnú úroveň A1 podľa 

referenčného rámca majú dosiahnuť žiaci po skončení piateho ročníka ZŠ. Označenie úrovne 

A1 je používateľ základného jazyka.   

  

4. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a 

prepojenie s inými predmetmi.   

  

Stanovenie úrovní ovládania jazyka má za cieľ presne vymedziť rámec pre harmonizáciu 

dosiahnutých jazykových kompetencií učiaceho sa, pričom kľúčovými kompetenciami v oblasti 

jazykovej prípravy sú: porozumieť ( počúvať, čítať), hovoriť (ústna interakcia, samostatný 

ústny prejav) a písať a vedieť využiť aj nadobudnuté vedomosti v praxi.  Kľúčové kompetencie 

sú priamo ovplyvňované kvalitatívnymi aspektmi ako rozsah, presnosť, plynulosť, interakcia a 

koherencia. Prierezovými témami sú Enviromentálna výchova, Mediálna výchova, 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny rozvoj, Regionálna 

výchova a tradičná ľudová kultúra a Tvorba projektu a prezentačné zručnosti.  

   

Všeobecné ciele  

 vzbudiť záujem o cudzie jazyky,   

 vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie,   

 rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v materinskom a cudzom jazyku,   
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 podporovať všestranný rozvoj žiakov: kognitívny (trénovať schopnosť žiakov vnímať a 

pamätať si, systematicky trénovať jazykové činnosti receptívnym a produktívnym 

spôsobom), sociálny, emocionálny, osobnostný,   

 rozvíjať interkultúrnu kompetenciu,   

 rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie; postupne 

zaraďovať čítanie s porozumením a písanie,   využívať medzipredmetové vzťahy.  

Sociálne ciele   

 akceptovať seba ako súčasť skupiny,   

 uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť,   

 zmysluplne spolupracovať s partnerom,   

 akceptovať spolupatričnosť k skupine,   

 vedome predĺžiť fázy sústredenia a práce,   

 pomáhať iným, povzbudiť ich,   

 rozpoznať a prijať spoločnú zodpovednosť,   

 akceptovať rozhodnutie väčšiny,   

 vedieť sa prispôsobiť a presadiť,   

 požičať niečo, poprosiť o niečo,   

 ospravedlniť sa,   

 rozpoznať a akceptovať chyby,   naučiť sa zniesť prehry,   

 prevziať zodpovednosť za seba.   

  

Kompetencie  

Podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky pri používaní a učení sa jazyka 

sa rozvíja celý rad kompetencií.   

Kompetencie definujeme ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú 

osobe konať. Preto základným princípom jazykového vzdelávania na báze kompetencií je 

zabezpečiť, aby učiaci sa:  

• dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení pomáhal 

cudzincom, ktorí sú v jeho vlastnej krajine,  

• dokázal vymieňať si informácie a nápady s mladými ľuďmi a dospelými, ktorí hovoria 

iným jazykom a sprostredkúvajú mu svoje myšlienky a pocity,  

• viac a lepšie chápal spôsob života a myslenia iných národov a ich kultúrne dedičstvo.  

  

Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk, ale ktoré sú nevyhnutné 

pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností.  

Učiaci sa na úrovni A1.1+ rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal:  

  

 osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby vzdelávania sa v 

cudzom jazyku,   
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 sústrediť sa na prijímanie informácií,   používať získané vedomosti a spôsobilosti.   

  

Komunikačné jazykové kompetencie  

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa konať s použitím 

konkrétnych jazykových prostriedkov.  

Na uskutočnenie komunikačného zámeru a potrieb sa vyžaduje komunikačné správanie, ktoré 

je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom hovorí.  

Učiaci sa, ktorý dosiahne úroveň A1.1+:  

 používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a 

rozumie im,   

 dokáže predstaviť seba a iných,   

 dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,   

 dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,   

 dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a 

vyjadrenia svojich osobných záujmov.   

  

Jazyková kompetencia Učiaci 

sa na úrovni A1.1+:  

 používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby 

a záujmov,   

 má základný repertoár slovnej zásoby: izolovaných slov a slovných spojení,   

 ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,   dokáže 

odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,   dokáže vyhláskovať svoje meno, 

adresu.   

  

Sociolingvistická kompetencia Učiaci 

sa na úrovni A1.1+:  

 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,   

 pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď.   

  

Pragmatická kompetencia Učiaci 

sa na úrovni A1.1+:  

 spájať písmená,   

 spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“.   

  

  

5. Komunikačné jazykové činnosti   

  

Receptívne činnosti a stratégie   
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Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom stupni 

vzdelávania považuje za kľúčový.   

Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako modely 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby jazyka je 

východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej 

podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby.   

POČÚVANIE S POROZUMENÍM  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:   

 identifikovať známe slová,   

 identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa jeho 

osoby a oblasti jeho záujmov,   

 porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa 

týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov,   

 porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine,   

 porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať,   

 porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy,   

 porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je 

hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a porozumenie je podporené vizuálnymi 

podnetmi.   

ČÍTANIE S POROZUMENÍM  

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:   

 identifikovať hlásky,   

 vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia,   

 porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy,   

 prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine,   

 porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému,   

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch, pohľadniciach.   

  

Produktívne činnosti a stratégie   

  

Ústny prejav   
Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:   

 pozdraviť sa,   

 predstaviť sa,   

 opýtať sa ľudí, ako sa majú,   

 klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,   

 odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných 

záujmov, napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch,   

 porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi,   

 vyjadriť, čo má a čo nemá rád,   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 62    

 používať čísla, základné číslovky, údaje o cenách a čase,   

 porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka,   

 jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov,   

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy.   

  

PÍSOMNÝ PREJAV  

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, 

slová, neskôr krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii 

správny vzor.   

Žiak na úrovni A1.1+ dokáže:   

 správne napísať všetky písmená abecedy,   

 správne odpísať slová, krátke vety,   

 napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia,   

 napísať krátky pozdrav a pohľadnicu.   

    

Témy pre komunikačné úrovne  
Zoznam tém pre komunikačné úrovne A1:  

  

1.Rodina a spoločnosť  Osobné údaje  

Rodina - vzťahy v rodine  

Národnosť/štátna príslušnosť  

Tlačivá/dokumenty  

Vzťahy medzi ľuďmi  

Náboženstvo  

2.Domov a bývanie  

Môj dom/byt  

Zariadenie bytu  

Domov a jeho okolie  

Bývanie v meste a na dedine  

Spoločnosť a životné prostredie  

Spoločnosť a jej životný štýl  

3.Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

Charakterové vlastnosti človeka Choroby 

a nehody  

Hygiena a starostlivosť o telo  

Zdravý spôsob života Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, poistenie  

4.Doprava a cestovanie  

Dopravné prostriedky  

Osobná doprava  

Príprava na cestu a cestovanie  

Turistika a cestovný ruch  

Problémy  cestných,  železničných 

 a leteckých sietí  

5.Vzdelávanie a práca Škola 

a jej zariadenie  

Učebné predmety  

Pracovné činnosti a profesie  

Školský systém  

Celoživotné vzdelávanie  

Pracovné podmienky  

10.Obliekanie a móda  

Základné druhy oblečenia  

Odevné doplnky  

Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

Druhy a vzory odevných materiálov  

Móda a jej trendy  
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6.Človek a príroda  

Zvieratá/fauna  

Počasie  

Rastliny/Flóra  

Klíma  

Človek a jeho životné prostredie Príroda 

okolo nás – ochrana životného prostredia  

7.Voľný čas a záľuby Záľuby  

Knihy a čítanie  

Rozhlas, televízia a internet  

Výstavy a veľtrhy  

Kultúra a jej vplyv na človeka  

Umenie a rozvoj osobnosti  

8.Stravovanie  

Stravovacie návyky  

Mäso a mäsové výrobky  

Zelenina a ovocie  

Nápoje  

Cestoviny a múčne výrobky  

Mliečne výrobky  

Stravovacie zariadenia  

Príprava jedál  

Kultúra stolovania  

Zdravá výživa 9.Multikultúrna 

spoločnosť Cudzie jazyky  

Rodinné sviatky  

Cudzojazyčná komunikácia  

Štátne a cirkevné sviatky  

Zvyky a tradície v rôznych krajinách  

Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

  

  

    

Vybraná povinná lexika pre komunikačnú úroveň: A1  
  

Témy/Všeobecné/ 

Podtémy  

Úroveň A1  

1 Rodina a spoločnosť  

  

- Osobné údaje  

- Rodina - vzťahy v rodine  

- Národnosť/štátna príslušnosť  

- Tlačivá/dokumenty  

- Vzťahy medzi ľuďmi  

- Náboženstvo  

Osobné údaje    

Rodina - vzťahy v rodine  

  

name, address, age, birthday, street, 

telephone number, country, boy, girl, 

family, mother, father, brother, sister, 

parents, grandmother,  

grandfather, aunt, uncle, cousin, baby, 

child, family tree  
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2 Domov a bývanie  

  

- Môj dom/byt  

- Zariadenie bytu  

- Domov a jeho okolie  

- Bývanie v meste a na dedine  

- Spoločnosť a životné prostredie  

- Spoločnosť a jej životný štýl  

Môj dom/byt  

Zariadenie bytu  

  

building: house, flat, castle, farm; 

downstairs, upstairs, stairs, floor, door, 

window, wall;  

room: living room, sitting room, dining 

room, bathroom, bedroom,  

kitchen, toilet, hall;  

live, stay, build, move, paint, repair;  

table,  desk,  chair,  armchair,  bed, 

wardrobe, cupboard, drawer, light, lamp, 

carpet, rug, sofa, vase, fridge,  

cooker, washbasin, bath, picture, shower, 

mirror, cup  

3 Ľudské telo,  

starostlivosť o zdravie  

  

- Ľudské telo  

- Fyzické charakteristiky  

- Charakterové vlastnosti človeka - 

Choroby a nehody  

- Hygiena a starostlivosť o telo  

- Zdravý spôsob života – Nemocnica a  

klinika, lekáreň a lieky, poistenie  

Ľudské telo  

Fyzické charakteristiky  

  

head: face, nose, eyes, ears, mouth, lips, 

tooth/teeth;  

body:  neck,  throat,  back, 

 stomach, shoulder, arms, elbow, 

wrist, hands, fingers, thumb, legs, knee, 

foot/feet, ankle, heart, lungs;  

What’s the matter with you?;  

I have got a/an ache, pain, temperature,  

cough, sore throat, cold, back ache;  

 

 I am...fit, tired, cold.;  

doctor, nurse, patient, dentist, pills; What 

does s/he look like?;  

S/he’s tall, short, young, old.; hair: 

long, short, wavy, curly, straight  

4 Doprava a cestovanie  

  

- Dopravné prostriedky  

- Osobná doprava  

- Príprava na cestu a cestovanie  

- Turistika a cestovný ruch  

- Problémy  cestných, 

 železničných a leteckých sietí  

Dopravné prostriedky  

  

car, bus, ship, boat, plane, rocket, bike, taxi, 

train, helicopter;  

go by car, take a taxi, arrive, leave, fly, 

drive, ride  
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5 Vzdelávanie a práca  

  

- Škola a jej zariadenie  

-Učebné predmety  

- Pracovné činnosti a profesie  

- Školský systém  

- Celoživotné vzdelávanie  

- Pracovné podmienky  

 Škola a jej zariadenie  

Učebné predmety  

  

school,  classroom, 

 board/blackboard, chair, desk, 

schoolbag, pencil, pen, book, exercise 

book, homework; popular, important, 

favourite;  

learn, write, read, start/finish lessons, 

timetable;  

subject:  English,  Slovak,  Maths,  

Geography, History, Science, Music,  

 Art,  P.E.  (physical  education),  R.E.  

(religious education);  

double period, break  

  

  

  

6 Človek a príroda  

  

- Zvieratá/fauna  

- Počasie  

- Rastliny/flóra  

- Klíma  

- Človek a jeho životné prostredie  

- Príroda okolo nás – ochrana životného 

prostredia  

Zvieratá/ rastliny  

Počasie    

  

the natural world;  

animals: mammals, birds, reptiles, pets,  

cow, pig, dog, mouse, frog,  

 elephant, horse;    

seasons: spring, summer, winter, autumn; 

climate: dry, continental, wet, hot, cold; 

weather: sun/ny, rain/y, fog/gy, cloud/y, 

showery, calm;  

snow, sky, wind, clear, rainbow; plants: 

 flowers,  trees,  bushes, 

 roots,  

 

 leaf/leaves, trunk, branch, grass  
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7 Voľný čas a záľuby  

  

- Záľuby  

- Knihy a čítanie  

- Rozhlas, televízia a internet  

- Výstavy a veľtrhy  

- Kultúra a jej vplyv na človeka  

- Umenie a rozvoj osobnosti  

Záľuby  

  

spare time; hobby/ies: photography, 

reading, drawing, reading, building 

plastic/paper models, taking care of a pet; 

collecting: stamps, hockey cards, badges, 

serviettes, posters;  

playing: computer games, dominoes, a  

musical instrument, chess, board 

games;  

join a club, collect, swap, show  

  

8 Stravovanie  

  

- Stravovacie návyky  

- Mäso a mäsové výrobky  

- Zelenina a ovocie  

- Nápoje  

- Cestoviny a múčne výrobky  

- Mliečne výrobky  

- Stravovacie zariadenia  

- Príprava jedál  

- Kultúra stolovania  

- Zdravá výživa  

Stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky  

Zelenina a ovocie, nápoje  

    

food: meat, sausages, egg, chicken, fish, hot 

dog, hamburger, fruit, apple, orange, 

lemon, banana, pear, peach, cherry, 

vegetable, carrot, tomato, potato, bean, 

pea, pepper, onion; drink: mineral water, 

milk, tea, coffee, fruit juice, lemonade, iced 

tea, soft drink; meals: breakfast, lunch, 

dinner, supper; fast food restaurant; be 

hungry, be hirsty, have a drink, pour, eat, 

drink, cook; cold, hot  

  

9 Multikultúrna spoločnosť  

  

- Cudzie jazyky  

- Rodinné sviatky  

- Cudzojazyčná komunikácia  

- Štátne a cirkevné sviatky  

- Zvyky a tradície v rôznych krajinách  

- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

Cudzie jazyky, rodinné sviatky  

  

nation/nationality, foreign language, 

mother tongue;  

grammar,  spelling,  vocabulary, 

pronunciation;  

different and common words;  

cultures, church/religion, festivals, food; 

Easter;  

Zvyky a tradície v rôznych krajinách  

- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

Christmas, carols, stockings, reindeer, 

turkey, candles, tree, star;  

family,  relatives,  birthday, 

 wedding, presents, congratulations, 

cards;  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 67    

 meet, visit, buy/give/get presents  

  

10 Obliekanie a móda  

  

- Základné druhy oblečenia  

- Odevné doplnky  

- Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

- Druhy a vzory odevných materiálov  

- Móda a jej trendy  

  

Základné druhy oblečenia  

  

clothes: T-shirt, shirt, jumper, pullover, 

sweater, jeans, trousers, shorts,  

skirt, dress, jacket, anorak, coat, fancy 

dress costume;  

hat, cap, socks, shoes, trainers, sandals, 

boots, slippers; night shirt, pyjamas;  

get dressed, put on, take off, wear, go with  

  

  

Spôsobilosti súvisia s komunikačnými situáciami v ústnom a písomnom prejave a zahŕňajú aj 

reakcie všetkých účastníkov komunikačnej situácie.   

  

Spôsobilosti Úrovne 

A1  

Úroveň 

A1  

1. Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou  
  

2. Vypočuť si a podať informácie  ☺  

3. Vybrať si z ponúkaných možností  ☺  

4. Vyjadriť svoj názor  ☺  

5. Vyjadriť svoju vôľu  ☺  

6. Vyjadriť svoju schopnosť  ☺  

7. Vnímať a prejavovať svoje city  ☺  

8. Vyjadriť očakávania a reagovať na ne  ☺  

9. Predstaviť svoje záľuby a svoj vkus  ☺  

10. Reagovať vo vyhrotenej situácii   
11. Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá alebo povinnosti  ☺  

12. Reagovať na nesplnenie pravidiel alebo povinností  ☺  

13. Reagovať na príbeh alebo udalosť  ☺  

14. Ponúknuť a reagovať na ponuku  ☺  

15. Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti  ☺  

16. Reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti   
17. Reagovať pri prvom stretnutí  ☺  

18. Korešpondovať   
19. Telefonovať  ☺  

  

20. Vymieňať si názory, komunikovať s niekým  

☺  

21. Vypracovať prezentáciu/prednášku   
22.Obohatiť/Doplniť štruktúrovanú prezentáciu/prednášku   
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23. Zúčastniť sa na diskusii/Argumentovať   

  ☺  

24. Uistiť sa v rozhovore, že moje slová/môj výklad/môj 

argument boli pochopené  
 

25. Porozprávať niečo   

  

Funkcie sú chápané ako základné časti komunikácie, ktoré musí žiak ovládať, aby sa mohla 

komunikácia v cudzom jazyku uskutočniť.   

Aplikácia funkcie jej cieľom je poskytnúť učiteľovi základný rámec pre rozvoj jazykových  

zručností v súlade s príslušnou úrovňou. Čím je úroveň vyššia, tým sa možnosti jazykového 

prejavu rozširujú.   

Jazykové prostriedky sú prostriedky na správne použitie alebo vyjadrenie jednotlivých funkcií 

komunikácie.   

Jazykový register má za úlohu dať do pozornosti základné sledované ciele. Priamo prepája 

jazykovú a všeobecnú časť osnov a umožňuje tvorcom spresniť svoj prístup a naznačiť cestu 

na dosiahnutie sledovaných cieľov.   

Jazyková a interkultúrna dimenzia patria sem interkulúrne kompetencie, tj. znalosti o 

rôznych etnických, kultúrnych a sociálnych skupinách žijúcich v európskej spoločnosti a 

akceptácia ľudí z iných kultúr s ich rozdielnym správaním a hodnotami. Uvedená dimenzia vo 

vyučovaní cudzích jazykov sa dá budovať nielen v škole, ale aj v rámci samovzdelávania na 

základe využitia autentických materiálov (hudba, literatúra, video, internet, DVD). V školskom 

prostredí budovanie interkultúrnej kompetencie zahŕňa:   

  
  

6. Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť   

  

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej 

výslovnosti, budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných kompetencií. Rozvíjajú sa 

receptívne činnosti: počúvanie ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov a 

produktívne činnosti, ústny prejav, v ktorom dôležitú úlohu zohráva reprodukčná fáza - rôzne 

druhy opakovania. Na začiatku výučby žiaci musia veľa počúvať. Každá cudzojazyčná rečová 

činnosť učiteľa by mala byť sprevádzaná jeho neverbálnymi komunikačnými prejavmi 

(mimika, gestikulácia, názorný, napr. obrázkový materiál), mala by byť motivujúca, aby žiaci 

radi počúvali. Ústny prejav žiakov sa na tomto stupni realizuje väčšinou imitatívnou formou 

(opakovanie jazykových štruktúr, alebo len jednotlivých slov).   

Začiatky čítania a písania   

Počiatočný kontakt s písomnou formou cudzieho jazyka je vizuálny. Vychádza zo slovnej 

zásoby, ktorú si žiaci osvojili prostredníctvom počúvania. Nácvik čítania s porozumením má 

byť odstupňovaný - obrázky, slová, slovné spojenia, krátke vety.   

  

  

pinách a procesoch spoločnosti,    
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V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová, ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí, 

vedia ich vyslovovať, poznajú ich konkrétny význam). V prvej etape sa vytvára asociácia 

medzi zvukovou / hovorenou podobou slova a konkrétnou predstavou jeho významu (napr. 

obrázok). V začiatkoch čítania je k tejto predstave priradená písomná podoba slova a žiak ho 

číta s naučenou správnou výslovnosťou a s porozumením. Žiaci pokračujú v čítaní slovných 

spojení a jednoduchých viet.   

Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po fáze vizuálneho kontaktu s písomnou 

podobou známych slov. Písanie sa najskôr obmedzuje na odpisovanie slov. Pri písaní 

slovných spojení a jednoduchých viet pracujú žiaci pomocou modelového textu. Nácvik 

čítania a písania v cudzom jazyku musí byť veku primeraný a postupný, čo sa týka obsahu aj 

nárokov na žiaka.   

7.  Hodnotenie   

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov 

predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.  Obsah hodnotenia   

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a 

porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy 

vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie 

prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, 

kreslenie).  

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, 

zmysluplné. Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť 

vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú 

pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.   

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a 

porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie 

krátkych textov s porozumením).   

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. 

Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke 

odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré 

treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).   

Spôsoby hodnotenia:   

 Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť 

vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v 

učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh 

sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).   

 Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej 

tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť 

atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.   

 Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie 

vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si 

vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku.  
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Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a 

denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác, 

ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, 

projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia.   

Na hodinách budeme používať:   

 

Method, Audio-Lingual Method, Communicative Approach.   

 

projekte, prezentácia práce.   

Dôležité je, aby žiak aktívne pracoval na hodine, mal možnosť prehovoriť, napísať, prečítať si 

a vypočuť si text.   

  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

Žiak je hodnotený podľa Metodického pokynu č. 22/2011-R na hodnotenie žiakov ZŠ známkou 

výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný (4), nedostatočný (5). Cieľom a 

základom každého hodnotenia je poskytnúť žiakovi spätnú väzbu a ukázať mu ako postupovať 

ďalej. Hodnotenie musí byť pre žiaka motivujúce, nehodnotí sa osoba žiaka, ale jeho vedomosti. 

Pre celkové hodnotenie používame klasifikáciu, iba na doporučenie CPPPaP sa u žiakov s 

poruchami učenia používa slovné hodnotenie. Žiaci sú vedení k seba hodnoteniu a sebakontrole.   

Kritéria hodnotenia   

Učiteľ hodnotí žiaka podľa zvládnutia výstupu v predmete v rámci individuálnych možností 

dieťaťa, podľa schopností riešiť problémové situácie, podľa úrovne komunikačných 

spôsobilostí, podľa zmysluplnej aktivity, vedomostí, zodpovednosti.   

  

Formy overovania vedomostí žiakov   

Učiteľ využíva písomné práce, testy, cvičenia, ústne skúšanie, spracovanie projektov k danej 

téme, úprava a vedenie zošitov, domáce úlohy, modelové a problémové úlohy – kvízy, krížovky 

atď.   

Základné pravidlá hodnotenia prospechu   

Do klasifikácie sa premieta priebežné hodnotenie úrovne dosiahnutých vedomostí, spôsobilostí, 

postupov, práce s informáciami, úroveň komunikácie a tvorivosť žiaka.  

  

Hodnotenie testov, písomných prác, projektov a prezentácií:   

  

1 100 % – 90 %   

2 89 % – 75%   

3 74 % – 50 %   

4 49 % – 25 %   

5 24 % - 0 %  

  

8. Učebné zdroje   
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Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov. Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod..  

Dôležitým metodickým prvkom vyučovania jazyka sú didaktické prostriedky. Tvoria 

predpoklady pre otvorené vyučovanie s učením sa objavovaním (heuristickým učením sa). 

Tradičné médiá technologickým vývojom nič nestratili na svojom význame. Ostávajú aj 

naďalej podstatným základom pre vyučovanie jazyka, ktorý  tam, kde je to možné, doplníme, 

rozšírime o nové médiá, a tým umožníme  organizovať vyučovanie efektívnejšie a 

zaujímavejšie. Možnosti využitia didaktických prostriedkov je potrebné skúmať z hľadiska ich 

zmysluplnej funkcie vo vyučovaní jazyka. Didaktické prostriedky môžu kedykoľvek zostaviť 

vyučujúci alebo  ich dajú zostaviť žiakom.  

• Tradičné didaktické prostriedky  

- funkcia a využitie učebnice  

- druh, funkcia a využitie slovníka  

- funkcia a využitie tabule  

- plánovanie a vedenie žiackych zošitov  

- pracovné zošity  

• Didaktické prostriedky vyrobené svojpomocne  

- kartičky a iný materiál na hry  

- práce žiakov ako didaktické prostriedky  

- názorné materiály, koláže  

- štruktúrované zbierky materiálov (napr. jazykové portfólio)  

• Tlač  

- časopisy pre mládež  

- noviny, časopisy,  magazíny  

- texty piesní  

• Audiovizuálne didaktické prostriedky  

- CD   

- televízny prijímač DVD prehrávač  

- počítač  

  

Na hodinách anglického jazyka budeme využívať učebnice, pracovné zošity, didaktickú 

techniku, výpočtovú techniku.   

Miesto realizácie: jazyková učebňa, trieda, učebňa výpočtovej techniky.   

  

Používané učebnice:   

3. ročník  

I. cudzí jazyk: Family and Friends 1 Naomi Simmons Oxford University Press  

4. ročník  

I. cudzí jazyk: Family and Friends 2 Naomi Simmons Oxford University Press  
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Obsah vzdelávania pre 3.ročník   

Časová dotácia: 3h/týždeň, 99h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Starter – Hello – Ahoj – 4h   

Nadviazať kontakt Pozdravy  Pozdravy  

Číslovky  

Predstavovanie sa, Dni v týždni, farby  

Hello,Goodbye,What´s your name?  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

- počítať do 10, pozdraviť,  predstaviť sa , 

menovať farby  

Naučiť sa pochopiť, že ľudia patria do 

rôznych skupín ako napr. rodina, škola, kde 

spolunažívajú.  

1.What´s this – Čo je toto? – 5h   

Vypočuť a podať informáciu 

Informovať sa  

Škola  

Základné otázky a odpovede na otázky What´s 

this?, It´s..  

Výslovnsť, opakovanie, pieseň  

-vedieť pomenovať predmety   

-pomenovať veci v triede -písanie 

podľa pokynov ako si dokážeme 

pomáhať v triede  

2.Playtime – Čas na hranie – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

Vyjadriť svoj názor  

 Informovať sa  

 Potvrdiť informáciu  

 Vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas  

Domov a bývanie  

Otázky s opytov. zámenom What´s your…My, 

your  

Is this your...?Yes, it is. No, it is not. my bag 

your ball výslovnosť, opakovanie, pieseň  

-pomenovať obľúbené veci  

-privlastňovať veci, použiť zámeno my, your   

-písanie podľa pokynov  

buďme k sebe vľúdni ako si dokážeme 

pomáhať v triede  

3. This is my nose – Toto je môj nos – 5h   
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Vybrať z ponúknutých možností   

Začleniť informáciu  

Ľudské telo  

Sloveso to be, jedn. a mn.  č. p.m.  

This is …These are  

Výslovnosť, pieseň, opakovanie  

-reagovať  na obrázok   

-opísať telo, písanie podľa pokynov slnko 

môže byť pre tvoje telo nebezpečné, 

chráň si ho odevom, krémom na telo a pi 

dostatok vody  

Zhrnutie – 3h   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zhrnutie kompetencií z lekcií 1-3  Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy Opakovať 

gramatické štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

-zaznačiť, zaradiť, utvoriť vety  

-zaradiť veci z triedy, obľúbene veci, popísať 

časti tela  

4. He´s hero – On je hrdina – 5h   

Vypočuť a podať informácií  

Vybrať z ponúknutých možností  

Informovať sa  

Identifikovať  

  

Osobné údaje,Vzťahy v rodine  

Stiahnuté tvary  

She’s, He’s Yes, she is, No, he isn’t 

Výslovnosť, opakovanie, pieseň, veľké 

písmená  

priradiť opis, označiť osoby 

písanie podľa inštrukcií  pýtať sa 

naučené otázky o osobe ľudia, 

ktorí nám pomáhajú  

5. Where´s the ball? – Kde je lopta? – 5h   

Vybrať z ponúknutých možností  

Identifikovať  

Opísať  

Domov a bývanie  

Tvorenie otázok,  predložky miesta  

Where´s the ball?, in/on/under  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň   

v básni nájsť špeciálnu informáciu, určiť  

miesta podľa predložiek, veľké písmená pri 

menách  

Použiť otázku s Where…?  staráme sa 

o svoje okolie, park, ihrisko, zvieratká  

  

6. Billy´s teddy – Billyho macko – 5h   
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Vypočuť a podať informáciu  

 Reagovať pri stretnutí  

Predstaviť sa  

Predstaviť čo  

Domov a bývanie  

Použitie privlastňovacieho pádu: Mum´s book 

Billy´s teddy,Dad´s bag, Who´s this?  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

povedať o čom sa píše v texte,  reagovať na 

počutý text, písať text podľa pokynov, 

otázky a odpovede na povolanie rodina sa 

vie postarať o svojich členov, ale aj priatelia 

by si mali pomáhať  

  

Zhrnutie – 3h   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zhrnutie kompetencií z lekcií 4-6  Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy Opakovať 

gramatické štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

zaradiť správne slová do skupín  

správne použiť predložky miesta  

7. Are these his trousers – Sú toto jeho nohavice? – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

 Vybrať si z možností  

Opis oblečenia  

Priradiť oblečenie  

Základné druhy obliekania  

Privlastňovacie zámená  

This is his/her,Are these his?,No they aren´t.  

  

rozlíšiť komu patrí oblečenie, zaradiť  

oblečenie podľa opisu, písať text podľa 

pokynov reagovať na farby  

ako sa správne obliekať v rôznom ročnom 

období  

  

8. Where´s Grandma? – Kde je stará mama? – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

Začleniť informáciu  

  

Domov a bývanie  

Predložky miesta otázka - Where?  

Is she in the garden? Where are they?  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

  

nájsť špecifické informácie v texte, rozlíšiť 

a očíslovať opis bytu, písať text podľa 

pokynov pýtať sa pomocou Where´s ...  

starostlivosť o rodinu, dom a okolie  
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9. Lunchtime – Čas obeda – 5h   

Vybrať si z možností  

Identifikovať  

Opísať  

Stravovacie návyky, Multikultúrna 

spoločnosť Použitie členu “a, an”, have got.. 

I´ve got, I haven´t got  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

označiť predmety podľa prečítaného text,  

reagovať na prečítaný text , písať text podľa 

pokynov  

Čo mám / nemám I´ve got 

zdravé stravovanie  

Zhrnutie – 3h   

Zhrnutie kompetencií z lekcií 7-9  Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy  

Opakovať gramatické štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

Zaradiť slová do správnej skupiny, rozlíšiť 

zámená his/her  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

10. A new friend – Nový kamarát – 5h   

 Reagovať pri prvom stretnutí  

 Vybrať z možností  

Predstaviť niekoho  

Identifikvať  

Opísať  

Voľný čas, Záľuby, Rodina a spoločnosť have 

got – tvorenie otázky, záporu  

He/She´s got,It´s got, It hasn´t got  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

označiť osobu podľa prečítaného text, 

zachytiť rozdiely na základe posluchu, písať  

text podľa pokynov opísať 

osobu   

kamaráti si pomáhajú, neubližujú iným  

11. I like monkeys – Mám rád opice - 5h   

Vyjadriť svoj názor Človek a príroda Označiť špecifické informácie v texte(báseň),  

Vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas Prídavné mená v texte označiť preferencie, písať text podľa  

 I like, I don´t like pokynov  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  použitie farieb v texte  ako zaobchádzať so 

živými bytosťami  

  

12.  Dinnertime – Čas večere -5h  
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Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj názor, súhlas, nesúhlas  

  

Stravovanie  

Like - tvorenie otázky, záporu 

What do you like?  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

nájsť špecifické informácie v texte, 

identifikovať rôzne jedlá v texte, písať text 

podľa pokynov pýtať sa a odpovedať 

What do you like?  konzumujeme to, čo je 

pre nás zdravé   

Zhrnutie – 3h  

Zhrnutie kompetencií z lekcií 10-12  Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy Opakovať 

gramatické štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

Zaradiť slová do správnej skupiny  

rozlíšiť čo máme a čo nemáme radi     

13. Tidy up – Uprac si – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

Vybrať z možností  

Začleniť informáciu  

Opísať  

Domov a bývanie  

Vyjadriť, že niečo niekde je, číslovky   

There is ,There are, Sorry  

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

označiť špecifické detaily z  textu, zachytiť  

rozdiely medzi izbami, písať text podľa 

pokynov pýtať sa a odpovedať na otázky 

Where are …?  

okolie svojho domu si udržiavame v čistote  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

14. Action Boy can run – 5h    

Vyjadriť schopnosť  

Ponúknuť a reagovať na ponuku  

Vyjadriť svoje schopnosti/ Neznalosti  

Žiadať od niekoho niečo  

Voľný čas a záľuby  

Plnovýznamové slovesá, modálne sloveso can 

I can/I can´t, Can he…?, No, she can´t. 

Výslovnosť, opakovanie, pieseň  

označiť špecifické detaily z textu, zachytiť 

rôzne zvieratká, písať text podľa pokynov 

otázky a odpovede o zvieratkách telesným 

pohybom si upevňujeme zdravie  

15. Let´ s play ball – Poďme si zahrať futbal – 5h   
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Stanoviť, oznámiť a prijať pravidlá  

Vyjadriť príkaz  

  

Voľný čas, záľuby Rozkazovací 

spôsob pomocou Let´s...  

Let´s + sloveso  

označiť špecif. detaily z  textu, zachytiť 

rozdiely pri opise   navrhúť aktivitua 

reagovať na návrh, písať text podľa 

pokynov    

staráme sa o čistou okolia, kde sa nachádzame  

Zhrnutie – 3h   

Zhrnutie kompetencií z lekcií 13-15  Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy  

Opakovať gramatické štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

zaradiť slová do správnej skupiny  

tvoriť vety použitím can/can´t reagovať 

na návrh Let´s  

  

Obsah vzdelávania pre 4.ročník  

Časová dotácia: 3h/týždeň, 99h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Starter – Welcome back – Vitaj spať – 4h   

Vypočuť si a podať informáciu 

Predstaviť sa a predstaviť rodinu  

Rodina a spoločnosť  

Opakovanie učiva z predošlého roka  

This is, I´ve got, There are  

Základné frázy pri predstavovaní sa, dni v 

týždni, číslovky10-20, prídavné mená na 

opis  

Vypočuť si opis  

Identifikovať osobu na základe opisu Opis 

osoby, predstavenie  

Pochopiť a uznať rozdiely medzi ľuďmi  

1.Our new things – Naše nové veci – 5h   
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Vypočuť a podať informáciu  

Informovať a začleniť informáciu  

Škola, Domov a bývanie  

Ukazovacie zámená, jednotné a množné číslo,  

This/That is, These are, Those are  

Opakovanie, písanie veľkých písmien, pieseň, 

abeceda  

Rozprávať podľa opisu  

Vedieť identifikovať podľa počutého, 

odpovedať na otázky z obrázku, riadený text, 

opis triedy  

Udržuj poriadok v triede  

2. They´re happy now – Oni sú teraz šťastní – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

Vyjadriť svoj názor  

Informovať sa  

Vyjadriť súhlas, nesúhlas  

Rodina a spoločnosť Tvorenie otázky, 

záporu, použitie slovesa a jeho tvarov to 

be   

We´re happy, Are they hot?. No, they aren´t   

Prídavné mená, výslovnosť, pieseň, 

opakovanie  

Priradiť k sebe informácie, rozpoznať slová 

spojené s pocitom, odpovedať na otázky ako 

sa ľudia cítia, použitie stiahnutých tvarov 

Nájsť spôsob ako pomôcť tomu  kto to 

potrebuje  

3. I can ride a bike – Viem jazdiť na bicykli – 5h   

Vyjadriť svoju schopnosť  

Vyjadriť schopnosť vykonať nejakú činnosť  

Voľný čas a záľuby  

Modálne sloveso can She 

can/can´t, Can he?   

Predložky miesta, výslovnosť, pieseň, neurčitý 

člen a/an  

  

Vybrať správnu informáciu z textu, rozpoznať 

objekty z počutého textu, opísať čo dokáže 

žiak urobiť, riadený text o tom, čo viem urobiť  

Venovať sa športu pre zdravie  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zhrnutie – 4h   

Zhrnutie z predošlých  kompetencií z lekcií 13  Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať gramatické javy a štruktúry  

Opakovať použité frázy  

Práca s obrázkovým slovníkom  

Označiť, zaradiť, utvoriť vety  

Predložky v kontexte, používanie modálneho 

slovesa can v kontexte  
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4.Have you got a milkshake? – Máte mliečny nápoj? – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

Vybrať z ponúkaných možností  

Informovať sa  

Identifikovať   

Stravovanie  

Stiahnuté tvary, tvorenie otázky, záporu, have 

got, číslovky do 100  

Has he got? Has he / hasn´t he? Výslovnosť, 

opakovanie, pieseň  

Priradiť opis, označiť osoby, pýtať sa 

naučenými otázkami, písanie podľa inštrukcií, 

otázok a odpovedí  

Pochopiť rozdiel medzi zdravým a nezdravým 

jedlom  

5. We´ve got English – Máme Angličtinu – 5h   

Vybrať z ponúkaných možností  

Identifikovať  

Potvrdiť informáciu  

Opísať  

Vzdelávanie a práca  

Voľný čas a záľuby  

Privlastňovacie prídavné mená, our their,  

What/when have you got.. We´ve got our / 

their  

Školské predmety a vybavenie školy, 

výslovnoť, písanie veľkých písmen, 

opakovanie, pieseň  

Určiť o akú miestnosť ide pri opise, použiť 

otázku s What have we got  ?, písanie veľkých 

písmen  

Všímať si aké nebezpečenstvo môže vzniknúť 

v triede  

  

  

6. Let´s play after school – Poďme sa hrať po škole – 5h   

Vypočuť a podať informáciu  

Vyjadriť názor  

Informovať sa a podať informáciu Súhlasiť  

Rodina a spoločnosť Voľný 

čas a záľuby  

Použitie prítomného jednoduchého času  

I don´t ako komunikačná fráza  

 I visit, I don´t have  

Výslovnosť, voľnočasové aktivity, pieseň, 

slovesá  

  

  

Povedať o čom sa píše v texte, reagovať na 

počutý text, otázky a odpovede na činnosť 

v prítomnosti, písať text podľa pokynov  

Uznávať potreby iných  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Zhrnutie – 4h   

Zhrnutie z predošlých kompetencií z lekcií 4-6  

  

Opakovať použité frázy   

Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať gramatické štruktúry a javy  

Práca s obrázkovým slovníkom  

  

Zaradiť správne slová do skupín, precvičovať 

správnu výslovnosť, priradiť rovnako znejúce 

slová, poznať názvy dní v týždni  

7. Let´s buy presents – Poďme kúpiť darčeky -5h   

Predstaviť svoje záľuby  

Povedať čo mám a nemám rád  

Rodina a spoločnosť  

Vzdelávanie a práca  

Oboznámenie sa s pravidlom he / she + 

sloveso, napr. likes  

Oslava, výslovnosť, opakovanie, pieseň, 

skrátené tvary  

  

Pochopiť inštrukcie v texte, zaradiť 

informácie podľa počutého, reagovať na 

otázky s like dislike , riadený text, nácvik 

stiahnutých tvarov  

Ako sa správať na spoločenských akciách a 

podujatiach  

8. What´s the time- Koľko je hodín? -5h   

Vypočuť si a podať informáciu 

Začleniť informáciu  

Rodina a spoločnosť  

Domova bývanie  

Používanie opytovacích zámen what where 

when  

What´s the time? It´s ..o´clock, He .. at o´clock  

Režim dňa, výslovnosť, pieseň opakovanie  

  

Nájsť špecifické informácie v texte, určiť čo 

sa deje v danom čase, hovoriť o veciach, ktoré 

robíme vo voľnom čase, riadený text,  

odpovedať na otázky s opytovacími zámenami 

Wh  

Pochopiť a zachovať si hygienické návyky  

9.Where  does she work? – Kde ona pracuje? -5h   
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Vybrať si z možností  

Identifikovať  

Opísať  

Doprava a cestovanie  

Človek a príroda  

Prítomný jednoduchý čas, nácvik otázky 

Where does she work?He Works in a..Does 

she work in a ..?, výslovnosť, pieseň, 

opakovanie, čiarky a bodky  

  

O čom sa hovorí v interview, zachytiť detaily 

v texte, otázky a odpovede o obľúbených 

zvieratkách, riadený text, opísať aké máme v 

rodine povolania  

Ľudia majú rôzne úlohy a postavenia v 

spoločnosti  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zhrnutie – 4h   

Zhrnutie z predošlých  kompetencií z lekcií 79  Opakovať lomunikačné situácie  

Opakovať použité frázy  

Opakovať gramatické javy a štruktúry 

Práca s obrázkovým slovníkom  

  

Zoradiť slová do správnej skupiny 

Vedieť rozlíšiť použitie like / likes  

10. It´s hot today – Dnes je teplo – 5h   

Vybrať z možností  

Vyjadriť svoj názor  

Vyjadriť svoj súhlas, nesúhlas  

  

  

Človek a príroda  

Postavenie slov vo vete, slovesá, prídavné 

mená  

What´s the weather like? It´s.. Put on / Don´t 

put on  

Výslovnosť, pieseň, opakovanie  

  

Označiť o aké počasie ide podľa prečítaného 

textu, zachytiť rozdiely na základe posluchu   

Opísať počasie  

Písať text podľa pokynov  o počasí 

Ochraňujme si svoje životné prostredie  

  

11.What are you wearing? – Čo máš oblečené? – 5h   
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Vybrať z možností  

Identifikovať  

Opísať  

Obliekanie a móda  

Doprava a cestovanie  

Prítomný priebehoý čas, určovanie času 

What are you wearing? I´m / he´s wearing  

výslovnosť, pieseň, opakovanie  

  

V texte označiť špeciálnu informáciu, 

sledovať pokyny podľa posluchu, hovoriť 

o tom, čo majú ľudia oblečené, písať podľa 

pokynov  

Prečo je potrebné starať sa o osobné veci  

12. You´re sleeping – Ty spíš – 5h   

Vypočuť si a podať informáciu  

Informovať a potvrdiť informáciu  

  

Rodina a spoločnosť  

Domov a bývanie  

Prítomný priebehový čas, skrátené tvary 

slovesa to be, What are you / we doing? I´m / 

they´re  

Koncovka ing, pieseň, výslovnosť, 

opakovanie  

  

Dopôniť informácie z textu, identifikovať 

rôzne jedlá v texte, opis obrázku, písať text 

podľa pokynov  

Ako je dôležitá spolupráca  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zhrnutie – 4h   

Zhrnutie z predošlých kompetencií z lekcií 

1012  

Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy   

Opakovať gramatické javy a štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

Zaradiť slová do správnej skupiny Určiť 

správny čas  

13. Look at all the animals – Pozri sa na tie všetky zvieratá – 5h  
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Vybrať si z možností  Človek a príroda Označiť špecifické detaily z textu, zachytiť Stanoviť pravidlá Prídavné mená- 

stupňovanie, porovnávanie rozdiely medzi izbami, pýtať sa a odpovedať Začleniť informáciu Bigger than,This cow is bigger 

than that cow, na otázky   

Vyjadriť príkaz, zákaz Don´t open Where are..?  

Výslovnosť, pieseň, opakovanie Písať text podľa pokynov  

Zvieratá a príroda sú súčasť nášho 

života  

  

14.Look at the photos – Pozri sa na fotky – 5h   

Vybrať si z možností  

Vyjadriť vôľu  

Začleniť informáciu   

Vyjadriť želanie, túžbu  

  

Voľný čas a záľuby  

Rodina a spoločnosť  

Minulý jednoduchý čas zo slovesa to be   

I was / I wasn´t, you were / you weren´t  

Výslovnosť pieseň, opakovanie  

Označiť špecifické detaily z textu, zachytiť 

rôzne zvieratká, písať text podľa pokynov, 

opis situácie použitím minulého času  

Vedieť rozlišovať používanie vetných spojek 

and a or  

Pomáhajme si, zabávajme sa spolu a buďme 

k sebe láskaví  

15. Well done! – Veľmi dobre! – 5h  

Vypočuť a podať informáciu Začleniť 

informáciu  

Vzdelávanie a práca  

Minulý jednoduchý čas zo slovesa to be, 

zápor, otázka, nepravidelné množné číslo 

There were some / there weren´t any..  

men,children,women,lollies 

Výslovnosť, pieseň, opakovanie  

  

Prečítať rozprávku, zachytiť detaily z textu, 

zachytiť jednotlivé situácie v príbehu, písať 

text podľa pokynov, opísať čo postavy v 

príbehu robia  

Ako si vieme uvedomiť svoje hodnoty  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zhrnutie – 4h    
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Zhrnutie z predošlých kompetencií z lekcií 

1315  

Opakovať komunikačné situácie  

Opakovať použité frázy   

Opakovať gramatické javy a štruktúry  

Práca s obrázkovým slovníkom  

Zaradiť slová do správnej skupiny Tvoriť 

vety použitím minulého času so 

slovesom to be  

  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 85    

2. VZDELÁVACIA OBLASŤ PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ  

2.1 PRÍRODOVEDA  

  
CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

  
Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 

nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné 

oblasti ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým 

preto, lebo cieľom predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale 

postupné oboznamovanie sa s prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň 

s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu.   

Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 

čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú 

aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. 

Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú 

spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom 

experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, ale aj k 

samotnej vede.   

  

HLAVNÉ CIELE PREDMETU   

  
Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 

prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v 

informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho 

kognitívna úroveň. Cieľ je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k:   

  

• spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k 

vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody.   

• rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch.   

• rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých 

zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.   

• opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.    rozvoju 

schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.   

• nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu.   

• tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodné 

javy a existencie.   

• uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do efektívnejšieho 

využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.   
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• poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej 

ochrane prostredníctvom zdravého životného štýlu.   

  

PARCIÁLNE CIELE PREDMETU   

  
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, 

ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ nasmerované na 

konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo najviac empirického 

materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto konkrétnych javoch postupne 

učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník Prírodovedy je preto zameraný 

najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti sú 

vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:   

• sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí 

ôr súvisí schopnosť 

dedukcie),   

• sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť 

tvorby testov hypotéz a predpokladov),   

• vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich premenlivé znaky (s čím neskôr 

súvisí schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),   

• sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím 

neskôr súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať 

ho, ale aj schopnosť indukcie),   

• sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím neskôr súvisí 

schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s 

imaginárnym druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),   

• si rozvíjali schopnosť argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí 

schopnosť tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),   

• dokázali zdieľať svoje predstavy s vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí 

schopnosť efektívnej kooperácie).   

  

Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo 

možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.   

  

Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa neoddeliteľne spája 

rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied. Deti sú vedené vo 

vzdelávacom procese tak, aby   

• si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré 

charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr 

súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, 

list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...   
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• si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné 

schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, 

svetlo, zvuk, farba,...   

• si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 

komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy 

rôznych druhov rastlín a živočíchov,  

• si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie 

ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravinové reťazce, 

ekosystematické vzťahy,...   

• si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote nevedecký 

obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných pojmov ako aj 

schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a predmety) – 

napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť, ...   

  

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí 

aj rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich 

vedomostí. Učiteľ svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U 

dieťaťa sa tak v postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:   

  

• Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví 

sa najmä motiváciou k poznávaniu).   

• Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a 

negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví 

sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce).   

• Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým 

organizmom). Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä 

ústupom fantázie a preferenciou logických princípov myslenia).   

• Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou 

argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).   

Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj 

špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a 

postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným.   

  
ŠPECIFIKÁCIA VZDELÁVACIEHO OBSAHU   

  
Vzhľadom na špecifiká prírodovedného vzdelávania je predmet prírodoveda zameraný 

predovšetkým na rozvoj kognitívnych, informačných a čiastočne sociálnych kompetencií. Pri 

rozvoji kognitívnych kompetencií je dieťa vedené k špecifickému spracovávaniu informácií 

získaných vlastným pozorovaním a skúmaním, rozvíjajú sa objavné (induktívne) spôsoby 

poznávania. Pri rozvoji informačných kompetencií ide predovšetkým o rozvoj detskej schopnosti 

vyhľadávať informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich využiteľnosť pre pochopenie 

skúmaného javu ako aj ich mieru objektivity poskytovaných údajov. Pri rozvoji sociálnych 
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kompetencií ide predovšetkým o rozvoj konštruktívneho dialógu zameraného na modifikáciu 

aktuálne platných predstáv detí o skúmaných javoch.   

Vzdelávací obsah je konštruovaný tak, aby si deti postupne systematizovali poznatky o prírode, 

ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústreďujú na opis pozorovaných 

skutočností, rozvíjajú si pozorovacie, kategorizačné schopnosti a neskôr sa sústreďujú na 

rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať principiálne fungovanie vybraných prírodných 

javov. Rozvíjajú sa schopnosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií 

v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Uvedené spôsobilosti a kompetencie sa rozvíjajú pri 

nadobúdaní a modifikácii vybraných pojmov a najmä pri modifikácii komplexnejších predstáv, 

ktoré sú špecifikované obsahovým štandardom v jednotlivých témach.   

Prírodovedné vzdelávanie je základom pre kvalitný rozvoj ekologických poznatkov, 

environmentálnych súvislostí, ako aj pre kvalitný rozvoj kladného postoja k vlastnému zdraviu a 

zdravému životnému štýlu. Keďže ide o rozvoj postojov a poznatkov vytvorených na základe 

tvorby súvislostí medzi vedomosťami, nie je vhodné ich rozvíjať osobitnými aktivitami, ich rozvoj 

je súčasťou špecifického prístupu k prírodovednému vyučovaniu. Ich zmysluplný rozvoj je 

zabezpečený špecifikáciou výkonového štandardu, ktorý sústreďuje žiakov na tvorbu súvislostí 

medzi nadobúdanými poznatkami.  

  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

  
Predmet prírodoveda je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Hodnotíme podľa 

Metodického pokynu c. 22/2011na hodnotenie žiakov základnej školy. Pri hodnotení uplatní 

učiteľ voči žiakom primeranú náročnosť, pričom zohľadní ich individuálne osobitosti. Testy a 

previerky budú hodnotené v percentách podľa uvedenej tabuľky:  

známka   percentá  

1 100 -90%  

2 89 -75%  

3 74 -50%  

4 49 -30%  

5 29 - 0%  

  

Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov a komunikatívnych 

zručnosti budeme kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie projektov.  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 0,5h, ŠkVP – 0,5h), 33h/rok  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Rodina - 4 h   

Rodina a ja  

Môj domov  

Domov a jeho okolie  

Práca a odpočinok  

Členovia rodiny. 

Dátum narodenia. 

Bydlisko, adresa.  

Zariadenie bytu, domu Blízke 

okolie bydliska, ulice. Čistota 

a poriadok  

Ľudia a veci.  

Povolania.  

Vie vymenovať členov rodiny.  

Pozná pravidlá fungovania rodiny.  

Pozná vzťahy v rodine podľa jednotlivých 

kultúr.  

Pozná svoju adresu.  

Vie opísať vybavenie a zariadenie svojho bytu 

alebo domu.  

Vie sa orientovať v okolí svojho bydliska a 

pozná niektoré ulice a významné budovy.  

Vie sa porozprávať o práci svojich rodičov.  

Pozná niektoré druhy povolaní.  

2. Plynutie času - 4 h   
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Deň, týždeň, rok  

Časti dňa  

Voľné a pracovné dni  

Dni v týždni.  

Kalendárny a školský rok.  

Ráno, prebudenie, poludnie, popoludnie, 

večer, noc, včera, dnes, zajtra.  

Hodiny.  

Vie porovnať a identifikovať rozdiely medzi 

dňom a nocou.  

Žiak pozná celé hodiny a identifikuje ich na 

analógových a neskôr aj na digitálnych 

hodinách.  

Vie vysvetliť, že jedna celá hodina prejde 

vtedy, keď sa veľká ručička jeden krát pretočí 

okolo ciferníka.  

Vie vnímať čas dňa ako časové celky, ktorým 

iná časť predchádza a ďalšia po nich 

nasleduje.  

Vie porovnať,  klasifikovať výsledky 

pozorovania jednotlivých častí dňa.  

  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

3. Zmeny v prírode - 2 h    

Strom  Druhy stromov (listnaté, ihličnaté), časti 

stromu.  

Rozlišuje ihličnaté a listnaté stromy, dokáže 

niektoré pomenovať podľa atlasu rastlín.  

Vie vymenovať základné časti stromu.  

4. Hmota - 2 h    
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Vlastnosti hmoty  Skupenstvá hmoty- plynné, kvapalné, tuhé.  Vie pomenovať hmotné veci okolo seba a vie 

určiť materiál a pôvod.  

5. Voda - 4 h    

Vlastnosti vody  

Druhy vody  

Podoby vody v prírode  

Život rastlín a zvierat s vodou  

Užitočná voda ( úžitková, dažďová, pitná).  

Škodlivá voda ( znečistená).  

Vodné živočíchy  

Suchozemské živočíchy  

Vie povedať vlastnosti vody.  

Žiak vie, že niektoré látky sa vo vode 

rozpúšťajú a iné nie.   

Vie, že voda nie je pitná, ak v nej plávajú 

viditeľné nečistoty.   

Rozlišuje užitočnú a škodlivú vodu. Čistenie 

vody.  

Pozná kolobeh vody v prírode.  

Vie opísať v akej podobe môže nájsť vodu 

doma.  

Žiak vie, že voda je priestor pre život rôznych 

druhov živočíchov a rastlín.  

Vie, že niektoré sú vodnými živočíchmi a iné, 

aj napriek tomu, že ich nájdeme len pri vode, 

sú suchozemské.  

  

  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

6. Sviatky - 1 h  
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Vianoce u nás doma  Sviatky, tradície, súdržnosť rodiny.  Vie vymenovať tradície, spoločné sviatky a 

ich trávenie v rodine, význam tradícií pre 

súdržnosť rodiny.  

7. Osobná hygiena a psychohygiena - 4 h  

Čas pre svoje zdravie Vonkajšie orgány ľudského tela Žiak vie vymenovať vonkajšie časti tela.  

Vlastný program zdravia Vie charakterizovať význam zdravej výživy.   

Poznám svoje telo Žiak chápe význam pohybu pre zdravie  

človeka.  

Žiak vie, že potrava obsahuje vitamíny 

a uvedomuje si, že vitamíny sú pre 

zdravý život dôležité.  

8. Zvieratá – 6 h  

Živočíchy  Spoločné a rozdielne znaky živočíchov  Žiak vie, čím sa živočíchy vzájomne podobajú 

a čím sa vzájomne odlišujú. Zároveň si žiak 

uvedomuje, že živočíchy sa vzájomne od seba  

odlišujú a to nielen tvarom, ale najmä 

spôsobom života.  

9. Rastliny a semená - 6 h  

Rastliny a semená  Názvy puk, kvet, plod.  Pozná názvy plod, kvet, zrelý a nezrelý plod, 

vie ako vyzerajú upravené plody.  
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Uplatnenie prierezových tém v 1. ročníku.  

Prierezové témy sú zakomponované do predmetu a napomáhajú k všestrannému rozvoju dieťaťa.  

Environmentálna výchova – učí sa žít v súlade s prírodou a chrániť ju.  

Ochrana života a zdravia – za každých okolností vie chrániť svoje zdravie, a predchádzať úrazom a chorobám.  

Dopravná výchova - dbá na základné pravidlá cestnej premávky počas vychádzky.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vytvára a prezentuje projekty k vybraným témam.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – chápe význam spolupráce v skupinách, toleruje názory iných.  

Mediálna výchova – poznatky a vedomosti môže získať prostredníctvom médií.  
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Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h),33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Hmota-4 h    

Hmota  Vzduch ako plynná látka.   

Vietor ako pohybujúci sa vzduch.   

Zdroje znečistenia vzduchu. Vzduch 

je hmota.  

Púšťanie šarkanov.  

  

Žiak si osvojí pojem plynná látka.   

Žiak argumentuje vlastnou skúsenosťou, ako 

dôkaz prítomnosti vzduchu používa skúsenosť 

s vetrom, prievanom, fúkaním vzduchu cez 

slamku do vody.   

Žiak si uvedomuje, že vietor je pohybujúci sa 

vzduch. Vie vysvetliť, že čím je pohyb vzduchu 

rýchlejší, dokáže hýbať s väčšími predmetmi, 

pri vysvetľovaní používa dôkazy z vlastnej 

skúsenosti. Vie zostrojiť nástroj na meranie 

rýchlosti vetra, čím meria aj jeho silu.   

Žiak vie, že vzduch môže obsahovať rôzne 

súčasti, ktoré sú tak drobné, že sa udržia vo 

vzduchu a nie sú v ňom viditeľné .  

Vie pripraviť experiment, ktorým žiak dokáže, 

že vzduch je hmota.  

Vie opísať, čím je zaujímavý vietor na jeseň a 

porovnať ho s vetrom v iných ročných 

obdobiach.  

  

2. Ovocie - 4 h    
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Ovocie.  

  

  

Plody, ovocné stromy.  

  

  

Žiak vie pomenovať ovocné stromy a plody. 

Vie kde sa pestujú ovocné stromy (sady a 

záhrady).  

Vie kde si môže zakúpiť ovocie (ZELOVOC).  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

3. U lekára- 5 h  
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Úraz a choroba  

U lekára  

Teplomer  

Lekári – špecialisti  

Chrup  

Správna životospráva  

Teplomer   

Lekársky teplomer   

Teplomer na meranie teploty vody   

Meteorologický teplomer  Úraz, 

choroba, lekárnička.  

Teplomer, lekár.  

Druhy teplomerov. Očný 

špecialista,  

Ušno-krčný špecialista,  

Zubný špecialista,  

Detský a dospelý chrup, príčina kazov, ústna 

dutina.  

Správne hygienické návyky, spánok, pohyb na 

čerstvom vzduchu spojený s vychádzkou.  

Význam reflexu pre život človeka.   

Poznať telefónne čísla záchrannej služby 155 

alebo 112.  

Žiak vie, že pomocou hmatu dokáže odhadnúť, 

či sú predmety chladnejšie alebo teplejšie ako 

jeho ruka. Žiak vie, že ak predmety vyžarujú 

viac tepla, majú vyššiu teplotu. Teplotu v tomto 

štádiu chápe ako merané teplo teplomerom. 

Žiak vie, že teplota sa meria teplomerom. Žiak 

vie merať teplotu vody teplomerom . Vie merať 

teplotu lekárskym teplomerom.  

Žiak vie pozorovaním zistiť rozdiel medzi 

lekárskym teplomerom, teplomerom na 

meranie teploty vody a vonkajším,  

meteorologickým teplomerom   

Žiak vie vysvetliť, ako funguje reflex a aký má 

pre človeka význam . Vie poskytnúť prvú 

pomoc pri drobných poraneniach (popáleniny, 

uštipnutie hmyzom, porezanie rany). Žiak vie 

privolať záchrannú službu a podať základné 

informácie o zranenom.  

Vie opísať návštevu u lekára.  

Vie zmerať teplotu teplomerom.  

Vie zostrojiť teplomer.  

Vie diskutovať o lekárskej ambulancii.  

Opíše správne čistenie ústnej dutiny, názornou 

ukážkou. Pozná príčinu kazov.  

Osvojil si správne hygienické návyky.  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

4. Práca a odpočinok – 4 h  

Práca a zábava  

Projekt:  zostrojenie  kalendára. 

 Kam pôjdem na prázdniny.  

Ako využívam svoj voľný čas. Hodiny.  

Kalendár   

Rok   

Mesiace roka   

Týždeň   

Pracovné dni a dni oddychu   

Pracovné dni, dni pracovného pokoja, 

dovolenka, prázdniny, kalendár, voľný čas.  

Celá hodina, pol hodina, štvrť a trištvrte.  

Žiak vie, že rok (365 dní) je rozdelený do 

dvanástich mesiacov a vie ich vymenovať. Vie, 

že dni v každom mesiaci sú očíslované a dátum 

v roku (napríklad narodenín) je určený dvoma 

údajmi – číslom v mesiaci a mesiacom v roku.  

Žiak vie, že dni sú usporiadané (okrem 

mesiacov) aj do týždňov, pričom týždeň má 

sedem dní. Jednotlivé dni v týždni vie 

pomenovať. Okrem toho vie, že prvých päť dní 

je pracovných a sobota a nedeľa sú dni 

oddychu. Žiak sa orientuje v kalendári tak, že 

vie, aký deň v týždni je a aký je mesiac, vie 

povedať, aký bude deň zajtra, pozajtra, aký bol 

včera a predvčerom.  

Vie sa orientovať v kalendári.  

Vie určovať čas na hodinách.  

5. Voda v prírode –4 h  
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Voda  

Voda a jej znečistenie  

Projekt: Zdravá voda  

Svetový deň vody  

Voda  ako  priestor  pre  život 

 rastlín a živočíchov.   

Zmena skupenstva vody z kvapalného na pevné 

.  

Vyparovanie vody   

Mrznutie vody   

Vznik snehu, námrazy, cencúľov   

Úprava vody – pitná voda   

Význam vody v pôde   

Kolobeh vody v prírode   

Pitný režim   

Znečistenie vody   

Žiak vie, že niektoré žijú priamo vo vode, iné 

vo vode prežívajú len časť života alebo sa pri 

vode zdržiavajú preto, lebo v nej nachádzajú 

zdroj obživy. Žiak vie vysvetliť význam vody  

pre rastliny a živočíchy.   

Žiak vie, že pri zahrievaní sa voda vyparuje a 

stáva sa z nej vodná para, ktorú nie je vidieť a 

pri ochladzovaní sa z vody stáva ľad. Žiak vie 

vymenovať, kde všade sa nachádza kvapalná  

voda a čím sa odlišuje od ľadu.   

Žiak vie, že voda sa vyparuje zahrievaním, ale 

vie aj to, že voda sa vyparí aj bez zahrievania,  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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 Rozpustnosť a nerozpustnosť látok vo vode  

Farba, chuť a vôňa vody .  

Užitočnosť a škodlivosť vody. Pozorovanie 

oblakov. 22. marec  

voda sa vyparuje neustále.  

Žiak chápe, že voda pri vyparovaní nemizne, 

dostáva sa do vzduchu. Vyparovanie vody si 

dáva do súvislosti s tvorbou oblakov a 

následným dažďom.   

Žiak vie vysvetliť ako a kde vzniká ľad a vie, 

že zamrznutá voda môže mať rôznu podobu 

(ľadové kocky, zamrznuté jazero, cencúle, 

sneh, námraza na oknách, srieň, ľad v 

mrazničke, ľadovce na horách, na oceáne).  

Žiak vie, že človek potrebuje pre svoj život 

vodu, ktorá musí byť čistá, hovorím pitná. Vie 

vysvetliť, čím sa odlišuje pitná voda.  Žiak vie, 

že voda sa nachádza aj v pôde  Okrem vody pre 

rastliny spomína aj zásobu pitnej vody hlboko 

v zemi.   

Žiak vie jednoducho vysvetliť kolobeh vody v 

prírode (z vyparenej vody vznikajú oblaky, z 

ktorých voda potom prší späť na zem).  

Žiak vie, že človek musí denne vypiť určité 

množstvo vody a vie vysvetliť, aké tekutiny sú 

pre doplnenie zásob vody najvhodnejšie.   

Žiak si uvedomuje, že znečistenie, ktoré nie je 

možné zistiť žiadnym zo zmyslov je 

nebezpečné, voda môže obsahovať zárodky 

ochorení, preto je dobré piť vodu z overených 

zdrojov.   

Žiak si uvedomuje význam pitnej vody pre 

človeka.   
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Žiak vie, že niektoré látky sa vo vode 

rozpúšťajú a iné nie. Žiak chápe, že  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  rozpúšťaním látka nezmizla, len nie je 

niektorými zmyslami viditeľná.  Pripraví 

experiment, akú chuť má voda. Pripraví 

experiment čo sa vo vode rozpustí, čo sa 

nerozpustí. Pozná rieky v okolí.  

Vie uviesť návrh ako zabrániť znečisteniu 

vody.  

Vie prezentuje dôležitosť vody v živote 

človeka.  

6. Cyklus stromu –5 h  
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V lese  

Zvieratá v prírode  

Svetový deň zdravia  

V parku  

Deň stromov  

Rastliny v lese a v parku  

Vie, že sa menia aj počas roka vplyvom počasia. 

Vie jednoducho vysvetliť cyklus listnatého 

stromu a dať ho do súvislosti s ročnými 

obdobiami a počasím, ktoré je v danom ročnom 

období typické.   

Ročné obdobia   

Zmeny v prírode počas ročných období   

Rastliny a živočíchy v lese, význam lesa pre 

človeka.  

7. apríl.  

Ihličnaté a listnaté stromy.  

10. apríl.  

Podmienky pre rast rastlín.  

Vplyv zmien prostredia na rastliny   

  

Vie, že sa menia aj počas roka vplyvom 

počasia. Vie jednoducho vysvetliť cyklus 

listnatého stromu a dať ho do súvislosti s 

ročnými obdobiami a počasím, ktoré je v 

danom ročnom období typické.   

Vie vysvetliť, čo sú štyri ročné obdobia a vie, 

že tvoria jeden rok. Uvedomuje si, že ročné 

obdobia sú dané a sú charakterizované 

špecifickými zmenami v prírode.  

Diskutuje, čo nám dáva les, ako sa máme 

správať v lese.  

Vie ako si chrániť zdravie.  

Vie navrhnúť riešenie na ochranu parku.  

Rozozná ihličnaté a listnaté stromy.  

Vie určovať stromy podľa atlasu rastlín. 

Prezentovať dôležitosť stromov pre život na 

Zemi.  

Zdôvodní či, potrebujú rastliny vodu a vzduch.  

Vyhľadá informácie z encyklopédie alebo z 

internetu.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  Pripraví prezentáciu záverov dlhodobých 

pozorovaní a experimentov v elektronickej 

podobe alebo vo forme posteru.  

7.Rastliny  – 4  h  
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Základná stavba rastlinného tela: koreň, 

stonka, list, kvet, plod.  

Rastliny a semená  

Rastliny v mojom okolí  

  

Prvky živej a neživej prírody.  

Časti rastliny.  

Starostlivosť o rastliny.  

Základné podmienky pre rast rastliny: svetlo, 

teplo, voda, vzduch, pôda  Význam vody pre 

rastliny   

Funkcia kvetov   

Rastlinné plody   

Semená  Podmienky klíčenia semien: teplo, 

voda, vzduch   

Zelenina koreňová, listová, plodová.  

Uskladňovanie zeleniny  

Príprava receptu  chutného zeleninového šalátu 

námet pre školskú jedáleň.  

Žiak vie, že rastliny sú si podobné základnou 

stavbou: koreň, stonka, listy, kvety, plody.   

Vie, že rastliny potrebujú pre svoj život svetlo, 

teplo, vodu, vzduch a živiny.   

Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život 

vodu.   

Žiak vie, že rastliny tvoria kvety preto, aby 

vytvorili plody obsahujúce semená, z ktorých v 

ďalšom roku vyrastú nové rastliny.   

Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, 

ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení. 

Jednoducho vie opísať proces opelenia 

pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, 

motýle).  Žiak vie pomenovať názvy zeleniny a 

vie určiť používanie zeleniny pri varení  

(koreň, list, plod).  

Vie, že len zrelé plody obsahujú semená,  ktoré 

vyklíčia.   

Žiak vie, že zrelým semenám je potrebné 

poskytnúť dostatok vhodných podmienok na 

to, aby vyklíčili. Žiak vlastnou výskumnou 

činnosťou s pomocou učiteľa zisťuje, že 

semeno nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite 

potrebuje teplo, vodu a vzduch. Vie, že zo 

semena vyrastie nová rastlina.  

Pozná vybrané rastliny vo svojom okolí.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  Určí rastliny podľa atlasu rastlín.  

Vyhľadá informácie v odbornej literatúre alebo 

na internete. Roztriedi zeleninu podľa znakov.   

Pozoruje a zapisuje zmenu plodu semena počas 

štyroch týždňov, vie urobiť závery z 

pozorovania.  

Roztriedi zeleninu podľa znakov.  

8. Stavba domu 3 h   

Ja a veci okolo mňa   Rozprávka o troch prasiatkach z hľadiska 

technológie stavby.  

Stavba, remeselníci, stavebný materiál, 

stavebné stroje, stavebné náradie.  

Rozdiel medzi domom a bytom.  

Vie vymodelovať domček podľa rozprávky . 

Vie postaviť múrik alebo domček zo 

skladačky. Žiak vie pomenovať remeselníkov, 

stavebný materiál, stavebné stroje, stavebné 

náradie. Žiak vie porovnať dom a byt. Čo majú 

spoločné s čím sa líšia.  

Uplatnenie prierezových tém v 2. ročníku:  

Prierezové témy sú zakomponované do predmetu a napomáhajú k všestrannému rozvoju dieťaťa.  

Environmentálna výchova – učí sa žít v súlade s prírodou a chrániť ju.  

Ochrana života a zdravia – za každých okolností vie chrániť svoje zdravie, a predchádzať úrazom a chorobám.  

Dopravná výchova - dbá na základné pravidlá cestnej premávky počas vychádzky.  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vytvára a prezentuje projekty k vybraným témam.  

Osobnostný a sociálny rozvoj – chápe význam spolupráce v skupinách, toleruje názory iných Mediálna výchova – poznatky a vedomosti môže 

získať prostredníctvom médií.  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Tematický celok: Veci okolo nás -  5 h   

Zopakovať si učivo z 2. ročníka.  

Získať základné informácie o živých a 

neživých organizmoch.  

Získať predstavu o hmote, skúmať rôzne  

vlastnosti hmoty. Bližšie charakterizovať 

skupenstvá látok.  

Naučiť merať objem pomocou odmerného 

valca, hmotnosť rovnoramennými váhami. 

Objasnenie pojmov teplo a teplota, ktoré 

objekty sú zdrojom tepla a ako je možné merať 

teplotu prostredia, vody a ľudského tela.   

Súvislosti medzi zvyšovaním a znižovaním 

teploty a topením a tuhnutím látok.  

Poznatky, že topením a tuhnutím sa látky 

nemenia a menia sa len ich vlastnosti. História 

vzniku teplomera.  

  

  

Opakovanie učiva 2. ročníka na základe 

vlastných a už získaných poznatkov  

Objasnenie problematiky živých a neživých 

súčastí  prírody.  Pojmy  ľudské 

 výtvory a prírodniny, živé a neživé 

prírodniny – rozdiel medzi nimi.   

Vlastnosti pevného, kvapalného a plynného 

skupenstva látok  Meranie vlastností látok – 

objem, hmotnosť. Jednotky objemu , 

hmotnosti. Meranie objemu látok odmerným 

valcom. Meranie hmotnosti látok 

rovnoramennými váhami. Teplo a teplota   

Teplomer   

Teplota varu vody   

Teplota mrznutia vody   

Princíp merania teploty teplomerom   

Teplota ľudského tela   

Lekársky teplomer   

Teplomer na meranie teploty vody   

Meteorologický teplomer   

Zmena ročných období   

Teplotné zmeny počas roka   

Slnko ako zdroj svetla a tepla  

  

  

  

Vie primerane veku a samostatne prezentovať 

poznatky 2. ročníka   

Žiak vie jednoducho vysvetliť rozdiel medzi 

živými a neživými prírodnými objektmi. Vie 

jednoducho porozprávať o tom, čo človek 

potrebuje z prírody pre svoj život, čo využíva, 

čo je jeho potravou, ako svojou prácou mení 

prírodu.  

Žiak vie jednoducho vysvetliť, aké vlastnosti 

má pevné skupenstvo (je možné ho chytiť do 

ruky, má stály tvar, pričom tvar je možné meniť 

opracovávaním, pôsobením rôznych síl) a vie 

uviesť príklady látok, ktoré sú pevného 

skupenstva. Vie, že okrem pevného skupenstva 

poznáme aj kvapalné (príklad voda), ktoré 

dotykom cítime, ale tým, že mení tvar, tak ho 

nie je možné chytiť tak, ako pevné látky. Vie, 

že poznáme aj plynné skupenstvo (príklad 

vzduch).   

Žiak vie jednoducho vysvetliť, aké vlastnosti 

má kvapalné skupenstvo (nie možné ho chytiť 

do prstov, nemá stály tvar, prispôsobuje svoj 

tvar tvaru nádoby.   

Žiak vie diskutovať o možnostiach merania 

množstva látok rôzneho skupenstva. 

Oboznamuje sa s pojmami hmotnosti a objemu. 

Pokúša sa vytvoriť postup merania  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 106 

   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  množstva rôznych látok na konkrétnom 

príklade (najskôr tri rovnaké plastové fľaše – 

jedna plná vzduchu, jedna plná vody a posledná 

plná piesku; následne zložitejší príklad: jedna 

prázdna plastová fľaša, jedna menšia fľaša plná 

vody a iná plastová fľaša plná piesku.  

Žiak vie merať objem látok odmerným valcom 

(vníma zvyšovanie hladiny vody ako 

zväčšovanie množstva látky, ide o pomerné 

meranie). Skúma, ako sa zvyšuje hladina vody 

v odmernom valci pri vložení rôznych pevných 

látok. S pomocou učiteľa zovšeobecňuje záver, 

že čím väčší neplávajúci predmet do vody 

vložíme, tým vyššie vystúpi hladina v 

odmernom valci.  

Žiak chápe, ako fungujú rovnoramenné váhy. 

Skúma meranie hmotnosti rôznych pevných a 

kvapalných látok (pomerným meraním), 

zisťuje, že nie vždy sú väčšie predmety aj 

ťažšie. Vie zo skúmania vytvoriť záver, že 

niektoré predmety sú vzhľadom na svoju 

veľkosť ťažké (zatiaľ nepoužíva pojmy objem 

a hustota). Žiak skúma meranie hmotnosti vody 

a zisťuje, že ak chce napríklad zistiť, či je 

ťažšia voda v pohári alebo kameň, od vody v 

pohári musí „odpočítať“ hmotnosť pohára a to 

tým, že pohár vloží aj na druhú stranu 

rovnoramenných váh.   

Vlastnou skúsenosťou s topením látok vplyvom 

tepla (zmrzlina,) žiak vie, že  
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  pomocou hmatu dokáže odhadnúť, či sú 

predmety chladnejšie alebo teplejšie ako jeho 

ruka. Žiak vie, že ak predmety vyžarujú viac 

tepla, majú vyššiu teplotu. Teplotu v tomto 

štádiu chápe ako merané teplo teplomerom. 

Žiak vie, že teplota sa meria teplomerom. Žiak 

vie merať teplotu vody teplomerom a 

pozorovaním zisťuje, že ak je voda taká 

chladná, že v nej plávajú kocky ľadu má 0°C a 

keď vrie má 100°C. Pozrnuje, ako sa teplota na 

teplomere stúpa spolu so zahrievaním vody.   

Žiak vie, kto vytvoril teplomer a na akom 

základe.   

Žiak vie pozorovaním zistiť rozdiel medzi 

lekárskym teplomerom, teplomerom na 

meranie teploty vody a vonkajším, 

meteorologickým teplomerom.   

Žiak vie, že ľudské telo má stálu teplotu, ktorá 

sa meria lekárskym teplomerom. Vie merať  

teplotu lekárskym teplomerom. Jednoduchým 

skúmaním v triede zisťuje, aké sú teplotné  

odchýlky u spolužiakov a zovšeobecňuje záver 

o hodnote normálnej telesnej teploty človeka.   

Vlastným skúmaním vie zistiť, či majú deti inú 

teplotu tela ako dospelí.   

Vysvetľuje, prečo sa teplota vriacej vody nedá 

merať lekárskym alebo meteorologickým 

teplomerom a prečo sa nedá teplota ľudského 

tela merať meteorologickým teplomerom  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  alebo teplomerom na meranie teploty vody.  

Žiak vie a pozná vplyv teplôt na zmeny 

skupenstva látok, pojem kondenzácia, 

vyparovanie a vie ich vysvetliť. Žiak vie, že 

látka pri topení mení svoje skupenstvo, je to 

stále tá istá látka, len je zahriata alebo 

ochladená a je teda plynná, kvapalná alebo 

pevná. Svoje vysvetlenie spája s krémami v 

tortách, čokoládou v dlani, mastnými okami na 

kuracej polievke a pod.)   

Žiak vie, že počas roka sa menia ročné obdobia 

a že sa to prejavuje najmä tým, že sa mení 

teplota prostredia. Žiak vie, že v lete je teplo 

preto, lebo počas dňa slnko na zem svieti dlhšie 

a intenzívnejšie a počas zimy slabšie a kratšie 

(dni sú v zime kratšie). Žiak vie, že zdrojom 

tepla a svetla je slnko. Žiak vie, že pomocou 

slnečného svetla sa viac zahrievajú tmavé 

predmety ako svetlé a vie daný poznatok overiť 

praktickým skúmaním. Žiak vie, že okrem 

slnka vyžarujú teplo aj iné telesá napríklad 

radiátor, žehlička, žiarovka a vie, že teplo 

vzniká horením.  

Tematický celok:  Rastliny  – 4 h  
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Objasnenie rozmanitosti prírody, pričom žiak 

si rozmanitosť uvedomuje na základe 

vlastného pozorovania.   

Cieľom je, aby žiak vedel o rozmanitosti 

prírody plynulo rozprávať, aby vysvetľoval, 

čím sa jednotlivé objekty  prírody od seba 

odlišujú a čo majú zhodné .  Uvedené časti  

Pagaštan konský, gaštan jedlý, časti 

stromu, plod. Miazga, živica.  

Nahosemenné rastliny – ihličnaté stromy.  

Krytosemenné rastliny – listnaté stromy.  

Žiak vie vymenovať časti stromu, vie , ktorá 

časť je semeno, ako sa z neho vyvíja nová 

rastlina, podľa pokynov urobí projekt a zapíše 

pozorovania. Žiak vie vymenovať časti stromu, 

vie posúdiť rozdiely medzi jednotlivými 

ihličnatými stromami, vie vymenovať 

nahosemenné rastliny, vie tento  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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rastliny na príklade určitého rastlinného druhu 

identifikovať a uvedomovať si, že môžu mať 

rôzne tvary, veľkosti a farby. Rastlinné časti  

identifikovať na  drevine. Cieľavedome a 

detailne skúmať a porovnávať rôzne stromy a  

spontánne vyjadriť podobnosti a rozdiely.  

Stromy majú rôznu výšku,  hrúbku, odlišujú sa 

kôrou. Plod obsahuje semeno.   

Detailným pozorovaním zisťovať rôzne 

vlastnosti plodov, skúmať, kde sú uložené 

semená a zamýšľa sa nad funkciou plodu, 

diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou 

učiteľa vyhľadávať informácie v sekundárnych 

zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa 

rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia a 

preto majú niektoré semená rôzne nástroje na 

to, aby sa zachytávali na srsti zvierat a prenášali 

sa na väčšie vzdialenosti, aby mohli letieť 

vzduchom alebo obsahujú veľa zásobných 

látok, ktoré lákajú živočíchov, tie ich 

prenášajú, uskladňujú, konzumujú a tak aj na 

veľké vzdialenosti prenášajú).   

Jednoduchým skúmaním  zistiť, že nezrelé 

semená nevyklíčia. Semenám je potrebné 

poskytnúť dostatok vhodných podmienok na 

to, aby vyklíčili. Žiak vlastnou výskumnou 

činnosťou s pomocou učiteľa zisťuje, že 

semeno nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite 

potrebuje teplo, vodu a vzduch. Čas, za ktorý 

 pojem vysvetliť, vie ako sa šíria semená 

ihličnatých stromov v prírode. Žiak vie 

vymenovať časti stromu, pozná plody 

jednotlivých listnatých stromov, vymenovať 

krytosemenné rastliny, vie tento pojem 

vysvetliť.  

 Žiak vie vysvetliť, že plod je tá časť rastliny, 

ktorá vzniká z kvetu po jeho opelení. 

Jednoducho vie opísať proces opelenia 

pomocou vetra a opeľovačov (včely, čmele, 

motýle). Uvedenú informáciu vie spojiť s 

vlastnou minulou skúsenosťou s pozorovaním 

opeľovačov na kvetoch a vie vysvetliť, ako sa 

dostane peľ z jedného kvetu na druhý.  Vie, že 

plod obsahuje semeno. Jednoduchým 

pozorovaním vie zistiť, ktoré druhy ovocia a 

zeleniny sú plody, ktoré vznikli z kvetu a sú 

nositeľmi semien. Vie, že zo semena vyrastie 

nová rastlina. Vie vysvetliť, že rastliny sa 

vzájomne od seba odlišujú tvarom, farbou, 

veľkosťou a inými charakteristikami plodu. 

Detailným pozorovaním zisťuje rôzne 

vlastnosti plodov, skúma, kde sú uložené 

semená a zamýšľa sa nad funkciou plodu, 

diskutuje s učiteľom a spolužiakmi, s pomocou 

učiteľa vyhľadáva informácie v sekundárnych 

zdrojoch (plod sa tvorí kvôli tomu, aby sa 

rastlina rozmnožovala ďalej do prostredia a 
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vyklíčia rôzne druhy semien je rôzny, 

pozorovanie  semien nahosemenných  

preto majú niektoré semená rôzne nástroje na 

to, aby sa zachytávali na srsti zvierat a prenášali 

sa na väčšie vzdialenosti,  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

a krytosemenných rastlín a viesť si záznamy z 

pozorovania, vytvoriť záver.  Vlastnou 

výskumnou činnosťou prísť na to, že  

poškodené semená nevyklíči  

 aby mohli letieť vzduchom alebo obsahujú 

veľa zásobných látok, ktoré lákajú živočíchov, 

tie ich prenášajú, uskladňujú, konzumujú a tak 

aj na veľké vzdialenosti prenášajú).   

Tematický celok: Vesmír – 2 h  
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Objasnenie pojmu vesmír, tvorba a modifikácia 

predstáv žiakov o vesmírnych telesách a 

spôsoboch skúmania vesmíru zo zeme a priamo 

z vesmíru. Téma by mala žiakovi pomôcť pri 

komplexnejšom chápaní javov, ktoré súvisia s 

pohybom Zeme ako vesmírneho telesa vo 

vesmíre (striedanie dňa a noci, striedanie 

ročných období).   

  

Vesmír   

Vesmírne telesá    

Planéta   

Hviezda   

Slnečná sústava   

Prirodzené družice planét   

Kométa   

Rotácia Zeme okolo vlastnej osi – striedanie 

dňa a noci   

Meranie času, jednotky času.  

Meranie času pomocou pravidelne 

sa opakujúcich javov  Presýpacie 

hodiny   

Slnečné hodiny   

Meranie času hodinami   

Hodina, minúta, sekunda  Objektívny 

a subjektívny čas   

  

Žiak vie vysvetliť, čo je to vesmír a to 

prostredníctvom opisu jeho súčastí a 

vzájomného usporiadania týchto súčastí. Vie, 

že vo vesmíre nie je vzduch, ten je sústredený 

v podobe atmosféry okolo planét. Žiak vie, že 

Zem je planéta, Slnko je hviezda, Mesiac je 

prirodzená družica Zeme a vie vysvetliť, aký je 

rozdiel medzi planétou a hviezdou.   

Žiak vie vysvetliť čo znamená  Slnečná 

sústava.   

Vie vysvetliť vlastnými slovami striedanie dňa 

a noci, tmy a svetla, odkiaľ svetlo pochádza.  

Naučil sa, ako sa meria čas, meradlá času, 

história merania času a jednotky času.   

Žiak vie, že čas plynie neustále a že je ho 

možné merať pomocou udalostí, ktoré sa 

neustále opakujú, sú pozorovateľné. Vie 

vysvetliť, že deň je časový úsek od východu 

slnka do nového východu slnka. Vie, ţe 

takýchto dní prejde v roku 365. Žiak si vie 

uvedomiť, že ak chceme merať časový úsek 

kratší ako je jeden deň, napríklad jedna 

vyučovacia hodina, potrebujeme iné meradlo, 

napríklad v súčasnosti používané hodiny alebo 

v minulosti používané presýpacie hodiny  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  alebo slnečné hodiny.   

Žiak vie vysvetliť, ako fungujú presýpacie 

hodiny a vie skúmať, od čoho závisí rýchlosť 

presýpania presýpacích hodín.   

Cielene skúma to, či po presypaní polovice 

množstva piesku prešla polovica celkového 

času presýpania hodín a snaží sa o vysvetlenie. 

Žiak dokáže skonštruovať jednoduché 

presýpacie hodiny a merať s nimi kratšie a 

dlhšie časové udalosti.   

Žiak skúma slnečné hodiny dlhodobým 

pozorovaním a vytvára záver, v ktorom sa snaží 

o vlastné vysvetlenie fungovania slnečných 

hodín.   

Žiak pozná celé hodiny a identifikuje ich na 

analógových a neskôr aj na digitálnych 

hodinách. Veľmi jednoducho vie vysvetliť, ako 

fungujú mechanické hodiny (pomocou pružiny 

a ozubených kolies, ktoré sa otáčajú v 

pravidelných intervaloch a hýbu ručičkami) a 

porovnať tento princíp s tým, ako fungujú 

presýpacie a slnečné hodiny. Vie vysvetliť, ţe 

jedna celá hodina prejde vtedy, keď sa veľká 

ručička jeden krát pretočí okolo ciferníka. Vie, 

že jeden celý deň prejde vtedy, keď prejde celý 

ciferník malá ručička dva krát, deň má 24 

hodín.   

Žiak si uvedomuje, že kalendáre a hodiny 

používame preto, aby sme mohli čas merať 
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presne. Vie si uvedomiť, že niekedy sa mu zdá, 

že čas ide veľmi pomaly a inokedy  
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  rýchlo. Žiak vie, že je potrebné mať hodiny 

nastavené presne a vie, kde sa môže presný čas 

dozvedieť (televízia, rozhlas, internet, hodiny 

riadené satelitom).   

Tematický celok: Technika a technické objavy – 4 h  
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Téma je zameraná na objasnenie pojmu sila. 

Špecifikované sú rôzne silové pôsobenia, 

pričom pri oboznamovaní sa so zákonitosťami 

jednotlivých silových pôsobení žiaci využívajú 

minulé skúsenosti.   

Skúmanie vybraných jednoduchých 

mechanizmov,  realizácia vlastného  skúmania 

a tvorba zovšeobecnených záverov, čím sa 

podporuje rozvoj špecifických kognitívnych 

schopností. Žiak sa v téme oboznámi so 

základnými jednoduchými mechanizmami - 

ozubenými kolesami   

Cieľavedome skúma, kde sa uvedené 

mechanizmy využívajú a skúma ich spôsob 

fungovania.   

  

  

  

Gravitačná sila   

Veľkosť a smer sily  

Trenie   

Časticové zloženie látok   

Zvyšovanie a znižovanie trenia   

Praktický význam vysokého trenia  

Praktický význam nízkeho trenia  Ozubené 

súkolesie ako jednoduchý mechanizmus   

Konštrukcia ozubeného súkolesia a spôsob 

fungovania   

Využitie ozubených kolies v bežnom živote   

Elektrický izolant   

Bezpečnosť práce s elektrickými zariadeniami   

Blesk   

Bezpečné správanie sa v búrke   

Statická elektrina   

  

Žiak vie vysvetliť, že príčinou pádu telies k 

zemi je pôsobenie sily, ktorú nazývame 

gravitačnou. Vie, že ak pôsobíme na padajúci 

predmet nejakou silou proti smeru pôsobenia 

gravitačnej sily, je možné pád predmetov 

spomaliť, zastaviť alebo spôsobiť opačný smer 

pohybu. To znamená, že žiak implicitne chápe, 

že sila má aj určité smerovanie, nielen veľkosť, 

aj keď tento poznatok nevyjadruje.  Žiak vie 

vysvetliť, čo je to trenie a kde všade sa trenie 

využíva.   

Pri objasňovaní trenia žiak používa aj predstavu 

o časticovom zložení látok.   

Žiak vie skúmať trenie dvoch materiálov a 

zisťovať, ktoré materiály zvyšujú a ktoré 

znižujú trenie. Zisťuje informácie o trení v 

rôznych informačných zdrojoch a vie 

zovšeobecniť získané informácie a vymenovať 

javy a predmety, kde je pre dobrú funkčnosť 

potrebné zvyšovať trenie a kde je, naopak, 

potrebné trenie znižovať.   

Žiak vie, že pomocou ozubených súkolesí 

vieme meniť smer pohybu predmetov a tiež 

rýchlosť pohybu predmetov. žiak si 

uvedomuje, že jedno ozubené koleso nemá 

praktický význam, že musia byť viaceré v  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  súčinnosti – tzv. súkolesia. Žiak vie samostatne 

skúmať zmenu rýchlosti otáčania ozubených 

kolies pri použití rovnako veľkých, menších a 

väčších ozubených kolies. Samostatne skúma v 

domácnosti sa vyskytujúce predmety, ktoré 

ozubené kolesá využívajú a opisuje spôsob, 

akým sú kolesá v predmete využívané. Funkciu 

ozubeného súkolesia vysvetľuje na 

bicyklových prevodoch.   

Žiak vie skúmať predmety a zisťovať, či 

využívajú na svoju funkciu ozubené kolesá.   

O skúmaní vie diskutovať. Vie vymenovať 

predmety, kde sa ozubené kolesá využívajú 

(bicykel, hodinky, ručný mixér, ručná vŕtačka, 

vodný a veterný mlyn) a vie vysvetliť, ako sa 

tam princíp ozubených kolies využíva. 

Samostatne vyhľadáva informácie o využití 

ozubených kolies v praxi.   

Žiak vie, že elektrický prúd je životu 

nebezpečný a vie predchádzať styku s vysokým 

napätím. Žiak vie vysvetliť, prečo sú vodiče 

elektrického prúdu obalené v umelej hmote, 

pričom využíva poznatky získané vlastným 

skúmaním. Žiak vie využiť informácie o 

elektrických izolantoch na ochranu vlastného 

zdravia pred pôsobením elektrického prúdu.  

Žiak vie, že blesk je elektrický výboj, ktorý 

vzniká v atmosfére a vie jednoducho vysvetliť 
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funkciu hromozvodu. Žiak vie samostatne 

vyhľadať  
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  informácie o tom, ako je potrebné sa chrániť 

pred bleskom vo voľnej prírode a informácie 

vie zhodnotiť v súvislosti s tým, čo už o 

elektrickom prúde vie.  Žiak vie jednoducho 

vysvetliť, kedy a kde vzniká statická elektrina 

a ako sa prejavu na rôznych predmetoch. Spája 

informácie s vlastnou skúsenosťou a cielene 

skúma vznik statického výboja pôsobením 

rôznych látok.   

Tematický celok: Ľudské telo – 6 h  
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Vedieť objasniť funkciu vlastného tela. 

Vymenovať zmyslové orgány človeka. Vedieť 

vysvetliť na čo nám slúžia jednotlivé zmyslové 

orgány.  

Osvojiť si základné princípy starostlivosti o 

vlastné telo.  

  

Ľudské zmyslové orgány, reakcia človeka na 

podnety z prostredia. Zrak, zrakový orgán, oko, 

funkcia zrakového orgánu, odhadovanie 

vzdialenosti, krátkozrakosť a ďalekozrakosť, 

starostlivosť o zrak. Sluch, sluchový orgán, 

ucho, funkcia sluchového orgánu, zvuk ako 

chvenie hmoty.  

Chuťové a čuchové orgány, funkcia chuti a 

čuchu pre človeka. Hmat, význam hmatu pre 

človeka, funkcia kože, citlivosť pokožky. 

Funkcia reflexu, význam reflexu pre život 

človeka, nervová sústava a mozog.  

Srdce a jeho funkcia v tele človeka, 

starostlivosť o srdce. Funkcia a zloženie krvi, 

červené krvinky, biele krvinky, krvné doštičky, 

význam darcovstva krvi. Krvný obeh, 

okysličovanie organizmu, cievy, tepny a žily.  

Prejavy srdcovej činnosti, srdcový tep, krvný 

tlak, zmeny srdcovej činnosti.  

Žiak má vedieť, že kontakt s prostredím 

poskytujú zmyslové orgány. Má porovnávať 

ľudské zmyslové orgány so zmyslovými 

orgánmi rôznych druhov živočíchov. Má 

vedieť jednoducho vysvetliť funkciu 

zrakového orgánu.   

Poznať pojmy krátkozrakosť a ďalekozrakosť. 

Žiak vie vysvetliť ako funguje ucho ako 

zmyslový orgán sluchu, ako fungujú chuť a 

čuch. Na základe vlastného skúmania má 

zisťovať rozloženie analyzátorov chutí na 

jazyku.   

Vie vysvetliť nebezpečenstvo spojené so 

stratou chuti, čuchu. Žiak vie vysvetliť funkciu 

kože pre ľudský organizmus. Má skúmať 

citlivosť pokožky na rôznych miestach na tele 

a pokúšať sa o vysvetlenie zistených rozdielov. 

Vie vysvetliť ako funguje reflex a aký má 

význam pre človeka. Žiak má vedieť opísať 

ako vyzerá nervová sústava človeka a akú 

funkciu má mozog, Vie, že  
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  srdce je sval, je duté a má funkciu pumpy, aké 

je veľké, aký má tvar.  

Vie vysvetliť aký význam má silné a zdravé 

srdce pre človeka.   

Žiak vie, že všetky látky potrebné pre ľudský 

organizmus sú po tele rozvádzané krvou.   

Vie opísať základné zložky krvi a význam 

jednotlivých zložiek, aké látky sa nachádzajú v 

krvi. Dokáže vysvetliť nebezpečenstvo úniku 

väčšieho množstva krvi z tela, chápať význam 

darcovstva krvi.   

Žiak vie vysvetliť, že krv prúdi po tele cievami, 

vie, že cievny systém schematicky vyznačiť, 

cievy sú napojené na srdce, krv sa cievami 

dostáva do pľúc.   

Vie, že srdcová činnosť sa prejavuje tepom a 

tlakom krvi.  

  

  

  

Tematický celok: Živočíchy  – 8 h  
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Získať vedomosti o živote vybraných zástupcov 

živočíchov a vedieť ich  

charakterizovať. Uvedomiť si rozmanitosť 

prírody.  

Získať vedomosti o spôsobe života rôznych 

živočíchov, miestach, kde žijú a rozmnožujú 

sa. Získať vedomosti o tom, že aj voda je 

priestorom pre život rôznych druhov 

živočíchov a že niektoré živočíchy sú 

špecificky viazané k rôznym druhom vodných  

Životné prejavy organizmov   

Podobnosti a rozdiely v živočíšnej ríši  

Základ systematiky stavovcov: 

obojživelníky, plazy, ryby, vtáky, cicavce  

Plazy   

Chladnokrvný živočích  

Vtáky   

Tečúca a stojatá voda   

Prepojenie zdrojov vody   

Spôsob života vybraných   

Žiak vie vysvetliť, čím sa živočíchy a rastliny 

vzájomne podobajú a čím sa vzájomne 

odlišujú. Medzi špecifikami živočíchov 

spomína aj získavanie potravy.   

Uvedomuje si, že živočíchy sa vzájomne od 

seba odlišujú a to nielen tvarom, ale najmä 

spôsobom života. Žiak vie, že živočíchy, ktoré 

sa vzájomne na seba viac podobajú (tvarom 

tela, spôsobom života) patria do tej istej 

skupiny živočíchov – napríklad obojživelníky,  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 126 

   

zdrojov.  zástupcov živočíchov žijúcich  v 

tečúcich vodách   

Vodný ekosystém –fauna -  spôsoby 

viazania sa na vodné   

prostredie  

Mikroorganizmy   

Mikroorganizmy ako pôvodcovia   

ochorení    

plazy, ryby, vtáky, cicavce. Pozorovaním 

skupiny živočíchov vie žiak samostatne 

vytvoriť opisnú charakteristiku danej skupiny – 

vie živočíchy porovnať a zistiť, v ktorých 

znakoch sa zhodujú (sú si podobné). 

Informácie si vie vyhľadať v rôznych 

informačných zdrojoch a overiť si tak spôsob 

vlastného uvažovania.   

Žiak vie opísať skupinu plazov a vie 

vymenovať troch zástupcov (užovka, 

vretenica, jašterica), ktorí do danej skupiny 

patria. Živočíchy vie vizuálne rozpoznať. 

Chápe a vie jednoducho vysvetliť, čo to 

znamená, že plazy sú chladnokrvné  

(vysvetľuje, že plazy sú v chlade strnulé, lebo 

si nevedia vytvoriť vlastné teplo tak, ako to 

dokáže človek). Žiak dáva informácie do 

súvislosti s tým, kde je možné plazy 

najčastejšie nájsť (na skalách, múroch, 

chodníkoch, kde sa  vyhrievajú).  Žiak vie 

opísať skupinu vtákov a vie vymenovať piatich 

zástupcov (napríklad: vrabec, drozd, 

lastovička, sokol, labuť). Vie opísať spôsob 

života daných živočíchov, uvedomuje si, že sa 

vzájomne odlišujú napríklad spôsobom 

získavania potravy (dravé a nedravé vtáky). 

Zároveň vie, že všetky vtáky kladú vajcia a vie 

opísať, ako sa vtáky o vajcia a neskôr o 

mláďatá starajú. Žiak vie, že rôzne druhy 
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vtákov hniezdia na rôznych miestach a je ich 

možné rozpoznať aj podľa typu hniezda a  
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  podľa tvaru, veľkosti  a sfarbenia vajec. Vie, že 

medzi vtáky patria aj nelietavé živočíchy, 

napríklad pštros a tučniak, ktoré majú perie a 

zobák tak, ako ostatné vtáky. Uvedené 

živočíchy vie vizuálne rozpoznať. Žiak vie, že 

voda je priestor pre život rôznych druhov 

živočíchov. Žiak vie vysvetliť rozdiel medzi 

tečúcou a stojatou vodou. Vie vysvetliť 

putovanie vody od  prameňa až po more. Žiak 

vie navrhnúť postup, ktorým by zistil, či je 

tečúca voda studenšia ako stojatá, resp. 

navrhovať realizáciu podobných výskumných 

aktivít. Cieleným pozorovaním zisťuje, aké 

rôzne vodné živočíchy je možné nájsť v 

potoku, pričom využíva poznatky o tom kde  v 

potoku sa môžu živočíchy skrývať. Vie 

vymenovať niekoľko typických zástupcov 

vodných živočíchov typických pre slovenské 

potoky: pstruh, škľabka, rak, krivák, pijavica a 

opísať ich spôsob života v potoku. Uvedených 

zástupcov vie vizuálne rozpoznať a pomenovať 

rodovým menom. Žiak vie, že živočíchy žijúce 

v mori by v sladkých vodách neprežili a 

naopak. Žiak vie vysvetliť, že pri vodnom 

zdroji môžeme okrem vodných živočíchov 

stretnúť aj tie, ktoré vo vode alebo pri vode 

hľadajú obživu alebo sa vo vode rozmnožujú, 

ale nedokážu pod vodu žiť.  Vie uviesť príklady 
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živočíchov z jednej aj druhej skupiny (skokan, 

mlok, potočník, potápnik, komár, vážka, 

korčuliarka, užovka,  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  kačica, hus, labuť). Napríklad vie, že kačice, 

ktoré plávajú po vodnom zdroji sú 

suchozemské živočíchy, ktoré vo vodnom 

zdroji hľadajú potravu, samotné by pod vodou 

neprežili. Vie opísať spôsob života dvoch 

vybraných živočíchov – užovka obyčajná  

(suchozemský živočích) a skokan zelený  

(obojživelník).   

Žiak vie, že okrem vodných a suchozemských 

živočíchov poznáme aj obojživelníky a vie  

vysvetliť, že obojživelník je živočích, ktorý 

určitý čas svojho života žije pod vodou a v 

dospelosti žije na súši. Vie opísať životný 

cyklus žaby a objasniť na ňom uvedený pojem 

„obojživelník“.   

Vizuálne rozpoznáva najznámejšie druhy 

obojživelníkov a pomenováva ich rodovými 

menami – skokan, ropucha, rosnička, mlok.  

Žiak vie, že voda obsahuje aj živočíchy, ktoré 

sú voľným okom neviditeľné a môžu 

spôsobovať ochorenia, ak človek vodu z 

takéhoto zdroja vypije.  

Tematický celok: Prírodné spoločenstvo – 4 h  
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Cieľom témy je vysvetliť, že voda je 

priestorom pre život rôznych druhov 

živočíchov. Žiak po prebratí témy vie, že vo 

vode žijú vodné živočíchy, ktoré dokážu 

dýchať pod vodou, suchozemské živočíchy, 

ktoré v zdroji vody vyhľadávajú potravu a 

obojživelníky, ktoré sa chodia k vode 

rozmnožovať. Žiak sa v téme oboznámi so  

Vodný ekosystém –fauna - spôsoby viazania 

sa na vodné prostredie   

Vodný zdroj ako priestor pre rozmnožovanie   

Vodný zdroj ako zdroj obživy   

Vodný ekosystém – flóra   

Spôsob života vybraných zástupcov 

živočíchov žijúcich v stojatých vodách  

Spôsob života vybraných zástupcov  

Žiak vie vysvetliť, že pri vodnom zdroji 

môžeme okrem vodných živočíchov stretnúť aj 

tie, ktoré vo vode alebo pri vode hľadajú 

obživu alebo sa vo vode rozmnožujú, ale 

nedokážu pod vodu žiť. Vie uviesť príklady 

živočíchov z jednej aj druhej skupiny (skokan, 

mlok, potočník, potápnik, komár, vážka, 

korčuliarka, užovka, kačica, hus, labuť).  
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správaním rôznych druhov živočíchov, ktoré sú 

špecificky viazané k rôznym druhom vodných 

zdrojov (potok, rybník, more).  žiak získa 

predstavu o rôznorodosti lúčneho porastu, zistí, 

aké živočíchy sú typické pre lúky, naučí sa 

spoznávať vybraných zástupcov lúčneho 

porastu. Žiak sa naučí pozorovať a porovnávať 

reality, učí sa rozlišovať lúku a pole a to podľa 

rôznych znakov.  Rôznorodosť lúčneho porastu   

Typické druhy lúčnych rastlín   

Typické druhy živočíchov žijúcich na lúkach   

Spôsob života lúčnych živočíchov   

živočíchov žijúcich v mori  

živočíšne spoločenstvá  

Mravce ako spoločenský hmyz   

Spôsob života spoločenstva   

Včely ako spoločenský hmyz   

Spôsob života spoločenstva   

Spoločenstvo lúk a polí Rôznorodosť 

lúčneho porastu   

Typické druhy lúčnych rastlín   

Typické druhy živočíchov žijúcich na lúkach   

Spôsob života lúčnych živočíchov  

Spoločenstvo lesa  

Lesy – pľúca planéty  

Rôznorodosť lesného porastu   

Typické druhy lesných rastlín a stromov  

Typické druhy živočíchov žijúcich v lesoch   

Spôsob života lesných  živočíchov  

Napríklad vie, že kačice, ktoré plávajú po 

vodnom zdroji sú suchozemské živočíchy, 

ktoré vo vodnom zdroji hľadajú potravu, 

samotné by pod vodou neprežili. Vie opísať 

spôsob života dvoch vybraných živočíchov – 

užovka obyčajná (suchozemský živočích) a 

skokan zelený (obojživelník).   

Žiak vie, že v blízkosti vodných zdrojov sa 

nachádzajú aj drobnejšie druhy živočíchov, 

ktoré potrebujú vodu pre rozmnožovanie Vie 

uviesť tri príklady: komára, vážku a potočníka.   

Pozná rozmnožovací cyklus uvedených druhov 

a uvedomuje si, že mláďatá (larvy) sa na 

svojich rodičov nepodobajú. Žiak si dáva 

získané informácie so súvislosti s 

vedomosťami a skúsenosťami, ktoré má 

(napríklad prítomnosť veľkého množstva 

komárov pri vodných zdrojoch rôzneho druhu).   

Žiak vie, že pre niektoré druhy živočíchov je 

voda zdrojom potravy, pričom sa pri vode a vo 

vode môžu živiť živočíšnou alebo rastlinnou 

potravou. Vie uviesť príklady živočíchov 

((korčuliarka obyčajná, užovka obyčajná, 

kačica, hus, labuť), ktoré týmto spôsobom 

života žijú a vie opísať ako sa prispôsobujú 

životu pri vode.   

Žiak vie, že okrem drobných živočíchov môže 

voda obsahovať aj rovnako drobné rastliny 

(zložené napríklad len z jednej bunky).   
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  Žiak vie vymenovať niekoľko špecifických 

zástupcov rýb žijúcich v stojatých vodách: 

kapor, šťuka, úhor, sumec. Žiak vie opísať ich 

spôsob života a vzájomne ich porovnať. 

Detailným pozorovaním rôznych druhov rýb 

vie zhodnotiť, ktoré znaky sú pre ryby spoločné 

a čím sa vzájomne odlišujú.   

Žiak vie, že živočíchy žijúce v mori by v 

sladkých vodách neprežili a naopak. Vie, že v 

moriach žije mnoho živočíchov, ktoré sú 

podobné tým, ktoré žijú v sladkých vodách, ale 

žijú tam aj druhy, ktoré v sladkých vodách 

nežijú; porovnáva najmä ryby. Vie vymenovať 

a vizuálne rozpoznať niekoľko typických 

zástupcov morských živočíchov (žralok, 

treska, losos, raja, morský koník, medúza, 

sépia, koraly) a vie stručne opísať ich spôsob 

života.   

Žiak vie, že niektoré živočíchy žijú v skupinách 

a vie jednoducho vysvetliť význam tohto 

zhlukovania, napríklad na svorke vlkov, stáda 

koní a kŕdli lastovičiek.   

Žiak vie, že živočíchy sa môžu zhlukovať len v 

určitom čase a pre určitý účel alebo žijú v 

spoločenstvách celý život, žiak vie, že k 

živočíchom patria aj drobné organizmy, 

napríklad hmyz. Žiak vie, že niektoré druhy 

hmyzu vytvárajú spoločenstvá, napríklad 

mravce a včely.   
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Vie vysvetliť, aký význam má pre tieto 

živočíchy tvorba spoločenstiev.   
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  Žiak vie opísať spôsob života mravcov, 

rozmnožovací cyklus, spôsob získavania 

potravy a orientáciu v priestore. Pri 

vysvetľovaní používa informácie o 

organizačnej štruktúre mraveniska a o 

jednotlivých kastách mravcov. Nakoniec vie 

zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre 

mravce prospešný, pričom vytvára vlastný 

úsudok a vyhľadáva informácie o spôsobe 

života rôznych druhov mravcov v rôznych 

sekundárnych informačných zdrojoch.   

Žiak vie opísať spôsob života včiel, 

rozmnožovací cyklus, spôsob získavania 

potravy a orientáciu v priestore. Pri 

vysvetľovaní používa informácie o 

organizačnej štruktúre včelej rodiny – 

rozpoznáva matku, trúda a robotnicu. Nakoniec 

vie zhodnotiť, ako je život v spoločenstve pre 

včely prospešný, pričom vytvára vlastný 

úsudok a vyhľadáva informácie o spôsobe 

života včiel v rôznych sekundárnych 

informačných zdrojoch.   

Žiak vie popísať jednotlivé typy spoločenstiev, 

vie vymenovať viacero druhov rastlín a 

živočíchov, typických pre dané spoločenstvo, 

úžitok z prírodných spoločenstiev.   

Chápe dôležitosť spoločného nažívania 

živočíchov a symbiózu rastlín a živočíchov v 

jednotlivých spoločenstvách.  
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Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok: Rastliny – 6 h    

Prečo rastliny žijú na jednom mieste?  Časti rastliny, život na jednom mieste.  Žiak vie, že rastliny sú prispôsobené životu na 

jednom mieste, pozná časti rastliny a na čo 

slúžia. Vie, že nie všetky rastliny sú rovnaké.   

    

Prečo sú rastliny zelené?  Zelené farbivo- chlorofyl, chloroplasty, listy 

listnatých stromov.  

Žiak vie, že rastlinné bunky obsahujú 

chloroplasty a tie zas zelené farbivo – 

chlorofyl. Vie, prečo stromom na jeseň 

opadávajú listy a ihličnatý nie. Pozná význam 

rozkladajúcich častí rastlín pre obohacovanie 

pôdy.  

    

Prečo rastliny rastú a starnú?  Fotosyntéza – premena slnečnej energie.  Žiak pozná a vie vysvetliť pojem fotosyntéza, 

vie akoo prebieha. Vie, že pri nej vzniká zdroj 

energie pre rastlinu – glukóza. Vie, že rastliny 

potrebujú pre svoj život oxid uhličitý.  
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Huby – súčasť prírody.  Huby – príjem potravy, symbióza.  Žiak vie, že huby majú prejavy rastlín aj 

živočíchov. Vie, ako prijímajú potravu, 

poznajú a vedia vysvetliť pojem symbióza – 

pre oboch výhodné spolužitie s iným 

organizmom.  

    

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Prečo huby nepatria medzi typické rastliny ani 

živočíchy?  

Huby – plesne, parazitizmus, saprofytizmus.  Žiak pozná pojem parazitizmus a 

saprofytizmus ( život na odumretých 

rastlinách a ich rozkladanie (. Vie, že medzi 

huby patria aj plesne, vie, že ich využívame 

aj ako lieky (Penicillium(. Vie, že huby sú 

jedlé, niektoré jedovaté.  

Tematický celok:  Živočíchy – 6 h  

Prečo žijú niektoré živočíchy samy?  Bezstavovce,  hermafrodity,  obrúčkavce – 

slimák, dážďovka.  

Žiak pozná pojem bezstavovec a hermafrodit   

(obojpohlavný živočích ( a vie ich vysvetliť. 

Vie povedať zástupcov tejto živočíšnej 

skupiny, pozná pojem obrúčkavec a zástupcu 

tejto skupiny.  
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Prečo je hmyz pre nás dôležitý?  Obrúčkavce – dážďovka, hmyz.  

Hmyz – úplná a neúplná premena.  

Žiak vie vymenovať časti tela dážďovky. Vie, 

že hmyz je najpočetnejšia skupina 

bezstavovcov, vie opísať telo hmyzu – jeho 

časti.  

Žiak vie, že existujú dve skupiny hmyzu – s 

úplnou premenou (vajíčko – larva – kukla 

dospelý jedinec ( a neúplnou premenou 

(vajíčko – larva - dospelý jedinec( a vie 

vysvetliť, čím sú charakterizované.  

  

Prečo niektoré živočíchy žijú v skupinách? Živočíšne spoločenstvo. Žiak vie, že živočíchy žijúce v skupinách  

voláme živočíšne spoločenstvo. Vie, že v 

každom z prírodných spoločenstiev môže 

existovať viacero živočíšnych 

spoločenstiev. Vie, že nie všetky 

živočíchy žijú v spoločenstve.  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Prečo vlci žijú vo svorke?  Živočíšne spoločenstvo – svorka, kolónie.  Žiak pozná pojem svorka a kolónia a vie ich 

vysvetliť. Pozná pravidlá života v svorke aj v 

kolónii, pozná rozdiely medzi nimi a vie ich 

vysvetliť. Vie vymenovať živočíchy, ktoré 

žijú v takých spoločenstvách.  
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Prečo mravce nezablúdia?  Živočíšne  spoločenstvo – mravce, včely.  Žiak vie, že mravce a včely žijú  

v spoločenstvách. Vie, že včelie spoločenstvo 

nazývame včelstvo, vie ako tieto spoločenstvá 

fungujú.  

Tematický celok:  Plynné, kvapalné a pevné látky – 5 h   

Prečo je more slané?  Kvapalné látky – voda – povrchová, 

podzemná, sladká, morská, kolobeh vody 

v prírode.  

Žiak vie, že morská voda je slaná, čo 

spôsobuje rozpustená soľ. Vie, že živočíchy, 

ktoré v nej žijú by bez soli neprežili a naopak, 

vie vysvetliť, ako je možné z morskej soli 

získať soľ. Vie, že z morskej vody sa odparuje 

len voda, takže morská voda je v plynnom 

stave len vodná para.  

   

Prečo sa skaly lámu?  Pevné látky, vplyvy počasia na horniny – 

zvetrávanie, pôda, vznik pôdy.  

Žiak vie uviesť pôdu ako príklad pevnej látky, 

vie vysvetliť, že pevné látky sa dajú rozdrobiť 

na menšie časti. Vie, že dlhodobým 

rozdrobovaním kameňov vzniká pôda, pozná 

jej dôležitosť pre rastliny a živočíchy.  

   

Prečo železo hrdzavie?  Plynné látky – atmosféra, vzduch, jeho 

zloženie, vzduchoprázdno.  

Žiak vie, že okolo Zeme sa nachádza vzdušný 

obal – atmosféra, pozná jej časti, vie ako 

vzduch a voda vplývajú na železné predmety.  

Vie, že vzduch je hmota, ktorá vypĺňa priestor.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  Vie, čo je vietor, ako vzniká, aké má 

vlastnosti, z akých látok sa skladá.  

    

Prečo autá musia tankovať?  Energia – formy, využitie.  Žiak pozná potrebu  energie pre pohyb vecí, aj 

pre človeka. Vie, že sa nedá vyrobiť ani 

zničiť.  

Tematický celok:  Ľudské telo – 5 h    

Prečo je dôležité, čo jeme?  Tráviaca sústava, jej časti, stravovanie.  Žiak pozná základné súčasti tráviacej 

sústavy. Žiak vie jednoducho vysvetliť, čo sa 

deje s jedlom, ktoré zjeme. Uvedomuje si, že 

jedlo obsahuje látky, ktoré organizmus 

potrebuje, ostatné vylučuje stolicou, pozná 

základné súčasti tráviacej sústavy.  

    

Prečo ľudské telo potrebuje čistiacu stanicu?  Vylučovacia sústava, jej časti, spôsoby 

vylučovania odpadových látok.  

Žiak vie, že z krvi sa nevyužité a odpadové 

látky dostávajú z organizmu pomocou 

obličiek. Vie, že sa v nich tvorí moč, pozná 

základné časti vylučovacej sústavy  aj ďalšie 

spôsoby vylučovania odpadových látok z tela.  
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Prečo človek nemôže lietať?  Oporno – pohybová sústava – kostra, svaly.  Žiak vie, že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú 

upnuté na kostru. Vie vymenovať 

najzákladnejšie kosti v ľudskom tele. Vie, že 

niektoré svaly ovládame vôľou a niektoré nie.  

Vie uviesť príklady pohybu.  

    

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Prečo človek nevie dýchať pod vodou a ryba 

na súši?  

Dýchacia sústava.  Žiak pozná časti dýchacej sústavy, vie, kde sa 

v tele nachádzajú pľúca. Vie, že zo vzduchu 

pri dýchaní využívame iba kyslík. Vie 

vymenovať základné prejavy dýchania – 

pohyb hrudníka, pozná vplyv fyzickej námahy 

na zrýchlenie dýchania a srdcovej činnosti.  

Tematický celok:  Vesmír – 7 h   

Prečo veci padajú na Zem?  Gravitačná sila Zeme, jednotka a meradlo sily.  Žiak vie, že príčinou pádu telies  k zemi je 

gravitačná sila. Vie, že v okolí Zeme je 

gravitačné pole, že sa zmenšuje s väčšou 

vzdialenosťou od Zeme. Vie, čo je sila, aká je 

jej jednotka  a čím ju meriame.  

  

Prečo je vo vesmíre ticho?  Zvuk, jeho vznik, šírenie, výška.  Žiak vie, čo je zvuk, ako vzniká, ako sa šíri, 

od čoho závisí jeho výška, že potrebuje 

prostredie na svoje šírenie.  
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Prečo slnko svieti a hreje? Slnko – zdroj tepla a svetla. Žiak vie, že Slnko je naša najbližšia hviezda,  

že jeho žiarenie dodáva Zemi teplo a svetlo, 

že uhol dopadu slnečných lúčov na Zem 

ovplyvňuje teplotu. Vie, ako si chrániť zrak 

pred Slnkom.  

  

Prečo je nebo modré?  Svetlo, jeho vlastnosti.  Žiak vie, že Slnko je zdrojom svetla, že je to 

druh energie, že sa odráža od vecí, šíri sa 

priamočiaro, prechádza priehľadnými látkami.  

Vie, že biele svetlo sa rozkladá.  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Prečo sa Mesiac mení?  Mesiac – prirodzená družica Zeme, fázy.  Žiak vie, že Mesiac je prirodzená družica 

Zeme, že obieha okolo Zeme po kruhovej 

dráhe, že sám nesvieti, ale odráža slnečné 

svetlo. Pozná mesačné fázy a vie, ktorý človek 

sa ako prvý prechádzal po Mesiaci.  

    

Prečo je obloha plná hviezd?  Súhvezdia, Zem, jej výnimočnosť a ochrana.  Žiak vie, že vo vesmíre je veľa hviezd, 

súhvezdí, planét, že majú rôznu veľkosť, 

hviezdy aj rôznu teplotu. Vie ako dlho letí 

svetlo zo Slnka na Zem. Vie, že Zem je 

jedinečná a preto ju treba chrániť.  

Tematický celok:  Technika – 4 h    
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Prečo kompas ukazuje sever?  Magnetická sila, magnet, magnetické pole.  Žiak pozná pojem magnetická sila. Vie, že 

magnet pôsobí magnetickou silou na železné 

predmety. Vie, že okolo magnetu je 

magnetické pole, že magnet má dva póly – 

severný a južný.  

    

Prečo existujú stroje?  Jednoduché stroje – páka, kladka, naklonená 

rovina.  

Žiak pozná jednoduché stroje, pozná princíp 

ich fungovania. Vie, že menia smer pohybu.  

Vie, kde ich v praxi využívame.  

    

Prečo máme elektrické zásuvky?  Elektrická energia.  Žiak vie, na čo sa používa elektrická energia, 

kde sa vyrába, ako sa rozvádza. Vie, že je 

nevyhnutná pre prácu elektrických 

spotrebičov, pozná zásady bezpečného 

využívania elektrickej energie.  
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2.2 VLASTIVEDA  

  
1. CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

  
Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa žiak bezprostredne pohybuje. 

Je to blízke alebo menej vzdialené okolie domu, školy, obce alebo regiónu, v ktorom žiak žije. 

V krátkosti to môžeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta žiakmi v určitom čase a 

priestore, vzájomné ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako 

základné kategórie spoločenského života, ktorými si ľudia môžu odovzdávať svoje informácie. 

Je v nich sprostredkovaný aj rozdielny život ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy 

je spoznávanie minulosti, vzácnych predmetov, ktoré nám vypovedajú o živote našich predkov, 

ale aj významných osobností. Vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej 

žiak žije, je hlavnou úlohou vo všetkých troch ročníkoch primárneho vzdelávania.   

Určité vlastivedné poznávanie začína už v detstve, v priestore a okolí dieťaťa, ktorý sa 

vyznačuje množstvom zaujímavých vecí, kde dieťa získava odpoveď na množstvo otázok. 

Obsah vlastivedy v primárnom vzdelávaní je naplnený emotívnym (dobrodružným) 

poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a dojmov z krajiny, v ktorej žije. S tým úzko 

súvisí aj poznávanie seba samého, svojho miesta v rodine a v komunite, v ktorej žije. 

Poznávanie svojej krajiny v jednotlivých ročných obdobiach s dôrazom na starostlivosť a 

bezpečnosť o zdravie, vytvára predpoklady pre vnímanie vzájomného vzťahu človeka a prírody. 

Človek aj príroda sa mení v čase, a práve preto vnímanie svojej obce, regiónu, ale aj celej vlasti 

musí byť spojené s poznaním histórie. Vlastiveda má aj činnostné zameranie. Odporúčame 

preto aj vychádzky s vlastivednými námetmi. Ak to nie je možné z bezpečnostného hľadiska, 

vhodné sú aj multimediálne prezentácie. Ideálne je prepojenie vychádzok s prírodovedným, 

kultúrnym a historickým vzdelávaním. Vlastiveda inak nazývaná aj »Objavujeme Slovensko« 

je rozdelená na tri veľké celky: Príroda Slovenska, Ľudia a Slovensko v minulosti a dnes. V 

časti »Príroda Slovenska« je základom spoznávanie určitých prírodných krás (napr. pohoria, 

jaskyne) najmä prostredníctvom povestí, rozprávania prostredníctvom obrázkov a i. Slovensko 

v minulosti a dnes sú historické príbehy. Ich pilier tvoria významné udalostí v histórii Slovákov 

v istom časovom slede. Žiaci sa oboznamujú s najvýznamnejšími a najatraktívnejšími časťami 

regiónov. Tieto môžu byť realizované prostredníctvom modelových výletov.   

  
2. CIELE PREDMETU  

   
Motivácia k objavovaniu prírody a ľudských výtvorov v blízkom, ale i vzdialenom okolí je vo 

vlastivede dokumentovaná zaujímavým spôsobom učenia sa.   

Dôležitým cieľom je spoznávať sociokultúrny priestor života dieťaťa a genézu tohto priestoru. 

Mimoriadna pozornosť je venovaná orientácii v priestore a čase. Rozvoj poznania dieťaťa v 

danom sociokultúrnom priestore zodpovedá mentálnej prezentácii pojmového aparátu, s 

ktorým dokáže narábať a chápať jeho význam. Dieťa si ozrejmuje vlastnú kultúru, učí sa 

narábať s historickými prameňmi, je schopné sa v nej orientovať a hodnotiť na svojej 

primeranej úrovni. Vníma a zaujíma postoj k multikultúrnej otvorenosti. Prostredníctvom 

príbehov, rozprávok, piesní, pozorovaní, žiaci získavajú vzťah ku kraju, v ktorom žijú. Vo 

vyučovaní vlastivedy v 2. ročníku ZŠ je pozitívne, ak vedia žiaci rozprávať o svojom kraji, v 
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ktorom žijú, vedia pomenovať jeho jednotlivé časti. Vedia odlíšiť vzťahy, väzby (prírodného a 

spoločenského rázu) v krajine svojho okolia, vo svojej obci, doma i v škole. Pri každej vhodnej 

téme môžu žiaci použiť poznatky, ktoré načerpali zo svojich pozorovaní a osobných skúseností. 

Žiaci majú vedieť pomenovať a odlíšiť, čo vytvorila príroda, a čo človek. Porozprávať o 

premenách prírody počas roka. Vyhľadať v kalendári významné dni. Orientovať sa v kraji 

pomocou svetových strán a významných objektov. Vekuprimerane charakterizovať svoju obec. 

Po objavnom spoznaní kraja, v ktorom žiaci žijú, sa postupne pútavou formou oboznamujú so 

zaujímavými časťami Slovenska. Žiaci majú pomocou obrázkov opísať pojmy, krajinu, 

pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia. Ukázať na „obrázkovej mape“ 

(prispôsobenej obsahu vlastivedy v 3. ročníku) vybraté pohoria, jaskyne, rieky, mestá a i. Opísať 

ich pomocou obrázkov – pokúsiť sa na nich rozlíšiť už na pohľad rozdielne alebo spoločné znaky. 

Stručne povedať obsah povesti na vybratú tému. Porozprávať o významných historických 

udalostiach.   

Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na zážitkové poznávanie oblastí Slovenska. Pre 

žiakov je pri tom dôležité orientovať sa na mape, vedieť čítať mapu s porozumením a rozprávať o 

obrázkoch, fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom, v ktorom žiak žije. Jej hlavným 

cieľom je podporovať chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich, využívať v 

kontextových situáciách. Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v 

ktorom žijeme a jeho premeny, prejavovať záujem o spôsob života ľudí v blízkom okolí (v triede, 

škole, obci) a vedieť spolupracovať. Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a 

naučiť sa ich tolerovať.   

  

Súhrn cieľov:   

• poznať priestor, v ktorom žiak žije,   

• orientovať sa v priestore a čase,   

• orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi,   

• rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok,   

• rozvíjať schopnosť využívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní, 

objavovaní,   

• vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa,   

• využívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,  

 vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.   

  

Hodnotenie a klasifikácia:  

Pri hodnotení vlastivedy vychádzame z Metodického pokynu c. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy. Vlastivedu klasifikujeme.  

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 

je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Známkou sa hodnotí ústny 

prejav, písomný prejav, projekty a iné formy samostatnej práce žiakov a schopnosti žiakov. Pri 

hodnotení učebných výsledkov so ŠVVP sa bude brat do úvahy možný vplyv zdravotného 

znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  
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Pri hodnotení žiaka budú prevažovať ústne odpovede nad písomnými previerkami.  

  

Hodnotenie tematických previerok:  

100 – 90% 1  

89 – 75% 2  

74 – 50% 3  

49 – 30% 4  

29 – 0% 5  

  

Pri kontrole a hodnotení žiakov využívame formy:  

• verbálna forma – prezentovanie poznatkov so správnym využívaním predpísanej 

terminológie, práca s mapou,  

• písomná forma – žiaci odpovedajú na otázky v teste, krúžkujú správnu odpoveď z 

viacerých možností, doplňujú logické slová vo vete alebo znaky v obrázkoch, a pod.,  

praktické aktivity – projekty.  
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Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h),33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Môj rodný kraj – kraj, kde žijem - 6 h   

Moja trieda, škola, okolie školy.  

Správanie sa v škole, bezpecnostv triede, v 

škole  

Trieda, škola, rozmiestnenie vecí v triede, plán 

triedy, nebezpečné miesta, rozmiestnenie 

miestností v škole, chodby, vchod, moja trieda.  

Opíše prostredie prostredia triedy, školy. 

Zakreslí na plánik rozloženie tried na chodbe, 

v triede rozloženie stolov, tabule a pod.  

Vie vyhodnotiť miesta nebezpečné v triede a v 

škole a určí pravidlá správania sa pre vlastnú 

bezpečnosť aj bezpečnosť spolužiakov  

   

Cesta do školy a domov  

Poznávanie cesty do školy.  

Svetové strany, poludňajší tieň, krajina, 

orientácia podľa svetových strán, trieda, škola, 

dopravné značky.  

Nakreslí schému cesty do školy, vyznačí na nej 

objekty, zaujímavé miesta, vyhodnotí 

nebezpečné miesta, zakreslí na ceste 

priechody, križovatky dopravné značky, 

semafory.  

   

Okolie školy.  Škola. Školský dvor, objekty v okolí školy, 

pred školou, za školou.  

Prostredie v okolí školy –stromy, budovy  

Opíše prostredie školy, určí čo sa nachádza 

pred školou, za školou – budovy, stromy..., v 

okolie školy a bydliska.  

2. Objavujeme premeny okolo nás - 5 h   
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Okolie školy a bydliska (orientácia v okolí). 

Povrch, lesy, lúky, polia, záhrady a parky 

okolia.  

Čo rastie v našom okolí, rieka, potok ako sa 

mení okolie školy počas roka.  

Les, lúka, park, rieka, jazero, ročné obdobia, 

kalendárny rok, mesiace, sviatočné dni, ako 

prieskum.  

Opíše podľa vlastných záznamov z prieskumu, 

čo rastie v okolí školy, v obci, aké rastliny 

stromy, vie ich porovnať, v čom sa líšia, podľa 

obrázkov popíše rastliny.  

Urobí si atlas z fotografií alebo kresieb alebo 

listov stromov.  

Tvorí zbierku, analyzuje, triedi.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

   

Ako sa staráme o naše okolie (a o životné 

prostredie).  

Krajina, životné prostredie, znečistené 

prostredie, zničené prostredie ochrana 

životného prostredia.  

Vyhodnotí miesta v obci alebo v škole, ktoré sú 

znečistené a navrhne vylepšenie stavu v škole.  

Na základe vlastného prieskumu zistí, v 

ktorých častiach obce sú zdevastované lavičky, 

cesty, zničené a pokreslené budovy, vyrúbané 

stromy.  

   

Príroda.  Prvky okolia, ktoré vytvorila príroda a prvky 

prostredia, ktoré vytvoril človek, opísať 

krajinu okolo školy.  

Rozpozná, ktoré časti krajiny tvorila príroda, 

ktoré človek.  

3. Cesta do školy a domov - 8 h   
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Orientácia v náčrte alebo pláne mesta.  Cesta, náčrt, plán, nákres.  Zakreslí do náčrtu alebo plánu obce budovy. 

Orientuje sa v náčrte alebo pláne obce, mesta, 

ktoré domy sú na akej ulici, ktorá cesta vedie k 

vybranej lokalite, cez aké ulice a okolo ktorých 

budov prechádza.  

4. Čo a ako sa deje v našom okolí - 8 h   

Naša obec, jej história a súčasnosť, čo a ako sa 

deje v našom okolí obec (príbehy o rodákoch, 

pamätné miesta, sochy a i.) história, povesti, 

piesne šport a kultúra).  

Príbeh, povesť, pamätné budovy, sochy, 

významné osobnosti histórie, vedy, kultúry, 

športu, umenia.  

Vytvorí zbierku informácií o významných 

ľuďoch obce, vytvorí portfólio významných 

miest alebo zaujímavých miest – nakreslených 

alebo odfotografovaných.  

   

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Obec.  

Ľudia v mojom okolí, správanie sa k ľuďom, 

úcta k starším.  

Obec, ulice, domy, významné budovy – pošta, 

polícia, škola, miestny úrad.  

Vie opísať spôsob života obyvateľov obce, vie 

povedať názov svojej obce i presnú adresu, 

vysvetlí zásady slušného správania sa na ulici a 

k obyvateľom obce.  

   

Ochrana miesta pred nebezpečenstvom  

(požiar Kam volať o pomoc a kto nám pomáha 

(tiesňové linky).  

Tiesňová linka, postup pri volaní hasičov.  Pozná čísla pre záchranu (112).  

Vypracuje zoznam nebezpečenstiev a ako sa 

pred nimi chrániť – neznámi ľudia, prírodné 

nebezpečenstva – blesk, búrka, silné slnečné 

žiarenie.  

5. Zvyky a tradície - 4 h   
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Tradície. Zvyky a tradície.  

Vianočný čas (Aké sú tajomstvá Vianoc, 

Silvestra, Nového roka a Troch kráľov).  

Veľkonočné sviatky  

Sviatočné dni, tradície.  Vymenuje známe sviatočné dni na rozhraní 

kalendárnych rokov opíše, aké tradície sa k nim 

viažu v ich rodine, v ich obci.  

6. Čo sa mi v našom kraji najviac páči - 2 h   

ČO sa mi v našom kraji najviac páči.    Vie napísať, nakresliť príbeh na tému čo sa mi 

v našej obci páči a čo sa mi nepáči.  

  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Ako sa vyznať vo svojom okolí (7h)   

  Krajina  Charakterizuje typy krajiny, vytvoriť si vlastný 

obraz krajiny  

Ako sa orientovať podľa svetových strán  Pozná hlavné a vedľajšie svetové strany a 

určovať ich. Vie sa orientovať podľa 

poludňajšieho tieňa a kompasu.  

Ako vyzerajú veci pri pohľade zhora  Vie pozorovať okolitú krajinu, ovládať pojem 

obzor.  

Význam plánu  Získal predstavu o pláne – triedy, školy.  

Ako vzniká mapa I  Vie definovať pojem mapa, pomocou mierky 

určí vzdialenosť miest.  

Ako vzniká mapa II  Spoznať druhy máp.  
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Obraz okolitej krajiny  Vie sprevádzať po okolí podľa vopred 

vypracovaného plánu, určí trasu prehliadky a 

miesta obhliadok podľa plánu obce.  

2. Objavujeme Slovensko (7h)   

  Kde sa nachádza Slovensko  Má predstavu o zemeguli – glóbuse alebo 

Google Earth  

Krásy našich hôr, chránené územia  Pozná  pohoria  a  chránené 

 územia  na Slovensku  

Rieky – dar života  Spozná rieky, priehrady, jazerá a plesá  

Lesy – naše pľúca  Pozná rozdelenie a charakteristiky lesov  

Slovensko plné záhad  Pozná prírodné výtvory na Slovensku, jaskyne 

a kúpeľné mestá  

Po turistických chodníčkoch  Ovláda jednoduché značky turistických máp.  

3. Spoznávame dejiny Slovenska (10h)   

  Ako chápať časové súvislosti    Vie vytvoriť časovú priamku.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Prečo sa ľudia usadili na našom území   Pomenuje základné znaky osídľovania a život 

ľudí v krajine  

Predmety, ako svedkovia  doby  Pozná pojmy – archeológia, múzeum a význam 

historických predmetov.  

Svätopluk a jeho sláva  Získal predstavu o historicky podložených 

príbehoch – Svätopluk, Veľkomoravská ríša  

Prečo chodíme do školy  Ovláda významné zmeny počas panovania M. 

Terézie  

Ako vznikol slovenský jazyk  Ovláda postupnosť vývinu jazyka  

Ako vznikla slovenská hymna  Má  vlastenecké cítenie.  
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Prečo M. R. Štefánik veľa cestoval  Pozná osobnosť človeka a oboznámil sa s 

faktami o jeho živote.  

Slovensko v súčasnosti  Ovláda štátne symboly a uvedomuje si význam 

členstva v EÚ  

4. Naše starobylé pamiatky a ich krása (9h)  

  Ako vznikali mestá   Pozná význam vzniku miest a spoznávanie 

života ľudí v meste  

Slávne mestá I  Získal  základnú  predstavu  o  Trnave,  

Bratislave, Kežmarku a Košiciach  

Slávne mestá II  Získal základnú predstavu o Trenčíne, Nitra, 

Martin a Banská Bystrica  

Povesti o mestách   Pozná povesti – Levočská biela pani a  

Jašteričky  

Hrady a zámky  Oboznámil sa s hradmi a zámkami na 

Slovensku. Vie porovnať význam hradov v 

minulosti a dnes.  

Povesti o hradoch   Pozná povesti – Stolček a Studňa lásky  

Svetoznáme pamiatky I  Vie vymenovať a porozprávať o pamiatkach 

zapísaných do UNESCA  Svetoznáme pamiatky II  

  

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h,) 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok:   Krajina, v ktorej žijeme – 4 h   
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Orientujeme sa v okolí  Čítanie mapy Slovenska. Mapa. Pojmy: znaky, 

mierka, sever na mape, farby na mape.  

  

Vie opísať a rozlíšiť povrch krajiny podľa 

členitosti. Vie opísať polohu pohorí a nížin. 

Vymenuje a ukáže na mape naše najväčšie 

rieky.  

  

   

Časová priamka  Porovnať udalosti podľa časovej priamky, 

určiť, ktorá udalosť sa stala skôr a ktorá neskôr. 

Usporiadať udalosti svojho života a udalosti v 

roku na časovej priamke.  

Vie sa orientovať na časovej priamke.  

   

Súčasné územné členenie Slovenska  Vymenovať podľa mapy kraje SR a ukázať 

krajské mestá  

Nadobudol záujem o poznávanie krajiny.  

   

Charakteristika kraja, v ktorom žijem.  

  

Vyhľadať regionálne osobitosti vlastného  

kraja.(Nitriansky kraj)  

  

 Vie podľa mapy vymenovať kraje SR a ukázať 

krajské mestá. Bližšie sa zoznámil s krajom, v 

ktorom žijem.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Tematický celok :  Mestá a dediny  - 4 h   

Charakteristika mesta, dediny  

  

Z fotografií, krátkych textov a svojich 

skúseností opísať charakteristiku mesta, resp. 

dediny a porovnať ich výhody a nevýhody.  

.  

Spoznal život v meste a na dedine.  

   

Krajské mestá  

  

Vedieť správne priradiť krajské mestá ku 

krajom.  

  

Osvojil si základné poznatky o krajoch SR.  

   

Projekt : Mesto, v ktorom žijem  Dokonale spoznať svoje mesto, pamiatky....  Nadobudol kladný vzťah k mestu, v ktorom 

žijem.  

Tematický celok :  Cestujeme – 6 h   

Cestujeme z Bratislavy do Košíc  

Vlakové, autobusové a letecké spojenie  

  

Vyhľadať rôzne spoje z cestovných poriadkov 

(z internetu), orientovať sa v cestovných 

poriadkoch, vedieť sa spýtať, hľadať 

alternatívne riešenia.   

  

Osvojil si zručnosť aktívne pracovať s 

cestovným poriadkom. Pozná pravidlá 

slušného správania sa v dopravnom 

prostriedku.  

   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 158 

   

Cestujeme po Bratislave a Košiciach  

  

Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov ( 

sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z 

internetu …) vyhľadať významné pamiatky 

Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár 

sprevádzania návštevy po týchto mestách.  

  

Pozná hlavné mesto SR – kultúrne, 

spoločenské a politické  centrum krajiny. Vie 

pripraviť plán cesty zo svojej obce do  

Bratislavy a do Košíc.    

Vie použiť dostupné cestovné poriadky (IKT).  

Sprostredkuje ostatným skúsenosti, zážitky a 

zaujímavosti z vlastných ciest.    

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  Vie ich prezentovať rôznymi spôsobmi.  

   

Spoznávame Košice – Dóm sv. Alžbety,  

Gejzír v Herľanoch  

Z mapy Bratislavy a dostupných materiálov ( 

sprievodca po Bratislave, po Košiciach, z 

internetu …) vyhľadať významné pamiatky 

Bratislavy a Košíc, pripraviť si krátky itinerár 

sprevádzania návštevy po týchto mestách.  

  

  

Pozná pamätihodnosti a život ľudí v okolí.  

   

Hľadanie cesty z miesta nášho bydliska do  

Košíc alebo Bratislavy  

  

Pripraviť plán cesty zo svojej obce do 

Bratislavy a do Košíc. Využiť dostupné 

cestovné poriadky.  

  

Orientuje sa v cestovných poriadkoch.  
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Projekt: Moje obľúbené miesto na cestovanie  - 

ako by sme tam cestovali v minulosti a dnes.  

  

  

Sprostredkovať ostatným skúsenosti, zážitky a 

zaujímavosti z vlastných ciest. Vedieť ich 

prezentovať rôznymi spôsobmi.  

Rozvinul  si  kladný  vzťah  ku 

 krajine a spoločnosti.  

 Tematický celok : Zaujímavosti zo Slovenska, baníctvo na Slovensku – 3 h   

Kedy a prečo sa začalo baníctvo rozvíjať – 

ťažba zlata, striebra, rudy, uhlia, soli, 

travertínu  

  

Porozprávať ako sa rozvinulo baníctvo na 

Slovensku a akú úlohu zohralo v našich 

dejinách, čím bolo významné. Odraz 

minulosti v súčasnosti  

Vníma vzťah prírody a človeka, vzájomné 

ovplyvňovanie sa.  

   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Práca baníkov v minulosti a dnes. Spomienky 

na baníctvo. Čo nám z baníctva zostalo.  

  

Opísať prácu baníka, aké nástroje používal a 

porovnať ako sa zmenila práca baníkov v 

priebehu dejín. Aké pozostatky z minulosti 

baníctva zostali na Slovensku. Ťažba nerastov, 

zlata, striebra, opálu. Ich využívanie pri tvorbe 

šperkov. Banícke múzeum.  

  

Pozná prácu baníka. Pozná nerasty a ich 

využitie.  

Projekt: Práca v bani.  Výtvarne alebo literárne zobraziť túto náročnú 

prácu.  

Váži si prácu iných.  

Tematický celok : Tradície a zvyky. Skanzeny. – 6 h   
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Historické regióny na Slovensku ( Orava,  

Liptov, Šariš, Spiš...)  

  

Poznať historické regióny Slovenska, vedieť 

zaradiť zvyky a tradície do príslušných 

regiónov, na základe poznatkov zo skanzenov 

a iných zdrojov.   

Vníma ľudí aj z iných kultúrnych oblastí.  

   

Zvyky a tradície podľa historických regiónov  

  

 Opísať charakteristické znaky života ľudí v 

minulosti a    porovnať so životom v súčasnosti.  

Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh, 

časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť.  

  

Pozná históriu svojho okolia, iných regiónov.  

   

Život v stredovekom meste.  

  

 Opísať charakteristické znaky života ľudí v 

minulosti a porovnať so životom v súčasnosti. 

Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh, 

časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť.  

  

Orientuje sa v hľadaní a orientácii 

v historických knihách.  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

   

Práce na vidieku v minulosti počas leta a počas 

zimy.  

  

 Opísať charakteristické znaky života ľudí v 

minulosti a porovnať so životom v súčasnosti. 

Použiť k tomu obrázky, informácie z kníh, 

časopisov, filmov, ľudovú slovesnosť.  

  

Pozná  z rozprávania rodičov, hlavne starých a 

rodičov a z literatúry.  

   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 161 

   

Skanzeny na Slovensku -  čo 

všetko v skanzene nájdeme.  

Význam skanzenov.  Uplatňuje aktívny vzťah k ochrane prírody a 

životného prostredia.  

  Tematický celok :  V súlade s prírodou. – 8 h   

Ideme do hôr – prípravy, horská služba. 

Pravidlá bezpečného správania sa v horách.  

  

  

Poznať základy ochrany prírody a ochrany 

zdravia. Zásady bezpečného pohybu v 

horskom prostredí.  

  

Pozná základy ochrany prírody a ochrany 

zdravia.  Ovláda Zásady bezpečného pohybu v 

horskom prostredí.   

   

Ako sa oddychovalo v horách v minulosti a 

ako dnes  

  

Porovnať na základe informácií z rôznych 

zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako 

ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a 

dnes. Zaujať vlastný postoj k dnešnému 

tráveniu voľného času – ako turizmus 

ovplyvňuje prírodu  

Porovnáva na základe informácií z rôznych 

zdrojov (fotografie, rozprávanie, text), ako 

ľudia trávili voľný čas v prírode v minulosti a 

dnes. Vie produktívne tráviť voľný čas.  

   

Kráľova hoľa, Kriváň – povesť , výber   Reprodukovať obsah povesti vlastnými 

slovami a na jej základe vytvoriť krátku 

dramatizáciu.  

  

  

Rozvinul si vzťah ku krajine a spoločnosti 

prostredníctvom príbehov, povestí.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Vznik riek, formovanie územia riekou, oblasti 

v povodí riek Jazerá, gejzír  

  

Opísať rôzne podoby, ktoré môže mať rieka. 

Posúdiť ako človek technológiami ovplyvňuje 

tok riek.  

Podľa mapy ukázať oblasti jazier.  

Opísať v čom je výnimočný gejzír  

Vie opísať rôzne podoby, ktoré môže mať 

rieka.    

Vie  posúdiť  ako  človek 

 technológiami ovplyvňuje tok riek.  

Podľa mapy vie ukázať oblasti jazier.    

Vie opísať v čom je výnimočný gejzír. Vníma 

vzťah prírody a človeka.  

   

Plavíme sa po Dunaji a Dunajci  

Dunaj pod Devínom 

Dunaj v Bratislave 

Dunaj v Gabčíkove  

Dunaj v Štúrove  

  

Opísať vybrané úseky Dunaja, čím sú  

zaujímavé  

Opísať vybrané úseky Dunajca, porovnať ich s 

úsekmi Dunaja  

Chápe význam vody, šetrenie vodou.  

   

Prírodné zaujímavosti vytvorené prírodou.  

Výber  

  

Vysvetliť rozdiel medzi prírodnou 

zaujímavosťou a zaujímavosťou vytvorenou 

človekom, uviesť príklady a vedieť povedať 

svoj názor na ňu, v čom sa páči, resp. nepáči.  

  

Chápe čo je ľudské dielo a krása prírody.  

 Tematický celok :  Mini projekt o vlastnom kraji – 2 h   

Súčasnosť a minulosť v našom kraji  

  

Poznať významné udalosti a osobnosti späté s 

jeho krajom, uviesť zmeny, ktoré nastali v jeho 

kraji a systematicky to spracovať vo forme 

miniprojektu.  

  

  

Pozná priestor, v ktorom žiak žije.  
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3. VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A HODNOTY   

  
Vzdelávacia oblasť sa zameriava na budovanie a kultiváciu duševného, duchovného a 

sociálneho rozmeru mladých ľudí. Napomáha im k postupnému vytváraniu ich hodnotovej 

orientácie tak, aby raz ako dospelí jedinci boli prínosom pre ľudské spoločenstvo.   

  

 Cieľom vzdelávacej oblasti je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 

informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a 

interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s 

nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k 

vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými 

skupinami, v národe a medzi národmi.   

  

 Obsah vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa realizuje v povinne voliteľných vzdelávacích 

predmetoch etická výchova alebo náboženská výchova. Učebné osnovy  

Náboženskej výchovy budú predmetom schvaľovania Konferencie biskupov Slovenska v 

zmysle zmluvy s Vatikánom.   

  

 Povinne voliteľný vzdelávací predmet etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu 

k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre 

etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou 

ja aj rozvoj sociálnych zručností (otvorená komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných), 

ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevencii porúch správania a učenia.   

  

 Povinne voliteľný vzdelávací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské 

myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka.   

  

 Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov a 

vedie ich k:   

- sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu    

- hodnoteniu, zaujímaniu stanovísk, rozlišovaniu dobra a zla  

- spoznávaniu efektívnej komunikácie, dôvodov a prvkov prosociálneho správania primeraného 

veku  

- spoznávaniu zásad dobrých medziľudských vzťahov  

- zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt, postojov a sociálnych noriem  

- rozvíjaniu sociálnych zručností  

- formovaniu spoločenstva žiakov  

- rozvíjaniu a reflexii v otázkach Boha, významu sveta, zmyslu a hodnoty života a noriem pre 

konanie človeka a dávaniu odpovede na základe zjavenia a viery cirkvi  

- oboznamovaniu so skutočnosťou viery a s posolstvom, na ktorom sa viera zakladá a 

napomáhaniu prostredníctvom uvažovania rozumom zdôvodniť vieru  
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- prijímaniu osobných rozhodnutí vo vzťahu k iným konfesiám a náboženstvám, k 

svetonázorom a ideológiám a podpore pochopenia a tolerancie voči rozhodnutiam druhých - 

motivácii k osobnému náboženskému životu a k zodpovednému konaniu v cirkvi a v 

spoločnosti.  

  122  

3.1 NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

KURIKULUM PREDMETU  KATOLÍCKE 

NÁBOŽENSTVO/NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA PRE ZÁKLADNÉ 

ŠKOLY   

  

Schválené Konferenciou biskupov Slovenska na 67. plenárnom zasadnutí  

dňa 28. 10. 2010 (KBS/67/28.10.2010)  

  

I. Charakteristika predmetu  

  

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská 

výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet 

umožňuje žiakom formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a 

konania, konfrontovať ich s vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na 

svet, hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu.  

Vyučovací predmet náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 

svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 

integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a 

k jej tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou.  

Návrh nových učebných osnov kladie dôraz na žiaka a rozvinutie jeho kompetencií, ktoré 

sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese 

vznikla potreba nového systému vzdelávania, Čo si vyžaduje aj zmenu štruktúry učebných 

osnov. Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou 

cyklickej štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné 

prehlbovanie učiva v nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni.  

V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie obsahov učiva do podstatných línií, ktoré v 

nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a psychomotorické ciele, potrebné na 

osvojenie kľúčových kompetencií žiakov. Predkladaný projekt rozdeľuje obsah učiva do troch 

lineárnych oblastí (obraz Č. l), ktoré sú zamerané na:  

1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby 

prostredníctvom Božieho zjavenia - Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi)   

2. kristologický rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo 

vykupiteľského diela Ježiša Krista)   

3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, 

význam slávenia spoločenstva, poslanie Človeka s dôrazom na osobné dejiny spásy).   

Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v Špirále, ktorú tvorí trinásť úrovni (obraz  
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č.2). Lineárne oblasti sa opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupné rozširovanie učiva 

a jeho prehlbovanie primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný 

na osobné dejiny spásy vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v Špirále cez postojovú 

orientáciu, ktorú zviditeľňuje ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových 

tém predstavuje cielenú výchovu k čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže 

vychovávaný rásť v plnej zrelosti osobnosti (obraz č. 2 - schody sú ilustračným zobrazením 

osobnostného rastu žiaka). Narastanie špirály začína od uvedomenia si žiaka, že je milovaný (l. 

ročník ZŠ) po objavenie poslania žiť život v láske - stotožniť sa so životným štýlom kresťana 

(4. ročník ZŠ).  

Prvý ročník ZŠ je zameraný na radosť zo života. Prvák cez radosť a nadšenie zo všetkého 

stvoreného spoznáva toho, kto ho nekonečne miluje. Len ten, kto si je vedomý, že je milovaný, 

učí sa dôverovať (2. ročník ZŠ). Cesta dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína 

veriť (3. ročník ZŠ). Viera prináša do života nádej (4. ročník ZŠ).  

Štvrták začína pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu prináša do života 

novú nádej. Kto žije s nádejou, otvára sa životu -je schopný viesť dialóg s človekom i s Bohom. 

Dialóg skvalitňuje jeho život (5. ročník ZŠ). V dialógu s Tým, ktorý nás presahuje, objavujeme 

pravdu - pravdu o svete, o človeku i o Bohu (6. ročník ZŠ). Pravda človeka oslobodzuje (7. 

ročník ZŠ). Len vnútorne slobodný človek šije vedomý svojej dôstojnosti, ktorú objavuje v 

Bohu (8. ročník ZŠ). Slobodný Človek, vedomý si hodnoty človeka, je schopný a ochotný niesť 

zodpovednosť nielen za seba, ale aj za iných (9. ročník ZŠ).  

  

Stredoškolák si začína sám vyberať a budovať vzťahy, za ktoré nesie zodpovednosť (l. 

ročník SŠ). Určuje si svoj rebríček hodnôt, vyberá si, s ktorými hodnotami sa stotožní (ktoré 

prijíma od rodičov a ostatných vychovávateľov), a ktoré vyselektuje (2. ročník SŠ). Mladý 

človek hľadá svoju identitu. Zodpovedným budovaním vzťahov, výberom pravých hodnôt 

objavuje svoju identitu (3. ročník SŠ). Kto šije vedomý svojej identity v Tom, kto ho presahuje, 

objavuje poslanie človeka žiť život v láske - v hlbokom vzťahu s ľuďmi i s Bohom.  

  

II. Všeobecný cieľ predmetu  

  

Vyučovací predmet náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 

hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, 

ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život  

spoločnosti. Náboženská výchova je výchovou k zodpovedností voči sebe, voči iným 

jednotlivcom i celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, 

rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu naväzuje na 

ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé 

témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí žiakov rozlišovať medzi tým, Čo je akceptované 

spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  

Ciele predmetu sú stotožnené s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania 

Slovenskej republiky „...nechceme v Národnom programe /en zdôrazňovať organizačné zmeny, 

financovania, formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny 

filozofie výchovy, osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka 

budúcnosti. Mladí ľudia by sa mali stráni!': pôžitku bez svedomia, bohatstva bez práce, vedy 

bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania bez mravnosti, politiky bez princípov."  
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Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií: 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v 

školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencii žiakov, ktoré 

zároveň rozvíja. Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na 

veku primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a Činnosti.  

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným 

orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií ŠVP vymedzil nasledovné 

kľúčové kompetencie:  

- kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa   

- sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)   

- kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať matematické myslenie a poznávanie v 

oblasti vedy a techniky   

- kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií   

- kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy   

- kompetencie (spôsobilosti) občianske   

- kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne   

- kompetencie (spôsobilosti) pracovné   

- kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti   

- kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi 

kultúry   

- odborné kompetencie (odborné Školy)   

  

Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií 

najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií:  

  

1. kompetencie k učeniu sa  

Žiak  

• vyberá a využíva pre efektívne učenie vhodné spôsoby, metódy a stratégie, plánuje, 

organizuje a riadi vlastné učenie   

• kriticky hodnotí výsledky svojho učenia a diskutuje o nich   

• rozumie symbolickému spôsobu vyjadrovania   jazyka Biblie a jazyka Cirkvi, integruje 

náboženský spôsob vnímania a chápania sveta do svojho celkového vzťahu k svetu, 

súbežne s pohľadom prírodných a humanitných vied   

• prejavuje ochotu venovať sa ďalšiemu štúdiu a dialógu medzi týmito obormi aj v 

ďalšom živote   

• udalosti svojho života vníma a spracováva ako životnú skúsenosť, t. j. schopnosť 

transformovať na základe reflexie prežitých udalostí svoje konanie v budúcnosti   

  

2. kompetencie k riešeniu problémov  

Žiak  

• vníma, rozpozná a pochopí problém, premyslí a naplánuje riešenie problému   

• samostatne rieši problém s dôrazom na etický princíp k druhým ľuďom a k životnému 

prostrediu, kriticky myslí, hľadá kritéria pre voľbu riešenia problémov, zdôvodní návrhy 

svojich riešení s ohľadom na učenie Cirkvi   

• robí uvážené rozhodnutia, je schopný ich obhájiť, zhodnotí výsledky svojich činov   
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• chápaním vlastnej tradície a chápaním postojov inak svetonázorovo alebo zmýšľajúcich 

ľudí predchádza konfliktom   

• postoj vzájomnej tolerancie vníma ako základnú zásadu vlastného konania   

  

3. komunikačné kompetencie  

Žiak  

• formuluje a vyjadruje svoje myšlienky a názory v logickom slede, vyjadruje sa výstižne, 

súvislé a kultivovane   

• účinne sa zapája do diskusie, obhajuje svoj názor a vhodne argumentuje   

• využíva informačné a komunikačné prostriedky a technológie pre kvalitnú a účinnú 

komunikáciu   

• využíva získané komunikačné zručnosti k vytváraniu vzťahov potrebných k 

plnohodnotnému súžitiu a kvalitnej spolupráci s ostatnými ľuďmi   

• objavuje zmysel symbolického vyjadrovania, rozumie symbolickému vyjadrovaniu v 

rituáloch a slávnostiach.   

  

4. sociálne a interpersonálne kompetencie  

Žiak  

• účinne spolupracuje v skupine, na základe poznania alebo prijatia novej roly v pracovnej 

činnosti pozitívne ovplyvňuje kvalitu spoločnej práce   

• podieľa sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou prispieva 

k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytne pomoc alebo o ňu 

požiada   

• prispieva k diskusii v pracovnej skupine a v triede, chápe potrebu efektívne 

spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňuje skúsenosti druhých ľudí   

• angažuje sa a uskutočňuje vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky  

 vytvára si pozitívny obraz o sebe, ktorý podporuje jeho sebadôveru a samostatný 

rozvoj   ovláda a riadi svoje konanie a správanie tak, aby bol so sebou spokojný a vážil 

si sám seba   

  

  

5. občianske kompetencie  

Žiak  

• rešpektuje, chráni a oceňuje národnú tradíciu, kultúrne a historické dedičstvo   

• prejavuje pozitívny postoj k umeleckým dielam, rozvíja zmysel pre kultúru, aktívne sa 

zapája do kultúrneho diania a Športových aktivít   

• uvedomuje si základné humanistické hodnoty, uplatňuje a ochraňuje princípy 

demokracie,   vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami Širšej 

skupiny, resp.  

spoločnosti   

• rešpektuje presvedčenie iných ľudí a váži si ich vnútorné hodnoty   

• je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti   

• odmieta útlak a hrubé zaobchádzanie, uvedomuje si povinnosť postaviť sa proti 

fyzickému aj psychickému násiliu   
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• uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim 

povinnostiam, prispieva k naplneniu práv iných   

• chápe základné ekologické súvislosti a enviromentálne problémy, rešpektuje 

požiadavky na kvalitné životné prostredie   rozhoduje sa v záujme podpory a ochrany 

zdravia   

  

6. pracovné kompetencie  

Žiak  

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

výsledky a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov   

• je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny   

• prácu vníma nielen ako zdroj príjmu zaisťujúci určitú životnú úroveň, ale aj ako 

povolanie k spolupráci na rozvoji dobrej budúcnosti pre ľudí a pre svet  

  

7. existenciálne kompetencie Žiak  

• objavuje zmysel pravdy, spravodlivosti   

• osvojí si kritický a diferencovaný prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, je 

pripravený sa na tomto základe si stanoviť nové životné ciele   

• objavuje z uznáva dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon   

• vysvetlí hodnotu individuálneho ľudského života   

• objavuje hranice Človeka - utrpenie a smrť, je otvorený pre možnosti ich prekonania, 

ktoré ponúka kresťanská viera   

• objavuje zmysel života, preberá sebariadenie, preberá zodpovednosť za sebaurčenie   

rozumie psychickým, sociálnym a historickým súvislostiam, ktoré podmieňujú hľadanie  

zmyslu života a je otvorený pre jeho transcendentnú hĺbku   

• vytvára si rebríček hodnôt a osvojuje si životný štýl na základe etických princípov, 

analyzuje dôležité faktory ovplyvňujúce myslenie a životný štýl súčasného človeka   

vníma vo svojom živote ako dôležité rozhodnúť sa na základe poznania a skúsenosti pre 

svetonázorový postoj   

• je schopný posúdiť a oceniť hodnotu vzťahov /priateľstva, manželstva, rodiny/, vysvetlí 

význam manželstva a rodiny a posúdi ich prínos pre spoločnosť, chápe zmysel vernosti  

  

  

III. Charakteristika obsahu učiva  

Učivo predmetu obsahuje tieto ročníkové témy a ročníkové ciele:  

  

Pre základné školy  

  

l. ročník  

Téma roka: Cesta lásky.  

Cieľ roka: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a Človeku. Vytvárať si pozitívny 

vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.  

  

2. ročník  
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Téma roka: Cesta dôvery.  

Cieľ roka: Reprodukovať boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. Budovať 

postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom 

a s človekom.  

  

3. ročník  

Téma roka: Cesta viery.  

Cieľ roka: Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha. Rozvíjať vieru v Boha 

formáciou svedomia. Budovať postoj viery v trojjediného Boha.  

  

4. ročník   

Téma roka:  

Cieľ roka: Poznávanie nádeje.  

Spoznávať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať 

čnosť nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti na liturgickom slávení.  

  

5. ročník   

Téma roka: Poznávanie cez dialóg.   

Cieľ roka: Spoznávať spôsoby komunikácie Boha s ľuďmi. Nadchnúť sa pre komunikáciu 

Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia čítania Božieho slova. 

Prostredníctvom komunikácie sa približovať k Bohu a k ľuďom.  

  

6. ročník  

Téma roka: Poznávanie pravdy.  

Cieľ roka: Spoznávať Božiu pravdu. Oceniť nemeniteľnosť pravdy pochádzajúcej z Božej 

múdrosti. Orientovať svoj život na život v pravde. Praktizovať život v pravde podľa hlasu 

svedomia.  

  

7. ročník:  

Téma roka: Sloboda človeka.  

Cieľ roka: Poznať hranice osobnej slobody. Vnímať oslobodzujúcu silu Ježia Krista. Osvojiť 

si návyky kresťanského životného štýlu.  

  

8. ročník:  

Téma roka: Dôstojnosť Človeka.  

Cieľ roka: Definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu 

človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty.  

  

9. ročník  

Téma roka: Zodpovednosť človeka.  

Cieľ roka: Posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba a za 

iných. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a spoločenskom živote.  

  

  

IV. Postupy a charakteristika výučby predmetu  
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Výučba predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca. Má žiakov učiť 

riešil' praktické otázky osobného a spoločenského života na základe morálnych princípov, ktoré 

sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život v spoločnosti, ktorá môže 

kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov s vysokým morálnym 

kreditom.  

Vychováva nielen svojim obsahom učiva ale aj klímou triedy. Klíma jednotlivých tried 

vytvára klímu celej Školy. Výučba predmetu cielene posilňuje triednu i školskú klímu.  

Metódy a formy práce vyplývajú zo vzdelávacích a výchovných potrieb žiakov, z ich veku 

a životných skúseností. Doporučuje sa využívať aktivizujúce vyučovacie metódy, vhodné 

projektové vyučovanie v spolupráci so všeobecnovzdelávacími predmetmi.  

Pred začatím výučby je potrebné, aby sa učiteľ dobre oboznámil s celým vzdelávacím 

obsahom učiva predmetu, aby poznal učivo iných všeobecnovzdelávacích predmetov alebo na 

strednej škole aj odborných spoločenskovedných predmetov.  

  

V. Hodnotenie predmetu  

Hodnotenie žiakov bude založené na kritériách v každom vzdelávacom výstupe. Cieľom 

hodnotenia je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú 

problematiku, v čom má nedostatky a aké pokroky naopak dosiahol. Súčasťou hodnotenia je 

tiež povzbudenie do ďalšej práce.  

Použité budú adekvátne metódy a prostriedky hodnotenia. Hodnotiť sa budú práce po 

jednotlivých tematických celkoch. Pod prístupom žiaka k vyučovaciemu predmetu rozumieme: 

nosenie a úpravu pomôcok, vypracovanie domácich úloh a cvičení, aktivitu na hodinách.  

Cieľom je ohodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení 

a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu – 

Metodický pokyn na hodnotenie č. 22/2011, vydaný MŠ SR v Bratislave.   

  

  

Kritériá klasifikácie výchovno – vzdelávacích výsledkov žiaka v predmete náboženská výchova   

  

Od školského roku 2010/2011 na základe schválenia v Pedagogickej rade konanej dňa     2. 

septembra 2010, je predmet náboženská výchova klasifikovaný.  

  

Hodnotenie zo strany učiteľa – poskytuje žiakovi spätnú väzbu v jeho práci a prístupu k 

vyučovaniu. Hodnotenie musí byť:  

a) zrozumiteľné a jednoznačné  

b) pedagogicky zdôvodniteľné  

c) odborne správne  

d) porovnateľné s danými kritériami hodnotenia žiaka  

e) vždy doložiteľné, učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka  

  

Hodnotenie žiaka v predmete náboženská výchova  

Vo vyučovacom predmete náboženská výchova pri priebežnej klasifikácii učiteľ hodnotí 

očakávané výstupy stanovené vo výkonovom štandarde v príslušnom ročníku, alebo v cieľoch 

učebných osnov, prípravu na vyučovanie (domáce úlohy) riešenie teoretických a praktických 

úloh.  
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Pri súhrnnej klasifikácii  hodnotí:  

a) učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacom predmete v súlade s 

požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách   

b) osvojené kľúčové kompetencie  

c) stupeň tvorivosti a samostatnosti prejavu  

d) osvojenie potrebných vedomostí, skúseností, zručností a ich tvorivú aplikáciu  

e) usilovnosť a vzťah žiaka k činnostiam v edukačnom procese   

f) snahu o rozvoj svojich kompetencií  

  

Stupňom 1 – výborný sa žiak klasifikuje, ak žiak dosahuje konkrétne výstupy stanovené vo 

výkonovom štandarde, očakávané kompetencie a ciele vzdelávania pohotovo, v určenom čase, 

s výrazným podielom samostatnej práce alebo len s minimálnou pomocou učiteľa. V 

činnostiach je aktívny, naplno využíva svoje osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a 

praktických úloh preukazuje svoju autentickosť, kreativitu a originalitu. V prípade potreby je 

schopný v plnej miere nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Má záujem 

a snahu o rozvíjanie svojich kompetencií. Vie pohotovo zaujať postoj k požadovaným 

záležitostiam a aktívne vyjadriť svoj vlastný názor. Na vyučovanie sa pripravuje a plní zadané 

úlohy. Pri vyučovaní naplno využíva svoje schopnosti, možnosti a rezervy.  

Stupňom 2 – chválitebný sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach aktívny, využíva svoje osobné 

predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje menšiu mieru autentickosti, 

kreativity a originality. Stanovené výstupy v určenom čase dosahuje s malou pomocou učiteľa. 

V prípade potreby je schopný nachádzať a používať medzipredmetové vzťahy a súvislosti. 

Prejavuje snahu rozvíjať svoje kompetencie. Vie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a 

vyjadriť svoj vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie a plnenie zadaných úloh má drobné 

nedostatky. Pri vyučovaní sa snaží naplno využívať svoje schopnosti, možnosti a rezervy.  

Stupňom 3 – dobrý sa žiak klasifikuje, ak je v činnostiach skôr pasívny, málo využíva svoje 

osobné predpoklady. Pri riešení teoretických a praktických úloh preukazuje nízku mieru 

autentickosti, kreativity a originality. Stanovené výstupy dosahuje v dlhšom ako určenom čase 

a s výraznou pomocou učiteľa. Prejavuje čiastočný záujem o vyučovanie a rozvoj svojej 

osobnosti. Jeho vedomosti a zručnosti sú obmedzené, s problémami aplikuje medzipredmetové 

vzťahy a súvislosti. Ťažšie zaujíma postoj k požadovaným záležitostiam a s problémami 

vyjadruje svoj vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie a plnenie zadaných úloh má výrazné 

nedostatky. Svoje schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní využíva len čiastočne a 

preukazuje len malú snahu pre zlepšenie tohto stavu.  

Stupeň 4 – dostatočný sa udeľuje výnimočne žiakovi, ktorý je na vyučovacích hodinách 

pasívny, nespolupracuje. Pri riešení teoretických a praktických úloh neprejavuje autentickosť, 

kreativitu a originalitu. Stanovené výstupy dosahuje len pri výraznej pomoci učiteľa  a za oveľa 

dlhší ako určený čas. Jeho vedomosti a zručnosti sú veľmi obmedzené, nedokáže aplikovať 

medzipredmetové vzťahy a súvislosti. Nevie zaujať postoj k požadovaným záležitostiam a 

vyjadriť svoj vlastný názor. Jeho príprava na vyučovanie trvalo preukazuje výrazné nedostatky. 

Svoje schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní využíva len  veľmi málo a nepreukazuje 

takmer žiadnu snahu pre zlepšenie tohto stavu.  

Stupeň 5 – nedostatočný sa udeľuje celkom výnimočne žiakovi, ktorý proklamatívne ignoruje 

výučbu, odmieta spolupracovať, jeho vedomosti a zručnosti sú nedostatočné. Nedosahuje 
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žiadne stanovené výstupy a to aj pri maximálnej pomoci a snahe učiteľa. Odmieta zaujať postoj 

k požadovaným záležitostiam a vyjadriť svoj vlastný názor. Na vyučovanie sa nepripravuje. 

Svoje schopnosti, možnosti a rezervy pri vyučovaní nevyužíva; snahu pre zlepšenie tohto stavu 

neprejavuje.  

  

  

Čo učiteľ náboženstva/náboženskej výchovy nehodnotí?  

  

V školskom  vyučovaní predmetu náboženská výchova sa nehodnotí účasť na liturgickom 

slávení v Cirkvi, nakoľko školské vyučovanie náboženstva/náboženskej výchovy je 

ponuka pre život s Cirkvou a nie kontrola života s Cirkvou. Nehodnotí sa postoj k Bohu, 

ale k edukačnému procesu v predmete.  

  

Zdroje:  

GEMBALOVÁ, A.: Kritéria klasifikácie (a základné kritéria slovného hodnotenia) výchovno 

– vzdelávacích výsledkov žiaka v predmete náboženstvo/náboženská výchova. In: Katolícky 

učiteľ, č. 1 2009/2010.  

  

Kritériá hodnotenia v predmete náboženská výchova  

  

Známkou hodnotíme:  

l. prácu s pracovným zošitom - priebežne  

2. vytvorenie projektu – raz za polrok  

3. krátke overenie vedomostí formou testu – raz za štvrťrok  

4. aktivitu na hodine  

  

  

Prospech žiaka sa klasifikuje týmito stupňami:  

1 – výborný  

2 – chválitebný   3 – dobrý  

4 – dostatočný  

5 – nedostatočný  

  

  

 Kritéria hodnotenia projektu:  

1. obsah –2 body  

2. forma – 2 body  

3. prezentácia – 4 body 4. obhajoba – 2 body  

celkové hodnotenie: 10 

– 9 bodov ....výborný  

8 – 7 bodov ......chválitebný  

6 – 5 bodov.......dobrý  

4 – 3 bodov.......dostatočný  

2 – 0 bodov.......nedostatočný Stupnica 

pri testoch:   
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100% - 90%         výborný  

89,9% - 75%        chválitebný  

74,9% - 50%        dobrý  

49,9% - 35%        dostatočný  

34,9% a menej     nedostatočný  

  

  

Najväčšiu váhu pri klasifikácii má hodnotenie projektu a testu.  
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RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDMET  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

  

  

1. ročník základných škôl  

(pre polhodinovú, hodinovú a dvojhodinovú týždennú časovú dotáciu)  

  

Ročníková téma: CESTA LÁSKY  

  

Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si 

pozitívny vzťah k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky.  

  

  

1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY  

dotácia hodín: 4 hod.   

Kľúčové pojmy: jedinečnosť, schopnosti, rodina, svet, dobro, zlo  

  

Obsahový štandard  

Meno a jedinečnosť  

Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, sluch,...)  

Patrím do rodiny  

Svet v ktorom žijem  

  

Ciele témy:  

 Kognitívny cieľ: Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši od ostatných. Na základe 

pozorovania vzťahov v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na príklade rozlíšiť využívanie 

svojich schopností na konanie dobra alebo zla.  

Afektívny cieľ: Uvedomiť si vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k deťom. Uvedomiť si 

prejav lásky Boha k človeku v jeho stvorenstve.   

Psychomotorický cieľ: Osvojiť si návyk verbálneho poďakovania za prejavy lásky. 

Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý koná dobro. Formovať návyk rozlišovania 

dobra a zla v konkrétnych situáciách. Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o prírodu.  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• uvedomovať si vlastnú jedinečnosť   

• vyjadriť radosť zo života   

• rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania   

• sa správne prežehnať   

• slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom)   

• formulovať spontánnu modlitbu poďakovania   

• z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro   

• na príklade rozlíšiť dobro od zla   
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• odpovedať na otázku z príbehu   

• vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek vykonať rukami, 

nohami, ústami, očami, ušami (opozitá)   

• formulovať odprosenie   

• citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh 

daroval človeku   

• sa starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, hrabať lístie, atď.),   

  

  

Rozvoj kompetencií:  

  

komunikačné:  

Žiak  

• nadväzuje a vedie v skupine dialóg a rozhovor   

• prejavuje odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému   

• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať   

  

existenciálne:  

Žiak  

• intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky   

• objavuje hranice dobra a zla   

• objavuje svoj vnútorný - duchovný svet v hlase svedomia   

  

občianske:  

Žiak  

• poznáva a ochraňuje svoje najbližšie životné prostredie  

  

kultúrne: Žiak  

• prejavuje úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a ochraňuje   

• objavuje hodnotu rodiny   

  

• sociálne a interpersonálne: Žiak  

• prejavuje záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností  

• uvedomuje si a uplatňuje vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na 

jedinečnosť iných žiakov v skupine   

• prispôsobuje svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny   

  

  

2. téma: RODINA - OHNISKO LÁSKY  

dotácia hodín: 2 hod.   

Kľúčové pojmy: rodina, komunikácia, modlitba, Otče náš  

  

Obsahový štandard  
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Komunikácia v rodine  

Modlitba v rodine - rozhovor rodiny s Bohom (modlitba Otče náš)  

  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Otče náš.  

Afektívny cieľ: Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi 

navzájom. Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine.  

Psychomotorický cieľ : Osvojiť si v praxi správny spôsob komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri 

stretnutí alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne 

sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za rodinu).  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie   

• vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny   

• s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš   

• definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom   

• písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu prosby   

  

Rozvoj kompetencii:  

  

komunikačné:  

Žiak  

• volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu   

• používa „ja“ odkaz   

• dokáže kultivovane poprosiť   

  

existenciálne: Žiak  

• vie modlitbu Otče náš a jednoduchým spôsobom prepojí časti tejto modlitby so svojim 

životom  

  

kultúrne:  

Žiak  

• vníma dôležitosť a hodnotu rodiny  

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• pozná úlohy rodiny - úlohu jednotlivých členov rodiny  

  

  

3 téma: DAR LÁSKY  

dotácia hodín: 3 hod   
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Kľúčové pojmy: srdce, dar, zvestovanie, narodenie Ježiša  

  

Obsahový štandard  

Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš)  

Zvestovanie. Návšteva Alžbety.  

Zmysel a hodnota daru. Narodenie Ježiša Krista  

  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Počúvať s porozumením legendu o sv. Mikulášovi, biblický príbeh 

zvestovania a narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim životom. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Zdravas Mária.  

Afektívny cieľ: Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. Rozvíjať vo svojom živote postoj 

prijímania a dávania. Vnímať atmosféru adventného a vianočného času.  

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť darček pre obdarovanie.  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• opísať dobrotu sv. Mikuláša   

• intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej skutočnosti človeka   

• s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania a narodenia Ježiša   

• podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania   

• reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária   

• opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku   

• nakresliť aspoň dva symboly Vianoc   

• vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona)   

• pripraviť darček pre obdarovanie   

  

  

Rozvoj kompetencii:  

  

komunikačné:  

Žiak  

• aktívne a so záujmom počúva   

• slovne prejaví radosť a vďačnosť z obdarovania   

  

kompetencie k riešeniu problémov:  

Žiak  

• je tolerantný a ústretový  

  

kultúrne:  

Žiak  

• intuitívne vníma obrazy, symboly   

• intuitívne vníma posolstvo legendy a biblického textu   
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• orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu   

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• berie do úvahy potreby iných  

  

existenciálne:  

Žiak  

• vníma potrebu dávania a prijímania   

• objavuje svoj duchovný rozmer   

• prežíva atmosféru Vianoc a spájajú zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí   

  

  

4. téma: MOC ŽIVOTA A LÁSKY  

dotácia hodín: 4 hod   

Kľúčové pojmy: život, smrť, spánok, prebudenie, vzkriesenie, zmŕtvychvstanie, nedeľa  

  

Obsahový štandard  

Metafora spánku a prebudenia v rozprávke (uvádzanie do metaforického spôsobu 

vyjadrovania) Vzkriesenie Jairovej dcéry  

Veľká noc - smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša. Nedeľa 

- deň oslavy Ježišovho zmŕtvychvstania  

  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Počúvať text rozprávky s porozumením a pokúsiť sa ho prepojiť so svojim 

životom. Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k 

dôvere. Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako víťazstvo života nad smrťou.  

Afektfvny cieľ: Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. Pozorovať zmeny v prírode v 

jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov. Dôverovať 

Ježišovi, ktorý premohol smrť.  

Psychomotorický cieľ: Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. Dôstojným prežehnaním 

prejaviť úctu ku krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• intuitívne vnímať metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej reči   

• vnímať metaforickú reč rozprávky o Šípkovej Ruženke a pokúsiť sa ju prepojiť s 

vlastným životom   

• opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry   

• vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov   
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• jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako slávnosť, v ktorej kresťania 

slávia Ježišovo víťazstvo života nad smrťou   

• s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť veľkonočné symboly   

• nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad smrťou   

• jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho zmŕtvychvstania   

  

Rozvoj kompetencií:  

  

komunikačné:  

Žiak  

• je otvorený pre metaforické vyjadrovanie   

• intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu prežehnania   

• svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry a Ježišovej 

smrti a zmŕtvychvstaní  

  

kultúrne: Žiak  

• orientuje sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežíva ich rozdielnu 

náplň a úlohu  

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• zaujíma pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným postihnutím, 

starým ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu  

  

existenciálne: Žiak  

• rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je viditeľné   

• objavuje hranice života a smrti v ľudskom živote   

• je otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu   

• posolstvo biblických textov spája s konkrétnymi situáciami vo svojom živote   

• objavuje kresťanský zmysel slávenia sviatkov   

  

  

5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY  

dotácia hodín: 3 hod.   

Kľúčové pojmy: pomoc, dobro, zlo, odvaha, Duch Svätý, Cirkev  

  

Obsahový štandard Zoslanie 

Ducha Svätého.  Cirkev.  

Legenda o sv. Jurajovi.  

  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. Jednoduchým spôsobom vysvetliť 

zmysel cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi.  
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Afektívny cieľ: Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. 

Pozorovať prejavy života vo farnosti. Intuitívne vnímať boj dobra a zla v symbolickej reči 

legendy o sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj prehodnocovania pozitívnych a 

negatívnych skutočností.  

Psychomotorický cieľ: Praktizovať oslavu Trojjediného Boha prostredníctvom modlitby Sláva 

Otcu. Formovať návyk pozornosti voči druhým ľuďom. Formovať návyk bezpečného 

správania sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, 

vedieť povedať nie na negatívne ponuky).  

  

Výkonový štandard Žiak 

vie  

• na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti zoslania Ducha Svätého   

• vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny   

• reprodukovať modlitbu Sláva Otcu   

• opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho prepojiť so 

svojim životom   

• osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi.   

  

Rozvoj kompetencii:  

  

kultúrne:  

Žiak  

• intuitívne vníma symbolickú reč legendy  

  

kompetencie k riešeniu problémov:  

Žiak  

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo, napr. branie si vecí 

navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu 

a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie..., klamanie a 

žalovanie...)   

• spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, 

čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé   

• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený 

pre dobro   

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• hľadá možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu 

kamarátov...) a realizuje ich  

  

existenciálne:  

Žiak  

• je otvorený pre diferencované vnímanie sveta   

• je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve cirkvi   
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Dvojúrovňový vzdelávací program predmetu náboženská výchova pre 

1. ročník ZŠ s 1/2 a 1 hodinovou časovou dotáciou  

  

Predmetové kompetencie predmetu náboženská výchova a ich väzba  na 

jednotlivé  vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacia 

oblasť  
Téma  Osvojenie kompetencie  

  

  

  

Žiak  

Základ. 

učivo 

(povinné) 

pri 0,5 hod. 

dotácii  
100%  
pri 1 hod. 

dotácii  
50%  

Prehlbujúce 

a doplnkové 

učivo  
(disponibilné) 

pri 1 hod.  
dotácii   
50%  

  

Človek a  

spoločnosť  

  

Téma č. 3,4  - sa orientuje v striedaní všedných dní 

a kresťanských sviatkov, prežíva ich 

rozdielnu náplň a úlohu  

    

Téma č. 3  - prežíva atmosféru Vianoc a spája ju zo 

skutočnosťou Božieho daru pre ľudí  
1    

Téma č. 4  - objavuje kresťanský zmysel slávenia 

veľkonočných sviatkov   
  1    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Téma č. 1  - intuitívne vníma bytostnú potrebu lásky 

objavuje hodnotu rodiny  
2    

Téma č. 1  

  

Téma č. 3  

- objavuje hranice dobra a zla  
- objavuje svoj vnútorný – duchovný 

svet v hlase svedomia  

1  

  
1  

  

Téma č. 2  - reprodukuje modlitbu Otče náš   
- jednoduchým spôsobom prepojí časti 

tejto modlitby so svojim životom  

  
1  

  

Téma č. 2  - vníma dôležitosť a hodnotu rodiny  
- pozná úlohy rodiny – úlohu 

jednotlivých členov rodiny  

1    

 

Človek a 

hodnoty   
  

  

  

Téma č. 4  

  

  

- rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a 

otváranie schopnosti vidieť za to, čo je 

viditeľné   
- objavuje hranice života a smrti v 

ľudskom živote  
- je otvorený pre kresťanskú nádej, že 

posledné slovo patrí životu  
- posolstvo  biblických 

 textov  spája  

s konkrétnymi situáciami vo svojom živote  

  
1  

  

  

  

  

  

  
1  
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Téma č. 5  

  

- spontánne a samostatne hodnotí vo 

svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu 

páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je 

dobré/zlé   
- v rozsahu svojej detskej skúsenosti 

je pozorný voči morálnym konfliktom  
- je otvorený pre dobro  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Téma č.5  

- je otvorený pre diferencované 

vnímanie sveta  
- je otvorený pre dar života, ktorý 

môže spoznávať  a rozvíjať v spoločenstve 

cirkvi  

  
2  

Umenie  
a kultúra   

Téma č. 3 

Téma č.5  
- intuitívne vníma posolstvo  legendy a 

biblického textu  
2  
1  

  

Človek a príroda    

Téma č. 1  

- prejavuje úctu k živým aj k neživým 

súčastiam prírody, stará sa o prírodu  
  

1  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Jazyk a  

komunikácia   

Téma č. 1  - nadväzuje a vedie v skupine dialóg a 

rozhovor   
- prejavuje odvahu vyjadriť sa, 

prezentovať svoj pohľad na predloženú tému  
- chápe obsah a zmysel počutého textu 

a vie naň reagovať  

    

Téma č. 2  - volí primeraný, kreatívny spôsob 

komunikácie vzhľadom na situáciu  
- používa “ja” odkaz   

- dokáže kultivovane poprosiť  

    

Téma č. 3  - aktívne a so záujmom počúva  - 

slovne prejaví  radosť a vďačnosť z 

obdarovania  

    

Téma č. 4  - je otvorený pre metaforické vyjadrovanie      

Téma č. 4  - intuitívne rozumie neverbálnej komunikácii 

a symbolickému úkonu prežehnania  
    

Téma č. 4  - svojimi slovami reprodukuje biblické 

posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry, 

Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní  

    

Prierezové témy  

  

  

  

  

  
Osobnostný a 

sociálny rozvoj  

  

Téma č. 1  - prejavuje záujem o spoznávanie 

seba,  
svojich schopností a daností  
- uvedomuje si a uplatňuje vlastnú 

jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na 

jedinečnosť iných žiakov v skupine - 

prispôsobuje svoje správanie potrebám 

rodiny a svojej blízkej skupiny  

    

Téma č.3  - je tolerantný a ústretový  
- berie do úvahy  potreby iných  
- vníma potrebu dávania a prijímania  

Téma č.4  - zaujíma pozitívne a empatické postoje  

 k chorým, osobám so zdravotným 

postihnutím, starým ľuďom a tým ktorí  
potrebujú  prebudenie k životu  
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Téma č.5  

- rozvíja postoj prehodnocovania 

negatívnych skutočností  (dobro – zlo, 

napr. branie si vecí navzájom, 

posudzovanie a ponižovanie, urážanie 

menej zdatných detí v oblasti intelektu a 

prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, 

oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a 

žalovanie…) - hľadá možnosti ako 

vychádzať v ústrety iným ľuďom (v 

rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) a 

realizuje ich  

  

Environmentálna 

výchova  
Téma č. 1  

  

- poznáva a ochraňuje svoje najbližšie 

životné prostredie  
    

Celkový počet disponibilných  hodín     0 hod pri 0,5 

hod dotácii, 

17 hod  pri 1 

hod dotácii  
Celkový počet hodín základného (povinného) učiva    

16 hod  
  

Celkový počet hodín/školský rok  16/100 % - pri 0,5 hod 

dotácii  

33/100% - pri 1 hod dotácii  

  

  
Zdroje:  

  

Prvý ročník základných škôl   

- metodická príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl „Cesta 

lásky“, vydaná Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, n. o. (metodická 

príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové prílohy a pracovné 

listy)  

- možnosť využitia pracovného zošita pre prvý ročník ZŠ vydaného Diecéznym 

katechetickým úradom Nitrianskej diecézy  

  

  
  

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDMET  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

  

2. ročník základných škôl  

  

Ročníková téma: CESTA DÔVERY  

  

Dieťa si v škole vytvára zázemie v spoločnosti rovesníkov, čo mu dodáva pocit istoty. 

Istota v seba, v milujúcich ľudí je potrebná na jeho ďalšie rozvíjanie.   

Schopnosť otvárať sa Bohu a ľuďom sa prejavuje pozitívnym vnímaním seba. Naučiť sa 

dôverovať je predpoklad viery. Schopnosť prejavovať dôveru Bohu, ktorý ho miluje sa zakladá 

na osobnej skúsenosti dôvery v človeka, ktorý stelesňuje pocit bezpečia. Jadrom vývoja viery sú 
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príbehy, pomocou nich dieťa Boha spoznáva a zažíva. Nachádza bezpečnosť v koncepte Boha, 

ktorému možno úplne dôverovať a ktorý je ochotný odpustiť.   

  

Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá  komunikácie s Bohom a vzájomného 

spolunažívania s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona.  Rozvíjať schopnosť života v 

spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk 

postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom.  

  

Spôsobilosti a profil osobnosti  

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu schopností a spôsobilostí žiakov 

a vedie ich k:  

• objaveniu lásky milujúceho Boha Otca k svetu a človeku                 

• vytváraniu si pozitívneho vzťahu k Bohu, ľuďom a svetu  

• osvojeniu si vonkajších prejavov lásky  

  

Medzipredmetové vzťahy  

Náboženská výchova vedomostne i výchovne súvisí s viacerými predmetmi v ročníku, 

najmä s prírodovedou, etickou, výtvarnou a hudobnou výchovou.  

V témach sú zahrnuté etické hodnoty človeka, vzťahy k sebe, k blížnemu, k Bohu, k 

prírode, výchova k manželstvu a rodičovstvu a protidrogová výchova, mediálna výchova, 

výchova k manželstvu a rodičovstvu a protidrogová výchova.  

  

  

1. téma: BOH MI DÔVERUJE  

  

Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: krása, príroda, svet, Božie dielo, záhrada, úcta k životu, zodpovednosť človeka 

za prírodu  

  

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, zdôrazniť jeho jedinečnosť  a 

zodpovednosť za svet. Reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade. Prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v 

konaní dobra.  

Afektívny cieľ: Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a starostlivosti. Rozvíjať 

schopnosť rozlišovania medzi dobrom a zlom. Na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú 

nesprávnym rozhodnutím.  

Psychomotorický cieľ: Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského diela. S pomocou učiteľa 

navrhnúť a realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)  

  

  

Obsahový štandard:  
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Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody  

Svet – prejav dôvery Boha voči človeku   

Obraz rajskej záhrady  

Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za životné prostredie   

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• porovnať človeka s ďalšími Božími dielami  

• uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov   

• zdôrazniť jedinečnosť človeka  a jeho zodpovednosť za svet   

• vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti  

• prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť a 

realizovať triedny environprojekt (návrhy: triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a pod.)  

• reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o 

rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra  

• na príkladoch rozlíšiť dobro od zla  

• na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím  

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie  

  

kompetencie k učeniu sa:  

Žiak  

• je otvorený pre tvorivé myslenie  

  

kompetencie k riešeniu problémov:  

Žiak  

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými  

• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém  

  

existenciálne: Žiak  

• má základný náhľad k pochopeniu princípu hriechu ako slobodného a dobrovoľného 

prerušenia vzťahu s Bohom zo strany človeka  

  

Prierezová téma environmentálna výchova  

Žiak  

• má základné zručnosti pre hodnotenie vzťahu medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia 

na celom svete  
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• oceňuje postavenie človeka v poriadku stvorenia a citlivo pristupuje k živej prírode  

 vyjadrí radosť zo života, je pozorný k svetu ako k miestu, ktoré má svoj pôvod a 

zmysel v Bohu  

  

Prierezová téma tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

Žiak  

• je ochotný a schopný spolupracovať a iniciovať spoluprácu  

• dokáže prezentovať svoj produkt, ale aj prácu v skupine  

  

  

  

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj  

Žiak  

• rozvíja sebareflexiu, spoznáva sám seba, svoje dobré a slabé stránky  

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  

  

  

2. téma: DÔVERUJEM BOHU (1., 2. a 3. BP)  

  

Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: ticho, rozhovor, Abrahám, viera,  modlitba, meno, oslava, sviatočný deň  

  

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery. 

Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim 

životom. Na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby. 

Vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty a používania Božieho 

mena ako vyjadrenie Božej blízkosti. Jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre 

človeka.  

Afektívny cieľ: Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. Objavovať načúvanie ticha. Vnímať 

Boha, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať. Pozorovať životný rytmus striedania práce 

a odpočinku.  

Psychomotorický cieľ: Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. Jednoduchým spôsobom 

formulovať modlitbu vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Božiemu menu a k predmetom 

pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy svätých a pod.).  Formovať a rozvíjať návyk 

slávenia.  

  

Obsahový štandard:  

Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na Božiu výzvu)  

Modlitba cvičenie ticha, modlitba ako posväcovanie života  

Boh a jeho meno   

Oslavujem Boha   

Sviatočný deň s TV a bez TV   
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Výkonový štandard  

Žiak vie  

• na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery  

reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so 

svojim životom   

• vnímať potrebu človeka niekomu veriť  

• vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás  

• na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu modlitby  

• stíšiť sa a načúvať  

• vnímať Boha ako toho, ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať  

• jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu vlastnými slovami  

• vysvetliť potrebu pravidelnosti v modlitbe  

• vysvetliť význam používania mena v živote človeka ako prejavu úcty  

• s úctou volať spolužiakov po mene  

• vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej blízkosti  

• prejaviť úctu k Božiemu menu a k predmetom pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, 

sochy svätých a pod.).  

• pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku  

• jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka  

• objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia   

  

  

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: Žiak  

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci 

v skupinách, zapája sa do diskusie sociálne a interpersonálne: Žiak buduje vzťahy 

dôvery formuje zdravé sebavedomie  

prejavuje úctu k jedinečnosti každého spolužiaka kultúrne: Žiak sa orientuje v striedaní 

všedných dní a kresťanskej nedele, prežíva ich rozdielnu náplň a úlohu existenciálne: Žiak  

rozumie základnému správaniu spojenému s modlitbou  

je otvorený pre rozvoj vlastného svedomia a pripravený na tomto procese sa aj  podieľať 

spoznávaním samého seba hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave  

  

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj  

Žiak  

rozvíja sebareflexiu  

rešpektuje potreby a práva ostatných rozvíja sociálne 

spôsobilosti pre osobný život a spoluprácu  

Prierezová téma mediálna výchova Žiak  

začína chápať pravidlá fungovania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientuje 

rozlišuje medzi fikciou a skutočnosťou  
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3. téma: DÔVERA V RODINE (4., 5. Božie prikázanie)  

  

Hodinová dotácia témy: 5 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: ľudská rodina, Božia rodina, pozvanie do spoločenstva, krst, dôvera  

  

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a 

dôvery. Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, krstné rúcho). Opísať význam krstných 

symbolov a krstného mena. Reprodukovať biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a prepojiť ho 

so svojim životom.  

Afektívny cieľ: Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe nosí každý človek. Vnímať svoje 

jedinečné miesto v ľudskej a Božej rodine. Na biblickom príbehu vnímať dôsledky narušenia 

dôvery.  

Psychomotorický cieľ: Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a farnosťou (návyk prejavov 

úcty a dôvery k rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť pre zachovanie vzájomnej 

dôvery.  

  

Obsahový štandard:  

Božie pozvanie do ľudskej  rodiny - Legenda o Lucii   

Pozvanie do Božej rodiny (krst)  

Človek ako  neopakovateľné Božie dielo   

Rodina ako spoločenstvo,  

Úlohy a role v rodine  

Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou a dôverou)  

  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• prostredníctvom legendy opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery  

• jednoducho nakresliť symboly krstu  

• s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé krstné symboly  

• naformulovať vzťah medzi krstným menom a krstným patrónom  

• reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi  

• pomocou biblického príbehu nájsť súvis medzi pravdou a vzájomnou dôverou v 

medziľudských vzťahoch  

• používať zdvorilé oslovenie ako prejav úcty voči rodičom a iným ľuďom   

• formulovať modlitbu za rodičov   

• konkrétnymi skutkami slúžiť  rodine   

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• sústreďuje svoju pozornosť na toho, kto hovorí  

• svojimi slovami vyjadruje svoje pocity  
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existenciálne:  

Žiak  

• objavuje svoju hodnotu a jedinečnosť  

• objavuje hodnotu a potrebu vzájomnej dôvery   

  

kultúrne:  

Žiak  

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu  

• intuitívne vníma symbolickú reč  

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• uvedomuje si  svoju úlohu a rolu v rodine   

• má pozitívny vzťah k sebe samému a k iným (rodičom, súrodencom, kamarátom)   

• pravdovravnosťou sa aktívne zapája do budovania medziľudských vzťahov   

• prejavuje úctu k starším, rodičom a iným ľuďom   

  

4. téma: DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM (6., 7., 8., 9. a 10, Božie prikázanie)  

  

Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: vyslovené slovo, čisté srdce, majetok, osobný majetok, bohatstvo  

  

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Vyjadriť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov. Na modelovej 

situácii opísať potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný majetok od spoločného. Na konkrétnom 

príklade navrhnúť spôsoby ochrany majetku. Jednoduchým spôsobom prepojiť biblický príbeh 

o boháčovi a Lazárovi so svojim životom a správnym vzťahom k majetku. Afektívny cieľ: 

Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na modelovej situácii vnímať, čo buduje a čo ničí 

vzájomné vzťahy. Prostredníctvom príbehu objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať svoj 

vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania a dávania.  

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy pozornosti voči ľuďom (slovom 

a skutkom). Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a úcty k jedinečnosti každého človeka. 

Formovať návyk čestného postoja k osobnému majetku a k majetku iných. S pomocou učiteľa 

navrhnúť a realizovať triedny projekt (pomoci ľuďom v núdzi, šetrenia osobného aj spoločného 

majetku pod.)  

  

Obsahový štandard:  

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova k citlivosti voči vyslovenému slovu) Čisté 

srdce   

Osobný majetok   

Boháč a Lazár  
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Výkonový štandard Žiak 

vie  

• na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie medziľudských vzťahov  

• posolstvo biblického príbehu o boháčovi a Lazárovi prepojiť so svojim životom  

• na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca  

• uviesť príklady osobného a spoločného majetku  

• navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku   

• v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným   

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• vie prispôsobiť svoje vyjadrovanie sa v konkrétnej situácií   

• v komunikácií používa vhodné slová a výrazy  

  

existenciálne:  

Žiak  

• objavuje  hodnotu čistého srdca  objavuje hodnotu pravdy  

• vníma svoj vnútorný svet  

  

občianske:  

Žiak  

• vníma hodnotu majetku: osobného a spoločného   

• váži si majetok  

• dokáže správne zaobchádzať s majetkom (nepoškodzuje ho, chráni, požičané vráti)   

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• je otvorený pre budovanie vzťahov dobrosrdečnosti  

• je otvorený pre potreby iných ľudí a reaguje konkrétnym triednym projektom  

• rozvíja vo svojom živote postoj prijímania a dávania  

  

  

5. téma: DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE  

  

Hodinová dotácia témy: 4 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: zmluva, uzatvorenie zmluvy, hora Sinaj, pravidlá, desatoro, cesta k šťastiu a 

dôvere  

  

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. Spoznávať obsah pojmu zmluva. 

Opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S pomocou učiteľa reprodukovať obsah 

jednotlivých prikázaní Desatora. Zosumarizovať a aplikovať získané poznatky učiva ročníka a 
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jednoduchým spôsobom ho aplikovať na jednotlivé prikázania. Jednoduchými spôsobom 

hodnotiť svoje konanie v súlade so svojim svedomím.  

Afektívny cieľ: Objaviť pravdu Desatora na modelových príbehoch v ročníku. Stotožniť sa s 

etickými princípmi Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne životné situácie. Vníma  a 

načúva vnútornému hlasu svedomia.  

Psychomotorický cieľ: Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním Božieho zákona.  

  

Obsahový štandard:  

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji  

Desatoro ako pravidlá  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• reprodukovať príbeh o Mojžišovi  

• chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu  

• určiť kľúčový moment a pointu príbehu  

• opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe porozumenia biblického 

textu   

• reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa   

• sumarizovať, aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka  a jednotlivé prikázania na 

konkrétnych modelových situáciách  

• vnímať a načúvať hlasu svedomia  

• hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím  

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• chápe obsah a zmysel počutého textu a vie naň reagovať  

• svojimi slovami reprodukuje biblické posolstvo zmluvy Boha s človekom   

• intuitívne rozumie neverbálnej a symbolickej komunikácii   

  

kompetencie k učeniu sa:  

Žiak  

• je otvorený pre tvorivé učenie sa prostredníctvom ponúknutých životných pravidiel 

podľa desatora  

  

existenciálne:  

Žiak  

• je otvorený pre nasledovanie ponúknutých biblických vzorov  

• rozvíja vnímanie svojho vnútorného -  duchovného sveta   

• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia  

• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje  

• objavuje potrebu jednoty medzi správaním navonok v súlade so svedomím  

• objavuje pravdu desatora  
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• vníma Desatoro ako pravidlá, ktorými Boh ukazuje ľuďom cestu k šťastiu a vzájomnej 

dôvere  

• objavuje hodnotu dôvery dodržiavaním Božieho zákona  

  

občianske:  

Žiak  

• vníma Dekalóg ako etický princíp pre správanie človeka   

• vníma Dekalóg ako pravidlá pre dobré spolunažívanie v ľudskej spoločnosti  

  

  

  

kultúrne:  

Žiak  

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu  

• intuitívne vníma symbolickú reč  

• intuitívne vníma krásu umenia slova a obrazu  

  

kompetencie k riešeniu problémov:  

• rozvíja postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro - zlo)  

• spontánne a samostatne hodnotí vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu páči/nepáči, 

čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé  

• v rozsahu svojej detskej skúsenosti je pozorný voči morálnym konfliktom, je otvorený 

pre dobro  

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• má pozitívny vzťah k druhým ľuďom   

• aktívne sa zapája do budovania medziľudských vzťahov v rovesníckom prostredí triedy  

• učí sa spolupracovať v skupine rovesníkov  

• vníma potrebu dôvery v ľudskom spolunažívaní  

  

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj  

Žiak  

• rozvíja sebareflexiu  

• rešpektuje potreby a práva ostatných  

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  

• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

rešpektujúcich práva druhého človeka  

  

6. téma: POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY  

  

Hodinová dotácia témy: 3 hod pre školy s jednohodinovou   
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Kľúčové pojmy: milosrdný otec, márnotratný syn, zlo, povedať nie, zmierenie, hostina lásky, 

sviatosť zmierenia  

  

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom otcovi. Na správaní 

márnotratného syna opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého Boha. Vlastnými slovami 

vyjadriť ľútosť nad vykonaným zlom.  

Afektívny cieľ: Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného Boha. V evanjeliovom príbehu 

objaviť možnosť návratu, odpustenia, zmierenia a obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. 

Vnímať sviatosť zmierenia ako hostinu lásky čakajúceho Otca.  

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a milosrdenstvo. Formovať 

návyk ospravedlnenia sa, priznania si chyby, vyjadrenia ľútosti.  

  

Obsahový štandard:  

Milosrdný otec/márnotratný syn  

Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi a s Bohom  

Hostina lásky -  sviatosť zmierenia  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči  

• otvoriť sa pre dobrého Boha  

• reprodukovať biblický príbeh milosrdného otca a márnotratného syna  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa márnotratného syna a 

vlastným rozhodovaním sa  

• aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život  

• reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu  

• objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov  

• vyjadriť radosť z odpustenia  

• vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby  

• formulovať následky konania zla na život človeka  

• formulovať vlastnými slovami ľútosť  

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• je otvorený pre obrazné vyjadrovanie  

• dokáže kultivovaným spôsobom poprosiť o odpustenie  

• aktívne a so záujmom počúva  

  

kompetencie k učeniu sa: Žiak  

• je otvorený pre tvorivé učenie sa na biblických udalostiach  

  

existenciálne:  

Žiak  
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• objavuje hodnotu odpustenia   

• sviatosť zmierenia chápe ako kresťanskú ponuku pre človeka a ako pomoc v situácii 

mravného zlyhania  

• je otvorený pre aktívne podieľanie sa na príprave k sviatosti zmierenia  

• intuitívne vníma silu odpustenia pre svoj vnútorný pokoj  

• rozvíja vnímanie svojho vnútorného -  duchovného sveta   

• rozvíja vnímanie milosti odpustenia otvorením sa pre kresťanskú nádej  

• rozvíja intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť svoj vnútorný – 

duchovný svet  

  

občianske: Žiak  

objavuje postoj zodpovednosti za iných  

rozvíja kritické myslenie pokusom o analýzu modelovej situácie príbehu otca a syna  

  

kultúrne:  

Žiak  

• intuitívne vníma obrazy a symboly  

• intuitívne vníma posolstvo biblického textu  

• vníma odpustenie ako múdrosť človeka   

  

sociálne a interpersonálne:  

Žiak  

• poznáva úlohu starostlivého správania sa voči iným  

• objavuje úlohu ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov   

• berie do úvahy dobro iných ľudí  

• je otvorený pre „štedrosť“ v odpúšťaní (vníma odpustenie ako dar človeka človeku)  

  

  

  

Prierezová téma osobnostný a sociálny rozvoj  

Žiak  

• rozvíja sebareflexiu  

• je pripravený pre rozvoj a výchovu svedomia  

• rozvíja sociálne spôsobilosti pre osobný život a budovanie medziľudských vzťahov 

postavených na dôvere.  

  

  

  
  

  

  

  

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDMET 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  
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3. ročník základných škôl  

  

  

Ročníková téma: CESTA VIERY  

  

Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. 

Dieťa, ktoré si je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. V 

prítomnosti milujúcej osoby si dieťa dokáže uvedomiť (uznať) aj svoje nedostatky a chyby a 

pracovať na ich odstraňovaní. V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery 

v Boha, v ktorej nachádza odpovede na otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka.  

Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy  

na sviatosť zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného 

života dieťaťa a jeho vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje 

vzťah k Ježišovi, ktorého môže s vierou a láskou prijať do svojho života v Eucharistii.  

  

Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť 

prostredníctvom budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a 

Eucharistie ako dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha 

prijatím pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich.  

  
1. téma: VERIŤ BOHU  

  

dotácia hodín: 3 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: viera, biblické obrazy Boha, podobenstvo o horčičnom semienku, Božie  

kráľovstvo, rast, krst  

  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu. Jednoduchým 

spôsobom vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha, dôležité pre osobnú predstavu Boha.  

Reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku. Na obraze horčičného semienka spoznávať 

Ježišovo učenie o Božom kráľovstve. Opísať obsah krstných sľubov.   

Afektívny cieľ: Byť disponovaný pre život kresťanskej viery. V biblických obrazoch vnímať 

hlbokú výpoveď o Bohu. Na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej 

veci z niečoho nepatrného. Na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst ako 

významnú udalosť v živote viery.   

Psychomotorický cieľ: Formovať osobný život viery. Výrazovo vyjadriť vlastný obraz o Bohu.  

  

Obsahový štandard  

Viera v Boha Biblické 

obrazy Boha  

Podobenstvo o horčičnom semienku   

Krst (krstné sľuby)  
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Výkonový štandard  

Žiak vie:  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo znamená veriť Bohu,  

• porozumieť symbolickému významu reči,  

• reprodukovať podobenstvo o horčičnom semienku,  

• na obraze horčičného semienka spoznávať Ježišovo učenie o Božom kráľovstve,  

na raste horčičného semienka intuitívne vnímať paradox vzniku veľkej veci z 

niečoho nepatrného,  na príklade podobenstva o horčičnom semienku prijímať krst 

ako významnú udalosť v živote viery,  

• opísať obsah krstných sľubov,  

• otvoriť sa pre formovanie osobného života viery.  

  

  

Rozvoj kompetencií  

  

komunikačné:  

Žiak  

• je schopný sa stíšiť,  

• číta text s porozumením,  

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie,   je pripravený na 

odkrývanie obraznej reči Biblie.  

  

k riešeniu problémov:  

Žiak  

• primerane svojej detskej skúsenosti sa podieľa na riešení modelových úloh.  

  

existenciálne: Žiak  

• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia o 

Božom kráľovstve,  

• objavuje duchovný rozmer človeka.  

  

interpersonálne a sociálne:  

Žiak  

• buduje vzťah dôvery,  

• si uvedomuje svoju jedinečnosť.  

  

  

2. Téma: JEŽIŠ UZDRAVUJE  

dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou   

  

Ciele témy:  
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Kognitívny cieľ: Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka 

s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého. Na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, 

konať, vidieť podstatu veci.   

Afektívny cieľ:  Identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie. 

Psychomotorický cieľ: Rozvíjať mravný úsudok.  

  

Obsahový štandard  

Ježišove uzdravenia (uzdravenie slepého, hluchonemého, s „vyschnutou rukou“, 

ochrnutého)  

Rozvoj mravného cítenia  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie:  

• reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, hluchonemého, človeka s 

„vyschnutou rukou“ a ochrnutého,  

• na modelovej situácii reflektovať vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť to, čo  je  v 

živote podstatné,   

• identifikovať sa s biblickými postavami potrebujúcimi uzdravenie,  byť disponovaný 

na rozvoj mravného úsudku.  

  

Rozvoj kompetencií 

komunikačné: Žiak  

• objavuje v biblických príbehoch o uzdravení zmysel symbolického spôsobu 

komunikácie.   

  

existenciálne: Žiak  

• interpretuje biblické príbehy o uzdravení ako výzvu k morálnej reflexii svojich 

schopností vidieť, konať a počuť,  

• rozvíja vlastné svedomie.  

  

inteprersonálne a sociálne:  

Žiak  

• prejavuje konkrétnymi skutkami úctu k ľuďom, ktorí potrebujú pomoc,   

• je empatický.  

  

kultúrne:  

Žiak  

• sa učí tolerancii.  

  

občianske:  

Žiak  

• sa angažuje jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije.  
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3. téma: JEŽIŠ NÁM ODPÚŠŤA  

dotácia hodín: 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: vina, hriech, zaobchádzanie s vinou, zmierenie s ľuďmi, zmierenia s Bohom 

Ciele témy:   

Kognitívny cieľ: Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu a 

previnenie. Pochopiť  kresťanský pohľad na uznanie viny a odpustenie na podklade podobenstva 

o márnotratnom synovi. Reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si 

priebeh sviatosti zmierenia.   

Afektívny cieľ: Vnímať vinu ako súčasť života každého človeka. Prijímať sviatosť zmierenia 

ako dar. Oceniť sviatostný a mimosviatostný význam pokánia.  

Psychomotorický cieľ: Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. Pravidelnou osobnou 

reflexiou formovať svoje mravné cítenie.   

  

Obsahový štandard  

Vina, hriech  

Ježiš v dome hriešnika (Zachej)  

Ježiš odovzdáva moc odpúšťať  

Sviatosť zmierenia  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie:  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť možné reakcie človeka na vinu,   

• jednoduchým spôsobom vysvetliť kresťanský pohľad na vinu ako uznanie viny a 

odpustenie,   

• vnímať vinu ako súčasť života každého človeka,  

• reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou,  

• reprodukovať biblický príbeh o hostine v dome Zacheja,  

• osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,  

• prijímať sviatosť zmierenia ako dar,  

• oceniť mimosviatostné formy pokánia,  

• oceniť sviatostnú formu pokánia,  

• pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje mravné cítenie,  

• zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania,  

• podieľať sa na sviatosti zmierenia.  

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• chápe symbolické vyjadrovanie sviatosti zmierenia.   

  

existenciálne:  

Žiak  

• je schopný jednoduchej reflexie vlastnej viery,  
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• je otvorený pre kresťanský pohľad na vinu a odpustenie s vedomím skutočnosti, že 

Božia  

• láska je silnejšia ako ľudské previnenia,   

• prehodnocuje jednoduchým spôsobom svoje konanie v zhode so svojím svedomím,  

• vie popísať jednotlivé časti sviatosti zmierenia,  

• je pozorný voči rozvoju vlastného svedomia v kontexte biblického príbehu,    zhodnotí  

sviatosť zmierenia ako pomoc pre človeka v situácii mravného zlyhania,  

• je pripravený aktívne sa podieľať na sviatosti zmierenia.  

  

interpersonálne a sociálne:  

Žiak  

• vie vyjadriť prejav ľútosti vhodnou formou.   

  

  

Prierezové témy   

Osobný a sociálny rozvoj   

Žiak  

• si osvojuje prejavy vonkajšieho a vnútorného odpustenia a odprosenia.  

  

4. téma: JEŽIŠ NÁS OSLOBODZUJE  

dotácia hodín: 6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou   

  

Ciele témy:  

Kognitívny cieľ:  Na obraznej reči biblického príbehu vedieť vysvetliť hriech a jeho dôsledky. 

Vysvetliť pojem hriech. Reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých 

prikázaní. Nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a 

zmŕtvychvstaním.  

Afektívny cieľ: Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život. Vnímať hriech a jeho 

následky ako ublíženie sebe a iným.  

Psychomotorický cieľ:  Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje rozhodnutia. Formovať 

návyk konania dobra a vyhýbania sa zlu.  

  

Obsahový štandard Hriech a 

dôsledky hriechu  

Veľká noc (Pascha)   

Desatoro (pravidlá pre život v slobode)  

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie (podobenstvo o pšeničnom zrne)  

  

  

Výkonový  štandard Žiak 

vie:  

• na obraznej reči biblického príbehu vysvetliť hriech a jeho dôsledky,  

• vysvetliť pojem hriech,  
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• reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam jednotlivých prikázaní,  

• akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý život,  

• stotožniť sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v jeho 

živote,  

• nájsť analógiu medzi podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a 

zmŕtvychvstaním,  

• posúdiť hriech ako stratu Božej blízkosti,  

• posúdiť hriech a jeho následky ako ublíženie sebe i iným,  

• jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje správanie, konanie v zhode so svojím 

svedomím,  

• posúdiť rozdiel medzi porušením zákona a zanedbaním dobra (prechod od 

heteronómneho svedomia k autonómnemu),  

• otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.  

  

Rozvoj kompetencií: k 

riešeniu problémov:  

Žiak  

• dokáže zvážiť požiadavky a dôsledky konania na základe poznania Desatora,   

• identifikuje hlavné zložky situačného problému,  

• pozná podobnosti predchádzajúcich riešení problémov na základe modelovej situácie,  

    

• dokáže formulovať a klásť si otázky,  

• prehodnocuje fakty.  

  

kultúrne:  

Žiak  

• intuitívne vníma prepojenie kresťanskej a židovskej tradície,   intuitívne vníma 

symbolickú reč rozprávky, legendy a podobenstva,  

• intuitívne vníma krásu umenia v slove a obraze.  

  

existenciálne: Žiak  

• stotožňuje sa s etickými princípmi Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne situácie v 

jeho živote,   

• objavuje tajomstvo života z pohľadu paradoxu života a smrti,  

• vníma hriech ako previnenie voči sebe, iným ľuďom a Bohu,  

• rozvíja chápanie princípu hriechu, ktorý je zo strany človeka slobodným a dobrovoľným 

prerušením vzťahu s Bohom,  

• rozvíja vnímanie a načúvanie hlasu svedomia pri zanedbaní dobra,  

• je otvorený pre vnímanie kresťanskej nádeje,  

• objavuje hodnotu pravdy, dobra a krásy dodržiavaním zákona lásky.  

  

interpersonálne a sociálne:  

Žiak  
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• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania medzi ľuďmi.  

  

občianske: Žiak  

• vníma Desatoro ako etický princíp správania sa človeka,   

• vníma Desatoro ako pravidlá dobrého spolunažívania v ľudskej spoločnosti,  vníma 

Ježišov zákon lásky ako základné pravidlo šťastného života človeka,  

• intuitívne oceňuje u jednotlivcov prínos viery v Boha pre mravný život spoločnosti.  

  

Prierezové témy   

Environmentálna výchova   

Žiak  

• vníma starostlivosť Boha o svet a človeka prostredníctvom poznávania Desatora.  

   

Mediálna výchova  Žiak  

• vníma spôsoby šírenia správ na modelovej ukážke biblickej udalosti o Ježišovej smrti a 

zmŕtvychvstaní.   

  

5. téma: JEŽIŠ NÁS POZÝVA NA HOSTINU  

dotácia hodín: 6 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou   

  

Kľúčové pojmy: Eucharistia, chlieb, víno, svätá omša, posledná večera, krížová cesta Ciele 

témy:  

Kognitívny cieľ:   Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a svätou omšou.    

Odlíšiť chlieb od eucharistického chleba.   

Objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým 

textom o rozmnožení chleba a sviatosťou Eucharistie.   

Afektívny cieľ:   Oceniť potrebu slávenia pre život človeka.   

Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve.    

Uvedomiť si dôležitosť častého prijímania Eucharistie.   

Psychomotorický cieľ:  Formovať návyk aktívnej komunikácie s Bohom počas   liturgického 

slávenia (odpovede, gestá, symboly).  

  

Obsahový štandard  

Nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov – Jn 6, 1-13)  

Posledná večera (Eucharistia)  

Svätá omša ako hostina (hostina spoločenstva, hostina slova, chleba)  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie:  

• nájsť súvislosť medzi  poslednou večerou a svätou omšou,  

• odlíšiť chlieb od eucharistického chleba,  

• objaviť súvislosť medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, biblickým textom o 

rozmnožení chlebov a sviatosťou Eucharistie,  
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• oceniť potrebu slávenia pre život človeka,  

• rozvíjať schopnosť života v spoločenstve,  uvedomiť si dôležitosť častého prijímania 

Eucharistie pre svoj duchovný rast.  

  

Rozvoj kompetencií komunikačné:  

Žiak  

• rozumie symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch kresťanského slávenia.  

  

existenciálne: Žiak   

• je pozorný voči liturgickému sláveniu a je pripravený vedome sa na ňom podieľať,  

• je pripravený na prvé prijatie Eucharistie v spoločenstve rodiny a farnosti,  

• vie dať do súvisu uvedené biblické udalosti a chápe ich ako udalosti, ktoré sa stali 

základom kresťanskej liturgie.  

  

interpersonálne a sociálne:  

Žiak  

• rozvíja vo svojom živote rozmer slávenia v spoločenstve rodiny a farnosti.   

RÁMCOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE PREDMET  

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA  

  

4. ročník základných škôl  

  

Ročníková téma: POZNÁVANIE NÁDEJE  

  

  

Dieťa objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom prehlbuje a rozvíja 

dôveru,  ktorá mu umožňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do 

sveta. Na jednej strane sa stáva nezávislé a na druhej pociťuje potrebu spoločenstva. Svoj 

spoločenský rozmer rozvíja v upevňovaní vzťahov medzi jednotlivcami ale aj spoločenstvom. 

Potreba spoločenstva je veľmi silná, prejavuje sa túžbou začleniť sa. Uvedomuje si potrebu 

spoločenstva s ľuďmi a s Bohom. Učí sa počúvať druhých, učí sa zriekať pre iných. Dokáže 

vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja pozitívny postoj k životu.  

  

Ročníkový symbol: LOĎ  

  

Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný 

život. Formovať postoj nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života.  

  

1. téma: CESTA NÁDEJE  

dotácia hodín 4 hod s jednohodinovou časovou dotáciou  

  

Kľúčové pojmy: jedinečnosť, budovanie vzťahov, nádej  

  

Ciele témy  
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Kognitívny: Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu. Afektívny: 

Vnímať potrebu sebariadenia. Akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom.  

Psychomotorický: Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej 

blízkosti.  

  

Obsahový štandard  

Cesta k sebe – som jedinečný  

Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo)  

Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého, vezmi do  

archy....)  

Cesta k Bohu (biblické obrazy Božej blízkosti)  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• vysvetliť čím je človek jedinečný  

• reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche  

• nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche a zodpovedným prístupom k prírode  

• vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje  

• objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k druhým, k svetu a k Bohu  

• objavovať zodpovednosť za prírodu a za rozvíjanie dôstojnosti ľudského života  

• vnímať potrebu sebariadenia  

• akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom  

• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej blízkosti.  

  

Rozvoj kompetencií:  

komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, zapája sa do diskusie, neskáče do reči  

• je schopný sa stíšiť  

  

kompetencie k učeniu sa:  

Žiak  

• je otvorený pre tvorivé myslenie  

  

kultúrne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje jedinečnosť človeka  

  

sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám seba  

• je schopný oceniť hodnotu kamarátstva  

  

existenciálne kompetencie:  
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Žiak  

• objavuje duchovný rozmer človeka  

  

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Žiak  

• oceňuje jedinečnosť človeka a rešpektuje ju v životných situáciách  

  

Environmentálna výchova:  

Žiak  

• je schopný ekologického postoja – ochrany prírody  

  

2. téma: BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI  

dotácia hodín 8 hod s jednohodinovou časovou dotáciou  

  

Kľúčové pojmy: Biblia, biblické posolstvo, posolstvo nádeje  

  

Ciele témy  

Kognitívny: Porozumieť základnému deleniu kresťanskej Biblie. Identifi kovať sa s postojmi 

nádeje v živote  

biblických postáv. Na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať 

smer“ ako základný  

predpoklad pre zmysel. Vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy 

približujúce Božie  

kráľovstvo a cestu k nemu. Interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako 

znaky Božieho kráľovstva a zachraňujúceho Božieho konania.  

Afektívny: Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva. Psychomotorický: 

Formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv.  

  

Obsahový štandard  

Biblia kniha kníh  

Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv (sudca Gedeon, proroci Micheáš a Izaiáš – kmeň 

Jesseho)  

Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ, Panna Mária)  

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá o Božom kráľovstve)  

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove zázraky)  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie  

• reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona  

• jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a ty 

Betlehem...) a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo nádeje  
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• interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie očakávanej 

nádeje na príchod Vykupiteľa  

• identifi kovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv  

• na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať smer“ ako základný 

predpoklad pre zmysel  

• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva.  

• formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv  

• vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné príbehy približujúce Božie kráľovstvo 

a cestu k nemu  

• interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky Božieho kráľovstva a 

znaky Božieho záchranného konania.  

  

Rozvoj kompetencií:  

komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• objavuje zmysel symbolického spôsobu komunikácie  

• rozumie reči podobenstiev  

• je schopný sa stíšiť  

  

kompetencie k učeniu sa:  

Žiak  

• objavuje potrebu učenia sa  

  

kultúrne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje krásu biblického posolstva pre svet  

  

sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• uvedomuje si hodnotu biblických vzorov  

  

existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje biblický rozmer nádeje  

  

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Žiak  

• vie vyjadriť radosť zo života a osvojuje si pozitívny postoj k životu  

  

3. téma: NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ  

dotácia hodín 4 hod. s jednohodinovou časovou dotáciou  

  

Kľúčové pojmy: strach, smrť, dôvera  
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Ciele témy  

Kognitívny: Objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, 

zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou smrť. Objaviť posolstvo veľkonočného 

tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť.  

Afektívny: Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života. Vnímať 

sviatosť zmierenia a Eucharistie ako cestu od smrti k nádeji na večný život.  

Psychomotorický: Refl ektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. Rozvíjať postoj empatie k 

ľudskému utrpeniu.  

  

Obsahový štandard  

Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje  

Bože, kde si? (Jób)  

Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára)  

Ježiš – silnejší ako smrť  

Sviatosť pomazania chorých ako priestor nádeje v situácii, kde pozemská nádej už končí  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie  

• vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života  

• vie dať svoj pohľad na ľudské utrpenie do súvisu s biblickými textami o Jóbovi a kresťanským 

pohľadom na zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí  

• reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára  

• objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou, zmŕtvychvstaním a 

kresťanskou nádejou presahujúcou smrť  

• objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej presahujúcu 

smrť  

• objaviť vo sviatosti zmierenia a Eucharistie posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej 

viere, ktorá dáva nádej presahujúcu smrť  

• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť vetu, že život je silnejší ako smrť  

• rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu  

• je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou a náboženskú hĺbku ktorú 

spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii  

  

Rozvoj kompetencií:  

komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• konfrontuje sa s osobnou skúsenosť strachu, dôvery a nádeje  

• rozumie empatickej komunikácii  

  

kompetencie k učeniu sa:  

Žiak  

• objavuje potrebu tvorivého učenia sa  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 208    

  

sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje kresťanské posolstvo úcty k trpiacemu a umierajúcemu človeku  

• uvedomuje si zmysel ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných udalostí  

  

existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje kresťanské posolstvo nádeje presahujúcej smrť  

  

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj:  

Žiak  

• je schopný vnímať smrť ako súčasť života a je otvorený pre kresťanské posolstvo nádeje  

  

4. téma: SVEDECTVO NÁDEJE  

dotácia hodín: 5 hod s jednohodinovou časovou dotáciou  

  

Kľúčové pojmy: kresťania, kresťanské cirkvi  

  

Ciele témy:  

Kognitívny: Prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať 

spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou.  

Afektívny: Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví.  

Psychomotorický: Vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v 

našej krajine  

(regióne) a navrhnúť spoločnú angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť). Osvojovať si postoj 

tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií.  

  

Obsahový štandard  

Rôzne veže v jednom meste  

Kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine (regióne)  

Miesta pre spoločné slávenie, prácu, a nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s kresťanmi iných 

cirkví  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné a 

rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou  

• vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví  

• vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v našej krajine  

(regióne) a navrhnúť spoločnú angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť)  

• osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery k ľuďom iných denominácií  
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Rozvoj kompetencií:  

komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• rozumie asertívnej komunikácii medzi jednotlivcami a kresťanskými spoločenstvami  

• rozumie potrebe ekumenického dialógu  

• osvojuje si vhodnú argumentáciu  

  

kompetencie k učeniu sa:  

Žiak  

• objavuje potrebu tvorivého učenia sa  

  

kompetencie k riešeniu problémov  

Žiak  

• hľadá spôsoby riešenia problému  

  

kultúrne kompetencie:  

Žiak  

• váži si krásu kresťanských stavieb chrámov  

• učí sa tolerancii  

  

sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• objavuje kresťanské posolstvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví  

  

existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený 

angažovať sa pre ich rozvoj  

  

Prierezové témy  

Multikultúrna výchova  

Žiak  

• je schopný vnímať vo svojom okolí inakosť iných denominácií a je schopný prijať túto 

skutočnosť  

  

5. téma: PRAMEŇ NÁDEJE  

dotácia hodín: 2 hod pre školy s jednohodinovou dotáciou  

  

Kľúčové pojmy: modlitba, Božia prítomnosť  

  

Ciele témy  

Kognitívny: Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer 

človeka. Na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery.  

Afektívny: Vnímať potrebu stíšenia.  
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Psychomotorický: Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v 

modlitbe.  

  

Obsahový štandard  

Modlitba – život v Božej prítomnosti  

Bože, si pri mne (Žalm 139)  

Boh – stred kresťanského spoločenstva  

  

Výkonový štandard  

Žiak vie  

• jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný rozmer človeka  

• na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery  

• vnímať potrebu stíšenia  

• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe  

  

Rozvoj kompetencií:  

komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• je schopný sa stíšiť  

  

sociálne a interpersonálne kompetencie: Žiak  

buduje vzťah dôvery  

  

existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• rozvíja duchovné hodnoty  

• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s 

modlitbou  

  

Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Žiak  

• vníma svoj duchovný rozmer  

• je vnímavý pre sústredenie, stíšenie a načúvanie  

Profil absolventa primárneho stupňa  

  

Komunikačné kompetencie:  

Žiak  

• rozumie neverbálnej komunikácii a objavuje zmysel symbolického spôsobu 

komunikácie  

• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, myšlienky  

• zvláda komunikačné zručnosti, zapája sa do diskusie, neskáče do reči, je schopný stíšiť 

sa  
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Kompetencie k učeniu sa:    

Žiak  

• je otvorený pre tvorivé myslenie  

• objavuje potrebu učenia sa  

  

Kompetencie k riešeniu problémov:  

Žiak  

• plánuje a podieľa sa na riešení úloh s druhými  

• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém  

• hľadá spôsoby riešenia vzniknutého problému  

  

Občianske kompetencie:  

Žiak  

• váži si ľudský život  

• učí sa tolerantnosti  

• vníma dôležitosť ľudskej činnosti pre svet  

• objavuje krásu stvorenia, prírody a človeka  

  

Sociálne a interpersonálne kompetencie:  

Žiak  

• učí sa dôvere, formuje zdravé sebavedomie  

• uvedomuje si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijíma sám 

seba  

• konkrétnymi skutkami prejavuje úctu ku chorým a starším ľuďom  

• je schopný oceniť hodnotu rodiny  

• na základe určitej úlohy spolupracuje v skupine, vytvára pozitívny postoj k stvoreným 

veciam  

• identifikuje sa s pozitívnymi predstavenými postavami  

• je zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby  

  

Existenciálne kompetencie:  

Žiak  

• disponuje základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia  

• je otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností  

• rozumie základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, je pripravený 

angažovať sa pre ich rozvoj  

• rozumie základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému s 

modlitbou  

• odhaduje dôsledky vlastného správania a konania  

• rozvíja duchovné hodnoty a vlastné svedomie  

• objavuje duchovný rozmer človeka  

• spoznávaním seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave  

• rozvíja kritické myslenie, je schopný jednoducho obhájiť svoj názor  
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• správne posudzuje svoje konanie  

• osvojuje si zdravý životný štýl  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 1h / týždeň  (ŠVP – 0,5 h, ŠkVP – 0,5h), 33h/rok  

Ročníková téma: CESTA LÁSKY  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. téma: SOM NA SVETE Z LÁSKY    
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Popísať a zhodnotiť vlastnosti, ktorými sa líši 

od ostatných. Na základe pozorovania vzťahov 

v okolí uviesť príklad potreby lásky. Na 

príklade rozlíšiť využívanie svojich schopností 

na konanie dobra alebo zla. Uvedomiť si 

vlastnú jedinečnosť. Oceniť lásku rodičov k 

deťom. Uvedomiť si prejav lásky Boha k 

človeku v jeho stvorenstve. Osvojiť si návyk 

verbálneho poďakovania za prejavy lásky. 

Identifikovať sa s človekom (vzorom), ktorý 

koná dobro. Formovať návyk rozlišovania 

dobra a zla v konkrétnych situáciách. 

Prakticky uplatniť návyky starostlivosti o 

prírodu.  

  

Meno a jedinečnosť;  

Čo dokážem? (ruky, nohy, zrak, sluch,...);  

Patrím do rodiny;  

Svet v ktorom žijem;  

Žiak vie  

• uvedomovať si vlastnú jedinečnosť   

• vyjadriť radosť zo života   

• rozlišovať prejavy lásky na základe 

pozorovania   

• sa správne prežehnať   

• slovne vyjadriť poďakovanie (voči 

rodičom, učiteľom, kamarátom)   

• formulovať spontánnu modlitbu 

poďakovania   

• z konkrétneho príbehu vymenovať 

postavy, ktoré konajú dobro   

• na príklade rozlíšiť dobro od zla   

• odpovedať na otázku z príbehu   

vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé 

činnosti, ktoré môže človek vykonať 

rukami, nohami, ústami, očami, ušami   

• formulovať odprosenie   

• citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a 

jedinečnosť, byť pozorný k svetu, 

ktorý Boh daroval človeku   

• sa starať o prírodu (starať sa o 

záhradku, nezahadzovať odpadky, 

hrabať lístie, atď.),   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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2. téma: RODINA - OHNISKO LÁSKY  

Jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu 

komunikácie. S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Otče náš.  

Uvedomiť si dôležitosť komunikácie medzi 

Bohom a ľuďmi a medzi ľuďmi navzájom.  

Vnímať svoje miesto v ľudskej rodine. Osvojiť 

si v praxi správny spôsob  

komunikácie s ľuďmi (pozdraviť pri stretnutí 

alebo lúčení, poprosiť, poďakovať, 

ospravedlniť sa). S pomocou učiteľa písomne 

sformulovať ďakovnú modlitbu (za rodičov, za 

rodinu).  

Komunikácia v rodine;  

Modlitba v rodine - rozhovor rodiny s Bohom  

(modlitba Otče náš);  

Žiak vie  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť 

potrebu komunikácie   

• vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny  

 s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu 

Otče náš   

• definovať modlitbu ako rozhovor s  

Bohom   

• písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za 

rodičov, rodinu), modlitbu prosby   

3 téma: DAR LÁSKY  
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Počúvať s porozumením legendu o sv. 

Mikulášovi, biblický príbeh zvestovania a 

narodenia Ježiša a prepojiť texty so svojim 

životom. S pomocou učiteľa reprodukovať 

modlitbu Zdravas Mária.  

Intuitívne vnímať v legende symbol srdce. 

Rozvíjať vo svojom živote postoj prijímania a 

dávania. Vnímať atmosféru adventného a 

vianočného času.  

Prejaviť radosť a vďačnosť z daru. Pripraviť 

darček pre obdarovanie.  

  

Legenda o kamennom srdci (sv. Mikuláš);  

Zvestovanie. Návšteva Alžbety;  

Zmysel a hodnota daru. Narodenie Ježiša  

Krista;  

Žiak vie  

• opísať dobrotu sv. Mikuláša   

• intuitívne vnímať v legende symbol 

srdce ako obraz vnútornej skutočnosti 

človeka   

• s pomocou učiteľa reprodukovať 

biblické udalosti zvestovania a 

narodenia Ježiša   

• podľa obrázkov opísať udalosti  

Zvestovania   

• reprodukovať s pomocou učiteľa 

modlitbu Zdravas Mária   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  • opísať narodenie Ježiša ako dar Boha 

človeku   

• nakresliť aspoň dva symboly Vianoc  

 vyjadriť vonkajším postojom úctu k  

Bohu (poklona)   

• pripraviť darček pre obdarovanie   

4. téma: MOC ŽIVOTA A LÁSKY  
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Počúvať text rozprávky s porozumením a 

pokúsiť sa ho prepojiť so svojim životom. 

Opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej 

dcéry a konanie Ježiša ako výzvu k dôvere. 

Opísať Ježišovo zmŕtvychvstanie ako 

víťazstvo života nad smrťou.  

Intuitívne vnímať metaforickú reč rozprávky. 

Pozorovať zmeny v prírode v jarnom období a 

pokúsiť sa ich prepojiť so slávením 

veľkonočných sviatkov. Dôverovať Ježišovi, 

ktorý premohol smrť.  

Prejaviť vzťah a úctu k životu v prírode. 

Dôstojným prežehnaním prejaviť úctu ku 

krížu. Rozvíjať postoj empatie k trpiacim.  

  

  

  

Metafora spánku a prebudenia v rozprávke  

(uvádzanie do metaforického spôsobu 

vyjadrovania);  

Vzkriesenie Jairovej dcéry;  

Veľká noc - smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša;  

Nedeľa - deň oslavy Ježišovho 

zmŕtvychvstania;  

Žiak vie  

• intuitívne vnímať metaforický spôsob 

vyjadrovania symbolickej reči   

• vnímať metaforickú reč rozprávky o 

Šípkovej Ruženke a pokúsiť sa ju 

prepojiť s vlastným životom   

• opísať biblický príbeh o vzkriesení 

Jairovej dcéry   

• vnímať premeny v prírode v jarnom 

období a pokúsiť sa ich prepojiť so 

slávením veľkonočných sviatkov   

• jednoduchým spôsobom vysvetliť 

veľkonočné sviatky ako slávnosť, v 

ktorej kresťania slávia Ježišovo 

víťazstvo života nad smrťou   

• s pomocou učiteľa a obrazov 

vymenovať a vysvetliť veľkonočné 

symboly   

• nakresliť veľkonočný symbol 

vyjadrujúci víťazstvo života nad 

smrťou   

• jednoducho vysvetliť zmysel slávenia 

nedele ako dňa Ježišovho  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  zmŕtvychvstania   

5. téma: SPOLOČENSTVO LÁSKY  

Opísať udalosť zoslania Ducha Svätého. 

Jednoduchým spôsobom vysvetliť zmysel 

Cirkvi ako Božej rodiny. Opísať víťazstvo 

dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi.  

Prostredníctvom biblickej udalosti vnímať 

pomoc, ktorú Boh posiela ľuďom. Pozorovať 

prejavy života vo farnosti. Intuitívne vnímať 

boj dobra a zla v symbolickej reči legendy o 

sv. Jurajovi. Rozvíjať vo svojom živote postoj 

prehodnocovania pozitívnych a negatívnych 

skutočností.  

Praktizovať oslavu Trojjediného Boha 

prostredníctvom modlitby Sláva Otcu. 

Formovať návyk pozornosti voči druhým 

ľuďom. Formovať návyk bezpečného 

správania sa v rizikových situáciách 

(odmietnutie zla, postavenie sa proti 

šikanovaniu, vedieť povedať nie na negatívne 

ponuky).  

Zoslanie Ducha Svätého.  Cirkev.  

Legenda o sv. Jurajovi.  

Žiak vie  

• na základe prerozprávania učiteľa 

reprodukovať udalosti zoslania Ducha 

Svätého   

• vysvetliť jednoduchým spôsobom 

zmysel cirkvi ako Božej rodiny   

• reprodukovať modlitbu Sláva Otcu   

opísať víťazstvo dobra nad zlom v 

legende o sv. Jurajovi a pokúsiť sa ho 

prepojiť so svojim životom   

• osvojovať si sociálne zručnosti 

potrebné v sociálnych kontaktoch s 

inými ľuďmi.   

  

Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 1h / týždeň  (ŠVP – 1 h), 33h/rok Ročníková 

téma: CESTA DÔVERY  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

2. téma: BOH MI DÔVERUJE   

Porovnať človeka s ďalšími Božími dielami, 

zdôrazniť jeho jedinečnosť a zodpovednosť za 

svet.  

Reprodukovať biblický príbeh o rajskej 

záhrade. Prostredníctvom symbolickej reči o 

rajskej záhrade spoznať šťastie človeka 

spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra. 

Stvorený svet vnímať ako prejav Božej lásky a 

starostlivosti. Rozvíjať schopnosť rozlišovania 

medzi dobrom a zlom. Na modelovej situácií 

vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym 

rozhodnutím.  

Prejaviť radosť a vďačnosť zo stvoriteľského 

diela. S pomocou učiteľa navrhnúť a 

realizovať triedny environprojekt (návrhy: 

triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a 

pod.)  

Krása, účelnosť a veľkoleposť prírody;  

Svet – prejav dôvery Boha voči človeku ;  

Obraz rajskej záhrady;  

Výchova k úcte k životu a zodpovednosti za 

životné prostredie;  

Žiak vie  

• porovnať človeka s ďalšími Božími 

dielami  

• uviesť príklady odlišnosti človeka od 

ostatných živočíchov   

• zdôrazniť jedinečnosť človeka  a jeho 

zodpovednosť za svet   

• vnímať stvorený svet ako prejav Božej 

lásky a starostlivosti  

• prejaviť radosť a vďačnosť za Božie 

dielo stvorenia s pomocou učiteľa navrhnúť a 

realizovať triedny environprojekt (návrhy: 

triedenie odpadu, zber surovín, upratanie 

školského dvora, vytvoriť v triede živý kútik a 

pod.)  

• reprodukovať biblický príbeh o rajskej 

záhrade a prostredníctvom symbolickej reči o 

rajskej záhrade spoznať šťastie človeka 

spočívajúce v blízkosti Boha a v konaní dobra 

  na príkladoch rozlíšiť dobro od zla na 

modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú 

nesprávnym rozhodnutím  

2. téma: DÔVERUJEM BOHU (1., 2. a 3. Božie prikázanie)   
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky 

a prejavy dôvery ľudskej dôvery.  

Reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi 

a jednoduchým spôsobom ho prepojiť so 

svojim životom. Na príklade rozhovoru opísať 

potrebu medziľudského dialógu a potrebu 

modlitby. Vysvetliť význam používania mena 

v živote človeka ako prejavu úcty a 

používania Božieho mena ako  vyjadrenie  

Božej blízkosti. Jednoduchým spôsobom 

opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka.  

Vnímať potrebu človeka niekomu veriť. 

Objavovať načúvanie ticha. Vnímať Boha, 

ktorému môže veriť a o všetkom mu povedať. 

Pozorovať životný rytmus striedania práce a 

odpočinku.  

Precvičiť základy sústredenia a stíšenia. 

Jednoduchým spôsobom formulovať modlitbu 

vlastnými slovami. Rozvíjať úctu k Božiemu 

menu a k predmetom pripomínajúcim Boha 

(kríže pri ceste, sochy svätých a pod.). 

Formovať a rozvíjať návyk slávenia.  

  

  

Abrahám (povolanie Abraháma, odpoveď na  

Božiu výzvu);  

Modlitba cvičenie ticha, modlitba 

ako posväcovanie života; Boh a jeho 

meno;  

Oslavujem Boha;  

Sviatočný deň s TV a bez TV;  

• na konkrétnom príklade opísať hlavné 

znaky a prejavy dôvery ľudskej dôvery  

reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a 

jednoduchým spôsobom ho prepojiť so svojim 

životom   

• vnímať potrebu človeka niekomu veriť 

 vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta 

okolo nás  

• na príklade rozhovoru opísať potrebu 

medziľudského dialógu a potrebu modlitby  

• stíšiť sa a načúvať  

• vnímať Boha ako toho, ktorému môže 

veriť a o všetkom mu povedať  

• jednoduchým spôsobom formulovať  

modlitbu vlastnými slovami  

• vysvetliť potrebu pravidelnosti v 

modlitbe  

• vysvetliť význam používania mena v 

živote človeka ako prejavu úcty  

• s úctou volať spolužiakov po mene  

• vysvetliť význam používania Božieho 

mena ako vyjadrenia Božej blízkosti  

prejaviť úctu k Božiemu menu a k predmetom 

pripomínajúcim Boha (kríže pri ceste, sochy 

svätých a pod.).  
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• pozorovať životný rytmus striedania 

práce a odpočinku  

• jednoduchým spôsobom opísať nedeľu 

ako Boží dar pre človeka  

objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do 

jej slávenia   
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

3. téma: DÔVERA V RODINE (4., 5. Božie prikázanie)  

Prostredníctvom príbehu o sv. Lucii opísať 

rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery. 

Nakresliť krstné symboly (vodu, sviecu, 

krstné rúcho). Opísať význam krstných 

symbolov a krstného mena. Reprodukovať 

biblický príbeh o Jakubovi a Ezauovi a 

prepojiť ho so svojim životom.  

Objavovať v sebe túžbu po láske, ktorú v sebe 

nosí každý človek. Vnímať svoje jedinečné 

miesto v ľudskej a Božej rodine. Na biblickom 

príbehu vnímať dôsledky narušenia dôvery. 

Pestovať návyk spolupatričnosti s rodinou a 

farnosťou (návyk prejavov úcty a dôvery k 

rodičom, súrodencom a iným ľuďom). Osvojiť 

pre zachovanie vzájomnej dôvery.  

  

Božie pozvanie do ľudskej  rodiny - Legenda o 

Lucii;   

Pozvanie do Božej rodiny (krst);  

Človek ako  neopakovateľné Božie 

dielo; Rodina ako spoločenstvo, Úlohy a 

role v rodine;  

Jakub a Ezau (vzťah medzi pravdou a 

dôverou);  

Žiak vie  

• prostredníctvom legendy opísať rodinu 

ako miesto istoty, lásky a dôvery  

• jednoducho nakresliť symboly krstu  

• s pomocou učiteľa vysvetliť jednotlivé 

krstné symboly  

• naformulovať vzťah medzi krstným 

menom a krstným patrónom  

• reprodukovať príbeh o Jakubovi a 

Ezauovi  

• pomocou biblického príbehu nájsť 

súvis medzi pravdou a vzájomnou 

dôverou v medziľudských vzťahoch  

používať zdvorilé oslovenie ako prejav 

úcty voči rodičom a iným ľuďom   

• formulovať modlitbu za rodičov   

• konkrétnymi skutkami slúžiť  rodine   

4. téma: DÔVERUJEME SI NAVZÁJOM (6., 7., 8., 9. a 10, Božie prikázanie)  
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Vyjadriť význam slova pre budovanie  

medziľudských vzťahov. Na modelovej  

situácii opísať  

potrebu čistého srdca. Rozlíšiť osobný 

majetok od spoločného. Na konkrétnom 

príklade navrhnúť spôsoby ochrany majetku. 

Jednoduchým spôsobom prepojiť biblický 

príbeh o boháčovi a Lazárovi so svojim 

životom a správnym vzťahom k majetku. 

Oceniť silu slova pri budovaní vzťahov. Na 

modelovej situácii vnímať, čo buduje a čo ničí  

Schopnosť hovoriť ako Boží dar (výchova  

k citlivosti voči vyslovenému slovu);  

Čisté srdce;  

Osobný majetok;  

Boháč a Lazár;  

Žiak vie  

• na modelovej situácii zdôvodniť 

význam slova pre budovanie 

medziľudských vzťahov  

• posolstvo biblického príbehu o 

boháčovi a Lazárovi prepojiť so  

svojim životom  

• na modelovej situácii vyjadriť potrebu 

čistého srdca  

• uviesť príklady osobného a spoločného 

majetku  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

vzájomné vzťahy. Prostredníctvom príbehu 

objavovať hodnotu čistého srdca. Objavovať 

svoj vnútorný svet. Objaviť potrebu prijímania 

a dávania.  

Rozvíjať verbálne a neverbálne prejavy 

pozornosti voči ľuďom (slovom a skutkom). 

Formovanie vedomia vlastnej jedinečnosti a 

úcty k jedinečnosti každého človeka.  

Formovať návyk čestného postoja k osobnému 

majetku a k majetku iných. S pomocou učiteľa 

navrhnúť a realizovať triedny projekt (pomoci 

ľuďom v núdzi, šetrenia osobného aj 

spoločného majetku pod.)  

  

 • navrhnúť rôzne spôsoby ochrany 

majetku   

• v skupine realizovať jednoduchý 

triedny projekt pomoci iným   
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5. téma: DESATORO – POZVANIE K SLOBODE A K DÔVERE  

Reprodukovať biblický príbeh o Mojžišovi. 

Spoznávať obsah pojmu zmluva. Opísať 

udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi. S 

pomocou učiteľa reprodukovať obsah 

jednotlivých prikázaní Desatora. 

Zosumarizovať  

a aplikovať získané poznatky učiva ročníka a 

jednoduchým spôsobom ho aplikovať na 

jednotlivé prikázania. Jednoduchými 

spôsobom hodnotiť svoje konanie v súlade so 

svojim svedomím.  

Objaviť pravdu Desatora na modelových 

príbehoch v ročníku. Stotožniť sa s etickými 

princípmi  

Božieho zákona vzťahujúcimi sa na konkrétne 

životné situácie. Vníma a načúva vnútornému  

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji;  

Desatoro ako pravidlá;  

Žiak vie  

• reprodukovať príbeh o Mojžišovi  

• chronologicky usporiadať podľa 

obrazov dej príbehu  

• určiť kľúčový moment a pointu príbehu  

• opísať udalosť uzatvorenia zmluvy 

Boha s ľuďmi na základe porozumenia  

biblického textu   

• reprodukovať Desatoro s pomocou  

učiteľa   

• sumarizovať, aplikovať nadobudnuté 

poznatky učiva ročníka  a jednotlivé 

prikázania na konkrétnych modelových 

situáciách  

• vnímať a načúvať hlasu svedomia  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

hlasu svedomia.  

Formovať postoj dôvery k Bohu dodržiavaním 

Božieho zákona.  

  hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje 

konanie v súlade so svedomím  

6. téma: POZVANIE NA HOSTINU - OBNOVENIE DÔVERY  
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Reprodukovať biblickú udalosť o milosrdnom 

otcovi. Na správaní márnotratného syna 

opísať, čo strácam odchodom z domu dobrého 

Boha. Vlastnými slovami vyjadriť ľútosť nad 

vykonaným zlom.  

Otvoriť sa pre obraz dobrého a milosrdného 

Boha. V evanjeliovom príbehu objaviť 

možnosť návratu, odpustenia, zmierenia a 

obnovenia dôvery s milosrdným Bohom. 

Vnímať sviatosť zmierenia ako hostinu lásky 

čakajúceho Otca.  

Rozvíjať postoj nádeje v Božiu dobrotu a 

milosrdenstvo. Formovať návyk 

ospravedlnenia sa, priznania si chyby, 

vyjadrenia ľútosti.  

  

Milosrdný otec/márnotratný syn;  

Umenie povedať zlu „nie“, obrátiť sa, zmieriť 

sa s ľuďmi a s Bohom;  

Hostina lásky -  sviatosť zmierenia;  

Žiak vie  

• intuitívne vnímať obrazný spôsob 

vyjadrovania symbolickej reči  

• otvoriť sa pre dobrého Boha  

• reprodukovať biblický príbeh 

milosrdného otca a márnotratného syna  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis 

medzi správaním sa márnotratného 

syna a vlastným rozhodovaním sa  

• aktualizovať posolstvo biblického 

príbehu na svoj osobný život  

• reprodukovať ľútosť márnotratného 

syna na základe porozumenia príbehu  

• objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre 

budovanie dobrých vzťahov  

• vyjadriť radosť z odpustenia  vyjadriť 

verbálne aj neverbálne ospravedlnenie 

sa, priznanie si chyby  

• formulovať následky konania zla na 

život človeka  

• formulovať vlastnými slovami ľútosť  

  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 1h / týždeň  (ŠVP – 1 h), 33h/rok  

Ročníková téma: CESTA VIERY  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard   Výstupný štandard  

1. téma: VERIŤ BOHU     

Jednoduchým spôsobom vysvetliť, čo 

znamená veriť Bohu. Jednoduchým spôsobom 

vysvetliť niektoré biblické obrazy Boha, 

dôležité pre osobnú predstavu Boha. 

Reprodukovať podobenstvo o horčičnom 

semienku. Na obraze horčičného semienka 

spoznávať Ježišovo učenie o Božom 

kráľovstve. Opísať obsah krstných sľubov.  

Byť disponovaný pre život kresťanskej viery. 

V biblických obrazoch vnímať hlbokú 

výpoveď o Bohu. Na raste horčičného 

semienka intuitívne vnímať paradox vzniku 

veľkej veci z niečoho nepatrného. Na príklade 

podobenstva o horčičnom semienku prijímať 

krst ako významnú udalosť v živote viery. 

Formovať osobný život viery. Výrazovo 

vyjadriť vlastný obraz o Bohu.  

Viera v Boha;  

Biblické obrazy Boha;  

Podobenstvo o horčičnom semienku ;  

Krst (krstné sľuby);  

Žiak vie:  

  

  

  

  

  

  

jednoduchým spôsobom vysvetliť, 

čo znamená veriť Bohu, 

porozumieť symbolickému 

významu reči,  

reprodukovať podobenstvo o 

horčičnom semienku, na obraze 

horčičného semienka spoznávať 

Ježišovo učenie o Božom 

kráľovstve, na raste horčičného 

semienka intuitívne vnímať 

paradox vzniku veľkej veci z 

niečoho nepatrného, na príklade 

podobenstva o horčičnom 

semienku prijímať krst ako 

významnú udalosť v živote viery,  

    opísať obsah krstných sľubov,  

    otvoriť sa pre formovanie 

osobného života viery.  

2. Téma: JEŽIŠ UZDRAVUJE     

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Reprodukovať biblické príbehy o uzdravení 

slepého, hluchonemého, človeka s 

„vyschnutou rukou“ a ochrnutého. Na 

modelovej situácii reflektovať vlastnú 

schopnosť počuť, konať, vidieť podstatu veci. 

Identifikovať sa s biblickými postavami 

potrebujúcimi uzdravenie.  

Rozvíjať mravný úsudok.  

Ježišove uzdravenia (uzdravenie slepého, 

hluchonemého, s „vyschnutou rukou“, 

ochrnutého);  

Rozvoj mravného cítenia;  

Žiak vie:  

• reprodukovať biblické príbehy o 

uzdravení slepého, hluchonemého, 

človeka s „vyschnutou rukou“ a 

ochrnutého,  

• na modelovej situácii reflektovať 

vlastnú schopnosť počuť, konať, vidieť 

to, čo  je  v živote podstatné,   

• identifikovať sa s biblickými postavami 

potrebujúcimi uzdravenie,  

• byť disponovaný na rozvoj mravného 

úsudku.  

3. téma: JEŽIŠ NÁM ODPÚŠŤA  
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Jednoduchým spôsobom vysvetliť možné 

reakcie človeka na vinu a previnenie.  

Pochopiť kresťanský pohľad na uznanie viny 

a odpustenie na podklade podobenstva o 

márnotratnom synovi. Reprodukovať biblický 

príbeh o hostine v dome Zacheja. Osvojiť si 

priebeh sviatosti zmierenia.  

Vnímať vinu ako súčasť života každého 

človeka. Prijímať sviatosť zmierenia ako dar. 

Oceniť sviatostný a mimosviatostný význam 

pokánia.  

Reflektovať vlastné zaobchádzanie s vinou. 

Pravidelnou osobnou reflexiou formovať svoje 

mravné cítenie.  

  

Vina, hriech;  

Ježiš v dome hriešnika (Zachej);  

Ježiš odovzdáva moc odpúšťať;  

Sviatosť zmierenia;  

Žiak vie:  

• jednoduchým spôsobom vysvetliť 

možné reakcie človeka na vinu,   

• jednoduchým spôsobom vysvetliť 

kresťanský pohľad na vinu ako uznanie 

viny a odpustenie,   

• vnímať vinu ako súčasť života každého 

človeka,  

• reflektovať vlastné zaobchádzanie s 

vinou,  

• reprodukovať biblický príbeh o hostine 
v dome Zacheja,  

• osvojiť si priebeh sviatosti zmierenia,  

• prijímať sviatosť zmierenia ako dar,  

• oceniť mimosviatostné formy pokánia,  

• oceniť sviatostnú formu pokánia,  

• pravidelnou osobnou reflexiou  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  formovať svoje mravné cítenie,  

• zhodnotiť sviatosť zmierenia ako pomoc 

pre človeka v situácii mravného zlyhania,  

• podieľať sa na sviatosti zmierenia.  

4. téma: JEŽIŠ NÁS OSLOBODZUJE  
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Na obraznej reči biblického príbehu vedieť 

vysvetliť hriech a jeho dôsledky. Vysvetliť 

pojem hriech. Reprodukovať Desatoro a 

jednoducho vysvetliť význam jednotlivých 

prikázaní. Nájsť analógiu medzi  

podobenstvom o pšeničnom zrne a Ježišovou 

smrťou a zmŕtvychvstaním.   

 Akceptovať Desatoro ako pravidlá pre dobrý 

život. Vnímať hriech a jeho následky ako 

ublíženie sebe a iným.  

Osvojovať si postoj zodpovednosti za svoje 

rozhodnutia. Formovať návyk konania dobra a 

vyhýbania sa zlu.  

  

Hriech a dôsledky hriechu;  

Veľká noc (Pascha);  

Desatoro (pravidlá pre život v slobode);  

Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie;  

(podobenstvo o pšeničnom zrne);  

Žiak vie:  

• na obraznej reči biblického príbehu 

vysvetliť hriech a jeho dôsledky,  

• vysvetliť pojem hriech,  

• reprodukovať Desatoro a jednoducho 

vysvetliť význam jednotlivých 

prikázaní,  akceptovať Desatoro ako 

pravidlá pre dobrý život,  

• stotožniť sa s etickými princípmi 

Desatora, vzťahujúcimi sa na konkrétne 

situácie v jeho živote,  

• nájsť analógiu medzi podobenstvom o 

pšeničnom zrne a Ježišovou smrťou a 

zmŕtvychvstaním,  

• posúdiť hriech ako stratu Božej 

blízkosti,  

• posúdiť hriech a jeho následky ako 

ublíženie sebe i iným,  

• jednoduchým spôsobom zhodnotiť svoje 

správanie, konanie v zhode so svojím 

svedomím,  

• posúdiť rozdiel medzi porušením 

zákona a zanedbaním dobra (prechod  

Rozvíjajúce ciele   Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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   od heteronómneho svedomia k 

autonómnemu),  

 otvoriť sa pre posolstvo prísľubu nádeje.  

5. téma: JEŽIŠ NÁS POZÝVA NA HOSTINU   

Nájsť súvislosť medzi poslednou večerou a 

svätou omšou. Odlíšiť chlieb od 

eucharistického chleba. Objaviť súvislosť 

medzi ľudskou skúsenosťou s chlebom, 

biblickým textom o rozmnožení chleba a 

sviatosťou Eucharistie.  

Oceniť potrebu slávenia pre život človeka.  

Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve. 

Uvedomiť si dôležitosť častého prijímania 

Eucharistie.  

Formovať návyk aktívnej komunikácie s 

Bohom počas liturgického slávenia (odpovede, 

gestá, symboly).  

 Nasýtenie (zázrak rozmnoženia chlebov –  

Jn 6, 1-13);  

Posledná večera (Eucharistia); Svätá 

omša ako hostina (hostina 

spoločenstva, hostina slova, chleba);  

Žiak vie:  

• nájsť súvislosť medzi  poslednou 

večerou a svätou omšou,  

• odlíšiť chlieb od eucharistického 

chleba,  

• objaviť súvislosť medzi ľudskou 

skúsenosťou s chlebom, biblickým 

textom o rozmnožení chlebov a 

sviatosťou Eucharistie,  

• oceniť potrebu slávenia pre život 

človeka,  

• rozvíjať schopnosť života v 

spoločenstve,  

• uvedomiť si dôležitosť častého 

prijímania Eucharistie pre svoj 

duchovný rast.  

  

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 1h / týždeň  (ŠVP – 1 h), 33h/rok  

Ročníková téma: POZNÁVANIE NÁDEJE  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. téma: CESTA NÁDEJE    

Objaviť rozmer nádeje na ceste k sebe, k 

druhým, k svetu a k Bohu.  

Vnímať potrebu sebariadenia. Akceptovať 

vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom. 

Formovať postoj nádeje prostredníctvom 

biblických obrazov Božej blízkosti.  

  

Cesta k sebe – som jedinečný;  

Cesta k druhým (kamarátstvo, priateľstvo); 

Cesta do sveta, v ktorom žijem (Noemova 

archa (Gn 6,18-20: zo všetkého živého, 

vezmi do archy...); Cesta k Bohu (biblické 

obrazy Božej blízkosti);  

Žiak vie  

• vysvetliť čím je človek jedinečný  

• reprodukovať biblický príbeh o 

Noemovej arche  

• nájsť súvis medzi biblickým príbehom 

o  

Noemovej arche a zodpovedným prístupom k 

prírode  

• vnímať Boha ako toho, ktorý 

zachraňuje • objaviť rozmer nádeje na ceste k 

sebe, k druhým, k svetu a k Bohu  

• objavovať zodpovednosť za prírodu a 

za rozvíjanie dôstojnosti ľudského života • 

vnímať potrebu sebariadenia  

• akceptovať vzájomnú spätosť s celým 

stvorenstvom  

• formovať postoj nádeje 

prostredníctvom biblických obrazov Božej 

blízkosti.  

2. Téma: BIBLIA – SLOVO O NÁDEJI    
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Porozumieť základnému deleniu kresťanskej 

Biblie. Identifikovať sa s postojmi nádeje v 

živote biblických postáv. Na príklade 

biblických postáv objavovať prastarú ľudskú 

skúsenosť „mať smer“ ako základný 

predpoklad pre zmysel. Vysvetliť 

podobenstvá o Božom kráľovstve ako obrazné 

príbehy približujúce  Božie kráľovstvo a cestu 

k nemu.  

Biblia kniha kníh;  

Odkrývanie nádeje v živote biblických postáv 

(sudca Gedeon, proroci Micheáš a Izaiáš – 

kmeň Jesseho);  

Biblické posolstvo nádeje – príchod Mesiáša  

(Ján Krstiteľ, Panna Mária);  

Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo (podobenstvá 

o Božom kráľovstve);  

Žiak vie • vymenovať základné delenie 

kresťanskej Biblie  

• reprodukovať biblický príbeh o 

povolaní Gedeona  

• jednoduchým spôsobom interpretovať 

biblické texty proroctiev prorokov Micheáša (a 

ty Betlehem...)  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Interpretovať biblické príbehy o Ježišových 

uzdraveniach ako znaky Božieho 

kráľovstvaa zachraňujúceho Božieho 

konania. Vnímať Bibliu ako slovo nádeje v 

živote človeka a ľudstva.  

Formovať postoj nádeje prostredníctvom 

biblických postáv.  

  

Ježiš sprítomňuje Božie kráľovstvo (Ježišove 

zázraky);  

  

a Izaiáša – kmeň Jesseho, ako posolstvo 

nádeje  

• interpretovať biblické príbehy o Jánovi 

Krstiteľovi a Panne Márii ako naplnenie 

očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa • 

identifi kovať sa s postojmi nádeje v živote 

biblických postáv  

• na príklade biblických postáv 

objavovať prastarú ľudskú skúsenosť „mať 

smer“ ako základný predpoklad pre zmysel  

• vnímať Bibliu ako slovo nádeje v 

živote človeka a ľudstva.  

• formovať postoj nádeje 

prostredníctvom biblických postáv  

• vysvetliť podobenstvá o Božom 

kráľovstve ako obrazné príbehy približujúce 

Božie kráľovstvo a cestu k nemu  

• interpretovať biblické príbehy o 

Ježišových uzdraveniach ako znaky Božieho 

kráľovstva a znaky Božieho záchranného 

konania.  

3. Téma: NÁDEJ PRESAHUJÚCA SMRŤ  
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Objaviť súvislosť medzi Ježišovou 

skúsenosťou s utrpením, smrťou, 

zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou 

presahujúcou smrť. Objaviť posolstvo 

veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, 

ktorá dáva nádej presahujúcu smrť.  

Vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako 

súčasť ľudského života. Vnímať sviatosť 

zmierenia a Eucharistie ako cestu od smrti k 

nádeji na večný život.  

Skúsenosť strachu, dôvery a nádeje;  

Bože, kde si? (Jób);  

Smrť a nádej (vzkriesenie Lazára);  

Ježiš – silnejší ako smrť;  

Sviatosť pomazania chorých ako priestor 

nádeje v situácii, kde pozemská nádej už 

končí;  

Žiak vie  

• reflektovať svoj pohľad na ľudské 

utrpenie • vnímať skúsenosť s utrpením a 

bolesťou ako súčasť ľudského života  

• vie dať svoj pohľad na ľudské 

utrpenie do súvisu s biblickými textami o 

Jóbovi a kresťanským pohľadom na zmysel 

ľudského utrpenia v kontexte veľkonočných 

udalostí  

• reprodukovať biblický príbeh o 

vzkriesení  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Reflektovať vlastnú skúsenosť s bolesťou. 

Rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu.  

  

 Lazára  

• objaviť súvislosť medzi Ježišovou 

skúsenosťou s utrpením, smrťou, 

zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou 

presahujúcou smrť  

• objaviť posolstvo veľkonočného 

tajomstva v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 

presahujúcu smrť  

• objaviť vo sviatosti zmierenia a 

Eucharistie posolstvo veľkonočného tajomstva 

v kresťanskej viere, ktorá dáva nádej 

presahujúcu smrť  

• z pohľadu kresťanskej nádeje vysvetliť 

vetu, že život je silnejší ako smrť  

• rozvíjať postoj empatie k ľudskému 

utrpeniu • je vnímavý pre existenciálnu 

skúsenosť so životom a smrťou a náboženskú 

hĺbku ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a 

v liturgii  

4. téma: SVEDECTVO NÁDEJE  
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Prostredníctvom modelových situácií zo 

života detí z rôznych cirkví, hľadať spoločné 

a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou 

cirkvou.  

Vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z 

rôznych cirkví.  

Vytvoriť projekt so stručným prehľadom 

kresťanských cirkví pôsobiacich v našej 

krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú 

angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť). 

Osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a 

vzájomnej dôvery k ľuďom iných  

Rôzne veže v jednom meste;  

Kresťanské cirkvi pôsobiace v našej krajine 

(regióne);  

Miesta pre spoločné slávenie, prácu, a 

nasadzovanie za ľudské práva a pokoj s 

kresťanmi iných cirkví;  

Žiak vie  

• prostredníctvom modelových situácií 

zo života detí z rôznych cirkví, hľadať 

spoločné a rozdielne znaky s 

Rímskokatolíckou cirkvou  

• vnímať svedectvo nádeje v živote 

kresťanov z rôznych cirkví  

• vytvoriť projekt so stručným 

prehľadom kresťanských cirkví pôsobiacich v 

našej krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú 

angažovanosť pre dobro (sociálna oblasť) • 

osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a 

vzájomnej dôvery k ľuďom iných  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

denominácií.   denominácií  

5. téma: PRAMEŇ NÁDEJE    

Jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu 

modlitby pre duchovný rozmer človeka. Na 

modelových situáciách objaviť nádej zo života 

viery. Vnímať potrebu stíšenia.   

Cvičením stíšenia a meditácie vytvárať 

priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe.  

Modlitba – život v Božej prítomnosti;  

Bože, si pri mne (Žalm 139);  

Boh – stred kresťanského spoločenstva;  

Žiak vie  

• jednoduchým spôsobom zdôvodniť 

potrebu modlitby pre duchovný rozmer 

človeka  

• na modelových situáciách objaviť nádej 

zo života viery  

• vnímať potrebu stíšenia  
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• cvičením stíšenia a meditácie vytvárať 

priestor pre stretnutie s Bohom v modlitbe  
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3.2 ETICKÁ VÝCHOVA  

  
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA   

  
Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou 

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

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa 

neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením 

účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha 

osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom 

zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, 

na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi.  Etická výchova sa 

v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a 

v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a 

prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, 

empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na 

primárnej prevenciu porúch správania a učenia.  

  
CIELE UČEBNÉHO PREDMETU ETICKÁ VÝCHOVA   

  
Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:   

  

• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

prosociálnosť,   

• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,   

• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými 

normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej 

miery nezávislá od tlaku spoločnosti,   

• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná 

správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách,   

• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,   

• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi 

emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti,   

• prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný 

kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,   

• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu.   

  

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, 

ktoré uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK:   

  

K   kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy  

  



 

 

E  emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, 

prežívanie, rozvíjať jeho city   
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M   motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity   

  

S  socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, 

tvoriť progresívne medziľudské vzťahy   

  

A  axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť 

hodnotiť   

  

K   kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života.  

  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

  
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 

je pozitívne hodnotenie . V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami podľa Metodického 

pokynu c. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Je vhodné jednotlivcov aj slovne 

oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mat 

priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 0,5h, Škop –0,5h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch - 7 h   

Ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho 

spoločenstva ako základ pre dobré spolužitie 

(sedenie v kruhu, pravidlá typu mat právo 

byt vypočutý, právo nevyjadriť sa, mat 

vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa, 

hovoriť pravdu, chrániť veci svoje i iných). 

Prvé kontakty v triede a v škole  

(zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav).  

Komunikácia zameraná na seba prezentáciu a 

sociálne vzťahy.  

-pozná spolužiakov po mene  

-pozná pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť -

pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav, vďačnosť 

a prosbu  

Socio-afektívny  

-vnímať víziu spolupracujúceho spoločenstva 

-chápať potrebu vytvárať a dodržiavať  

pravidlá spolužitia v skupine  

Konatívny  

-vedieť sa predstaviť a učí sa prezentovať sám 

seba, hovoriť pravdu  

Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve - 6 h   
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Vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa 

oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa 

navzájom) úcta k vzájomným požiadavkám, 

vďačnosť za vykonané dobro (prosím, 

ďakujem).  

Vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi 

rodiny.  

-vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom  

-vie, aké má prvky úcta k vlastným rodičom, 

učiteľom a spolužiakom  

Socio-afektívny  

-chápať význam komunikácie pre dobré 

spolužitie v spoločenstve  

-uvedomovať si potrebu vzájomnej úcty 

a dôležitosť vďačnosti  

-prežívať vďačnosť voči tým, čo mu 

robia dobre Konatívny  

-vedieť vhodne použiť pozdrav, prosbu a 

vyjadriť vďačnosť  

-k spolužiakom byť ústretový  

  

  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Ľudská dôstojnosť a sebaúcta - 6 h    

Uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel 

medzi mnou a ostatným svetom).  

Poznanie vlastnej jedinečnosti  

a nedotknuteľnosti vedenie k sebaovládaniu a 

znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok.  

-má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné 

ľudské vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný, 

nahnevaný, radostný, vďačný, nevšímavý...)  

-vie pomenovať svoje dobré vlastnosti  

Socio-afektívny  

-poznať sám seba, uvedomuje si vlastnú 

hodnotu  

-cítiť potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty 

inými Konatívny  

-sebaúcta mu prináša pokoj (nepotrebuje 

žalovať, vyvyšovať sa nad iných)  

-snaha o sebaovládanie a znášanie námahy pri 

prekonávaní prekážok  
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Pozitívne hodnotenie iných - 7 h    

Človek a jeho hodnota - spoznávanie 

pozitívnych vlastností svojich najbližších v 

rodine, v triede, v škole, (čo sa mi najviac  

páči na mojej mamičke, ockovi, starkých…).  

-vie slovne vyjadriť rozdiel medzi dobrom a 

zlom na ľuďoch zo svojho okolia  

-tešiť sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí 

(na svojich najbližších v rodine, v triede, v 

škole, v rovesníckych vzťahoch)  

    

Verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia 

druhých, prehodnocovanie negatívnych 

skutočnosti (dobro - zlo, napr. branie si vecí 

navzájom, posudzovanie a ponižovanie, 

urážanie menej zdatných detí v oblasti 

intelektu a prejavov - spevu, pohybu, 

oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a 

žalovanie...).  

Postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, 

spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, 

neúmyselne).  

  Konatívny  

-je schopný oceniť dobro na iných, vie aj 

prijať ocenenie  

-rozvíjať postoj k ľuďom, ktorí sú mu 

nesympatickí  

-osobná aktivita pri vytváraní pozitívnych 

vzťahov a klímy v spoločenstve  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Naša rodina - 7 h    
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Uvedomovanie si hodnoty rodiny pre 

jednotlivca i pre spoločnosť (čo sa mi na našej 

rodine najviac páči).  

Príbuzenské vzťahy (s kým z rodiny si najviac 

rozumiem, čo by som mohol urobiť pre lepšie 

vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných 

pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú). 

Rodičovská láska a jej význam v živote 

dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, 

prejavy starostlivosti, pomoci).  

Úcta, komunikácia a pomoc medzi členmi 

rodiny (koho rád pozorujem pri práci, čo by 

som rád vedel ako moji blízki), význam 

blízkeho človeka pre život jednotlivca.  

-vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné 

vzťahy (mama, otec, brat, sestra, súrodenec, 

starí rodičia, teta, strýko, ujo, bratranec, 

sesternica)  

Socio-afektívny  

-reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie 

vyjadriť, čo ho na rodinných vzťahoch teší, čo 

je v rodine najdôležitejšie  

-vedieť zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro 

ochrany a lásky, ktoré mu rodina poskytuje  

Konatívny  

-dobro zažité v rodine prenášať do žiackeho 

kolektívu  

-rád hovoriť o pekných veciach v rodine -

vedieť členom rodiny opätovať dobro v 

rôznych situáciách  

Prierezové témy:   

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV – Environmentálna výchova  

MDV – Mediálna výchova  

MKV – Multikultúrna výchova  

DOV – Dopravná výchova  

OŽZ – Ochrana života a zdravia  

  

  

Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 0,5h, ŠkVP – 0,5h), 33h/rok  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - 3 h   
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Osvojiť si základné sociálno-komunikačné 

zručnosti  

- pozná svoje práva a povinnosti v rámci 

školskej triedy  

- pripomenutie si tém a z nich 

vyplývajúce správanie z prvého ročníka,  

-počúvanie iných ako prvý predpoklad 

úspešnej spolupráce,  

-sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe 

od iných,  

-základy spolupráce v skupinách  

(uvedomovanie si práv a povinností)  

- vedieť vysvetliť dôležitosť počúvania 

pre spoluprácu  

- chápať a vnútorne akceptovať 

význam počúvania pre spoluprácu a dobré 

vzťahy - uvedomovať si spojitosť práv a 

povinností - badať pokroky v počúvaní 

výkladu na hodine, ale aj v počúvaní 

spolužiakov pri diskusii  

2. Tvorivosť - 7 h   

Osvojiť si tvorivé riešenia každodenných 

situácií v medziľudských vzťahoch  

-objavovanie vlastných daností - talentu – 

pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, 

čo viem dobre robiť, čo mi ide dobre...), -

rozvoj fantázie a pozorovacích schopností, 

tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú 

iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, 

rodičov, starých rodičov...), tvorivosť iných, 

ktorá nás obohacuje (Ako dobre nám padne, 

keď nás iní prekvapia niečím novým, 

zaujímavým – napr. mama novým jedlom...), 

-využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba 

pravidiel správania sa v triede, ak si ich 

pamätáme z minulého ročníka, treba ich 

však prehodnotiť)  

- vedieť vysvetliť, čo je tvorivosť  

- vedieť vysvetliť súvislosti medzi 

fantáziou, úsilím a tvorivosťou  

- vedieť vymenovať konkrétne produkty 

(ovocie) tvorivosti v rámci rodiny a školy  

- je si vedomý, že má čo ponúknuť zo 

svojich darov v prospech spoločenstva  

-zapájať sa do tvorivých úloh prostredníctvom 

pozorovacích schopností a fantázie  

- badať podporu sebaovládania a 

trpezlivosti pri spoločnom riešení úloh  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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3. Iniciatíva - 6 h  

Osvojiť si tvorivé riešenia každodenných 

situácií v medziľudských vzťahoch  

-iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký 

vplyv má fungovanie môjho tela na moje 

prežívanie, pohodu, či nepohodu? Prečo 

reagujem tak, ako reagujem?),  

-iniciatíva vo vzťahu k iným, hľadanie 

možností ako vychádzať v ústrety iným 

ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu 

kamarátov...) a ich realizácia,  

-iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a 

iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná  

(riešenie problémov – navádzanie na 

klamstvo, podvádzanie, kradnutie,  

ohováranie…), iniciatíva, ktorá ohrozuje moje 

zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, 

alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí)  

- vedieť vysvetliť, čo je iniciatíva  

- vedieť uviesť príklady prospešnej a 

škodlivej iniciatívy  

- uvedomovať si rozdiel medzi 

pozitívnou iniciatívou a tou, ktorá ohrozuje 

jeho zdravie a osobnú bezpečnosť  

- prejavovať aktívnejšiu účasť na riešení 

problémov v triede  

4. Vyjadrovanie citov - 6 h  
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Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti 

– učiť sa vyjadrovať city. Prežívať radosti z 

napĺňania potreby byť akceptovaný inými a 

mať rád iných.  

-vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, 

obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si 

vzájomne vyjadrujeme  

city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, 

spolužiakmi?),  

-úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… 

(Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách a 

dievčatách?),  

-úcta k mužovi – otcovi, bratovi, 

spolužiakovi…(čo sa mi páči, a čo sa mi 

nepáči na mužoch a chlapcoch?),  

-kultivované vyjadrovanie negatívnych citov  

(hnev, vzdor, smútok…),  

-akceptovanie citov iných  

- vedieť vysvetliť spojenie „vyjadrovanie 

citov“  

- vedieť vysvetliť význam citov v živote 

človeka  

- poznať význam slov radosť, smútok, 

hnev, ľahostajnosť, veselosť, vďačnosť, 

ochota, láskavosť, obdiv, odpor  

- chápať dôležitosť kultivovaného 

vyjadrovania negatívneho prežívania citov u 

seba i iných - vedieť verbálne i neverbálne 

identifikovať a vyjadriť city vďačnosti, ochoty, 

láskavosti a obdivu, hnevu, smútku, odporu, 

prekvapenia - prejavovať snahu kultivovane 

vyjadrovať  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  hnev, vzdor, odpor, smútok  

- učiť sa akceptovať prežívanie citov u 

druhých  

5. Naša trieda – spoločenstvo detí - 11 h   
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Poznávať svoje práva a povinnosti  -správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi 

chlapcami a dievčencami – slušnosť, 

ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc slabším, 

rešpektovanie inakosti. (Čo sa mi v našej 

triede najviac páči? Som tu spokojný? Sú iní 

spokojní so mnou?),  

-kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné 

priateľstvo. (Čo je dôležité pre priateľstvo?  

Mám v našej triede priateľov? ),  

-dodržiavanie pravidiel správania v triede – 

podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie a 

spolupráce. (Môžem niečo zmeniť na sebe, 

aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo?  

Mám nejaký návrh na vylepšenie našich 

vzťahov?)  

- vedieť vysvetliť, čo je spoločenstve 

detí - vedieť, čo podporuje vzájomnú dôveru, 

priateľstvo a čo ich narúša  

- uvedomovať si potrebu rešpektovania 

odlišnosti iných  

- chápať túžbu nájsť dobrého priateľa a 

byt dobrým priateľom  

-vedieť rozlíšiť dobrú a zlú klímu v rámci 

triedy  

- rôznymi spôsobmi prispievať k 

vytváraniu dobrej nálady a pohody v triede  

Prierezové témy:  

OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV – Environmentálna výchova  

MDV – Mediálna výchova  

MKV – Multikultúrna výchova  

DOV – Dopravná výchova  

OŽZ – Ochrana života a zdravia  

 

  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník  Časová 

dotácia: 1h/týždeň (ŠVP), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok -  Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov - 5 h  
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-dodržiavanie dohodnutých pravidiel - pojem komunikácia - chápe zmysel a podstatu otvorenej správania, - čo znamená slovo 

pravda a ako vplýva na komunikácie  

-kvalita otvorenej komunikácie, pravdivosť, kvalitu komunikácie - rozumie dôvodom ako sa správať v  

objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj - rizikové situácie v živote dieťaťa rizikových situáciách  

o iných, - v komunikácii badať snahu o objektívnosť a  

-asertívne správanie ako súčasť efektívnej pravdivosť  

komunikácie, nácvik bezpečného správania - vie sa postaviť voči negatívnym javom sa v rizikových situáciách (odmietnutie zla, 

(šikanovanie..)  

postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť - odoláva príjemným zvodom na zlé, badať povedať nie na negatívne ponuky) snahu 

povedať nie  

Tematický celok -  Vcítenie sa do prežívania iných – empatia - 5 h  

-hľadanie dôvodov na radosť a smútok  

u seba a u iných,  

-pochopenie situácie iných ľudí 

prostredníctvom vlastných zážitkov (u 

spolužiakov, a členov rodiny…), -

odovzdávanie radosti a zmierňovanie 

smútku najbližších,  

-záujem o zdravotne postihnutých, starých  a 

chorých ľudí  

- pojmy „ súcit, spolucítenie, vcítenie sa 

do iného človeka  

- omyl v živote človeka a možnosti 

reagovania na svoj omyl i na omyl iných  

- pojem „odpúšťanie“  

- uvedomuje si význam vlastných 

zážitkov ako prostriedku pre  

pochopenie situácií druhých  

-učí sa vnímať situáciu chorých, starých a 

zdravotne postihnutých  

-chápe súvislosti medzi súťaživosťou a 

kooperáciou  

- chápe skutočnosť viny a odpustenia  

-rozumie významu odpúšťania a práva na 

omyl  

-pri konflikte je ochotný diskutovať, vnímať 

dôvody druhej strany   

- vie požiadať o odpustenie a vie 

odpustiť  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Tematický celok -  Riešenie konfliktov: výchova k zmierlivosti - 5 h   

-právo na omyl a možnosť nápravy, -

význam odpúšťania v medziľudských 

vzťahoch,  

-rozvíjanie sebaovládania a jeho  

upevňovanie  

-prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty, 

súťaživosť a kooperácia  

- omyl v živote človeka a  možnosti 

reagovania svoj omyl i na omyl iných  

- pojem „odpúšťanie“  

- chápe skutočnosť viny a odpustenia  

-rozumie významu odpúšťania a práva na 

omyl  

-pri konflikte je ochotný diskutovať, vnímať 

dôvody druhej strany  

- vie požiadať o odpustenie a vie odpustiť  

  

Tematický celok -  Pomoc, darovanie, delenie sa - 6 h   

-vnímanie a prežívanie prosociálnosti 

(základy starostlivosti o prírodu, ochrana 

zvierat),  

-zámerné robenie dobra iným, rozdiel 

medzi psychickou a materiálnou pomocou, 

podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a 

žiackeho kolektívu, príprava žiakov na 

možné neprijatie dobra inými  

-Prosociálnosť  

-starostlivosť o prírodu, o zvieratá -

dobro a zlo,   

-slovo „pomoc“ , rozdiel je psychická 

a materiálna pomoc  

-darovanie  

-vie ohodnotiť situácie, kedy prijal 

rôzne druhy pomoci a je ochotný 

pomáhať, badať jasnú snahu k 

spolupráci, vidí problémy  

druhých, vie pomáhať a podeliť sa o dobro, je 

pripravený  

reagovať na neprijatie pomoci  

Tematický celok -  Naša škola - 12 h   
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-poznávanie kvalít a predností školy ( Čo by 

som porozprával o našej škole priateľovi zo 

zahraničia?)  

-rozvíjanie povedomia a príslušnosti k 

svojej škole  

-osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné 

predmety (Čo sa mi v našej škole najviac 

páči? ),  

-účasť žiakov na živote a úspechoch školy 

(Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry 

v našej škole? Ktoré problémy na našej škole 

ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre 

vylepšenie života na našej škole?).  

-rozprávanie  o kvalitách svojej školy  -pozná kvality a prednosti školy a teší sa z 

nich  

- vie prispieť k prezentácii školy  

- má záujem o aktívnu účasť na živote školy  

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h ), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok -  Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch – 10 h  
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Osvojovanie si sociálnych postojov a 

zručností v medziľudských vzťahoch. 

Tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby 

ľudia robili tebe, nerob ty iným.). 

Rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom 

(rovnoprávnosť pohlaví, rás...).  

Dôležitosť komunikačných interpersonálnych 

zručností v medziľudských vzťahoch. 

Kultivované správanie k osobám iného 

pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe 

tela a jeho fungovaní, ale aj v myslení, 

prežívaní, správaní, záujmoch a následné 

empatické správanie voči osobám iného 

pohlavia).  

- Zlaté pravidlo ľudskosti  

- pojmy rovnoprávnosť pohlaví, rás...  

- základné rozdiely medzi pohlaviami  

-chápe význam zlatého pravidla mravnosti v 

medziľudských vzťahoch  

 -uvedomuje si význam rovnoprávnosti ľudí 

bez ohľadu na rasu, pohlavia   

-vie pochopiť správanie iného pohlavia -badať 

rozvíjanie autonómneho cítenia a myslenia  

-v komunikácii so spolužiakmi prejavuje prvky 

tolerancie   

-kultivovane prijíma a rešpektuje opačné 

pohlavie   

-v správaní badať prijímanie zodpovednosť za 

svoje rozhodnutia  

Tematický celok -  Reálne a zobrazené vzory – 10 h  

Prezentovanie prosociálnych vzorov. Sloboda 

a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so 

sebou dôsledok).  

Pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, 

počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas 

strávený pred TV).  

Prezentácia prosociálnych vzorov v 

bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, 

priatelia rodičov, učitelia, spolužiaci, 

kamaráti). Čitateľský návyk ako možný 

zdroj objavovania  

- pojmy vzor, vplyv vzoru, pozitívne 

a negatívne vzory správania  

- verbálne prezentovať aspoň jeden 

pozitívny a negatívny literárny a mediálny 

vzor  

-na vlastnej skúsenosti reflektuje pozitívne i 

negatívne  

-je schopný postrehnúť nevhodnosť vplyvu 

TV a badať snahu o reguláciu jej sledovania 

vie si voliť medzi vplyvy jednotlivých médií -

vie rozoznať prosociálne vzory vo svojom 

okolí prosociálnym vzorom a negatívnym 

vzorom -badať na jeho správaní prosociálne 

prvky  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže 

o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?).  

  

Tematický celok -  Rozvoj tvorivosti a iniciatívy – 10 h  

Podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú 

osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, 

sociálna činnosť, činnosť na ochranu 

prírody...).  

Osobnostné kvality využívané pre dobro 

jednotlivca i pre celé spoločenstvo. Tvorivosť, 

iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení 

každodenných problémov.  

-  iniciatívy, kde by mohol preukázať svoj 

vzťah k ochrane prírody a životného 

prostredia  

-má ochraňujúci a obdivujúci vzťah k prírode 

a chce chrániť životné prostredie  

-je iniciatívny vo vzťahu k ochrane prírody 

a životného prostredia  

Tematický celok -  Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa – 10 h  
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Osvojovanie si sociálnych noriem.  

Rozvíjanie mravného úsudku.  

Súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a 

ich akceptácia v demokratických krajinách, 

podiel UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo 

znamená mám právo? Čo znamená mám 

zodpovednosť?). Opčný protokol k právam 

dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo 

pritvrdilo). Práva dieťaťa v slovenskom 

právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to 

týka mňa?. Solidarita a prijatie odlišností 

(uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia 

v našom prostredí vedie k solidarite s deťmi, 

ktoré sú vykorisťované, zaťahované do 

vojnových konfliktov, zneužívané na ťažkú 

prácu, alebo sexuálne…).  

-pojmy „ľudské práva a práva dieťaťa“  

- vymenovať aspoň 5 práv dieťaťa  

- rozdiel a podstatu pojmov právo a povinnosť  

- vymenovať aspoň tri situácie  

nerešpektovania práv detí doma i vo svete  

-pozná pojmy „ľudské práva a práva dieťaťa“  

- vie vymenovať aspoň 5 práv dieťaťa  

-pozná rozdiel a podstatu pojmov právo a 

povinnosť  

-vie vymenovať aspoň tri situácie  

nerešpektovania práv detí doma i vo svete  

- osvojuje si sociálne normy  

- dožaduje sa svojich práv  

- rešpektuje práva iných  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok -  Náš región - vlasť – 9,5 h   
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Spoznávanie a budovanie hrdosti na rodisko, 

región a vlasť. Rozvíjanie povedomia a 

príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti  

(Čo sa mi najviac páči na našom regióne, na 

našom Slovensku? Čo z neho by mi najviac 

chýbalo?). Iniciatíva pri poznávaní a 

ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre 

poznať svoje bydlisko a jeho okolie geografiu, 

kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu 

regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom 

vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich 

rozvoj). Ekologické správanie, vzťah k faune a 

flóre regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma 

trápi na našom regióne? Čo by som mohol 

urobiť v jeho prospech ja alebo my spoločne).  

- zaradiť svoje bydlisko do lokality okresu -  

pozitívna skutočnosť, ktorá sa viaže na jeho 

región, rovnako aj jednu známu osobnosť, na 

ktorú môže byť hrdý  

- poznáva a je hrdý na špecifiká, krásy i 

možnosti vlastného regiónu  

- učí sa vidieť problémy regiónu, je na ne 

citlivý a hľadá i možnosti vlastného 

zaangažovania sa pri ich riešení  

- je iniciatívny pri objavovaní krás a 

špecifík regiónu, prejavuje ochotu pomôcť 

zveľadiť ho (prípadná tvorba sociálnych a 

kultúrnych projektov v danom regióne a účasť 

na nich)  
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4. VZDELÁVACIA OBLASŤ MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI  

  

4.1 MATEMATIKA  

  

Charakteristika učebného predmetu  

  

Učebný predmet matematika v 1.- 4. ročníku základnej školy je založený na realistickom 

prístupe k získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností 

žiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v 

reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umožňujú 

získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným  

matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre   ďalšie úspešné štúdium matematiky a 

pre celoživotné vzdelávanie.   

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.  

Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť 

najneskôr v uvedenom ročníku.    

  

Ciele učebného predmetu  

  

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni základnej školy je rozvoj tých schopností 

žiakov, pomocou ktorých sa pripravia na  samostatné získavanie poznatkov. Na dosiahnutie 

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

veku žiakov. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä tieto  

cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti : − Veku primerane  presné 

použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia postupne sa rozširujúcej  

matematickej symboliky,  vhodné využívanie  tabuliek, grafov a diagramov, Využívanie 

pochopených a osvojených pojmov, postupov a  algoritmov ako prostriedkov pri riešení úloh.   

− V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti, písomne aj na kalkulačke, rozvíjať numerické zručnosti žiakov.   

− Na základe skúseností a činností rozvíjanie orientácie žiakov v rovine a v priestore.  − 

Riešením úloh a problémov postupné budovanie vzťahu medzi matematikou a realitou. Na 

základe využitia induktívnych metód získavania nových vedomostí, zručnosť a postojov 

rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie.   

− Systematické vedenie žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej 

situácie, tvorby matematických modelov a tým k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho 

matematický model. Dostať sa k dennej praxi.   

− Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 

žiakov používať prostriedky  IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a 

uloženiu informácií.   
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− Viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na 

vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, k zabezpečeniu relevantných zdrojov 

informácií a vytvoreniu si optimálnych podmienok na  učenie sa.   

− Systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov, podporiť a 

upevňovať  kladné  morálne a   vôľové  vlastnosti  žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť,   

vytrvalosť,  húževnatosť,  sebakritickosť,  kritickosť,  cieľavedomá sebavýchova a 

sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení  úloh v 

osobnom aj verejnom kontexte.   

− Ochrana a zveľaďovanie okolitej prírody, starostlivosť o svoje zdravie, kladný vzťah ku 

všetkým humánnym a demokratickým hodnotám.   

− Vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu žiakov k spoločným európskym hodnotám,  − 

Permanentné poznávanie kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi medzi 

iným aj naším Slovenskom.   

Vyučovanie matematiky na 1. stupni ZŠ má smerovať k tomu, aby sa pri vzdelávaní žiakov v 

jednotlivých tematických okruhoch realizovali najmä vyššie uvedené ciele, vyplývajúce z 

kľúčovej kompetencie pre matematiku a celkovú výchovu a vzdelávanie žiakov.  

  

Obsah učebného predmetu  

  

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne 

zameriava na rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov.   

Učebný predmet matematika na 1. stupni ZŠ zahŕňa:  

• elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými objektmi 

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

a pod.),  

• vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia 

a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia,  

• súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria 

východisko k všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka,  

• informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť.  

  

Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických okruhov. 

Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni nemusí 

byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov:  

  

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  

Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria 

a meranie  

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika Logika, 

dôvodenie, dôkazy.  
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Učivo v  tematickom okruhu s Čísla, premenná a počtové výkony číslami má na 1. stupni ZŠ 

významné miesto pri vytváraní pojmu  prirodzeného čísla v obore do 10 000, pri počtových 

výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla.   

V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy majú žiaci v realite 

objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. 

Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a 

diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať.    

  

V tematickom okruhu  Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické 

útvary podľa určitých pravidiel a zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s 

ich rysovaním. Objasňovať sa im budú základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa 

učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami a 

riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality.   

  

Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje 

len v podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na  1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s 

konkrétnymi objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých 

pravidiel (usporadúvať, triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu 

výskytu určitých javov (udalostí) a zaznamenávať ju.  

  

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa na 1. stupni ZŠ bude objavovať len v podobe 

úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti 

primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.  

  

Metódy, formy a postupy vyučovania  

  

Na splnenie vytýčených cieľov vyučovania matematiky budeme používať aktivizujúce 

vyučovacie metódy, a to predovšetkým  samostatnú prácu žiakov,  prácu vo dvojiciach 

skupinovú prácu. Použitie aktivizujúcich metód práce sa musí zabezpečovať využívaním 

vhodných demonštračných pomôcok a didaktickej techniky. Pri vyučovaní budeme dbať na 

priebežné opakovanie a precvičovanie učiva, riešenie primeraných úloh so stále rastúcou 

náročnosťou vo vzťahu k individuálnemu rozvoju žiakov.    

Neoddeliteľnou súčasťou individuálneho prístupu vyučujúceho k žiakom je starostlivosť o 

zaostávajúcich žiakov a  žiakov s hlbším záujmom  o matematiku. Obťažnosť matematiky pre 

zaostávajúcich  žiakov spočíva v tom, že neosvojenie jedného pojmu nedáva predpoklad na 

zvládnutie  ďalšieho učiva. Preto je u týchto žiakov nevyhnutné individuálnou starostlivosťou 

doplniť osvojenie si všetkých základných pojmov a vedomostí. Riešením úloh na rozvoj 

logického myslenia, problémových úloh a kombinatorických úloh sa budeme snažiť prehĺbiť 

záujem žiakov o matematiku. K rozvoju žiakov s hlbším záujmom o matematiku prispievajú aj 

matematické súťaže (matematická olympiáda, Pytagoriáda).   

  

Pri výučbe matematiky využívame najmä:   

− riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),   

− výklad učiteľa,   
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− problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),   

− rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),   

− demonštračná metóda,   

− prezentačná metóda,   

− kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach),   

− heuristická metóda (učenie sa riešením problémov),   

− samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom),  

− projektové, zážitkové vyučovanie,  − didaktická hra.  

  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

  

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 

je pozitívne hodnotenie. V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami podľa Metodického 

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

Školské písomné práce, testy a previerky budú hodnotené v percentách podľa uvedenej 

tabuľky:     známka   percentá  1      100 -90%  

2 89 -75%   

3 74 -50%   

4 49 - 30%   

5 29 - 0%  

  

 Učebné zdroje  

  

− Učebnice pre daný ročník   

− Pracovný zošit pre daný ročník   

− Zbierka úloh z matematiky pre 2. – 4. ročník   

− Metodické príručky   

− „Hravá matematika“  pre 2. – 4. ročník   

− Súbory príkladov z Pytagoriády a Matematickej olympiády   

− Didaktická technika   

− internet  

  

Medzipredmetové vzťahy  

  

Matematika  čerpá poznatky z nasledujúcich predmetov: slovenský  jazyk a literatúra, 

prírodoveda, vlastiveda, výtvarná výchova. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z matematiky 

využijú žiaci v predmetoch informatická výchova, prírodoveda, vlastiveda. 
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 4h/týždeň (ŠVP – 4h), 132h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Prirodzené čísla 1 až 20   25 h  

Rozvíjanie  pozorovacích  schopností 

prostredníctvom manipulatívnej činnosti.  

Vytváranie pojmu čísla na skúsenostnom 

základe.  

Odhalenie elementárnych súvislostí medzi 

realitou a matematikou.  

Úvod do vyučovania predmetu.  

Prirodzené čísla 0-20. Počítanie počtu vecí,...., 

po jednom, po dvoch, utváranie skupín vecí,... 

o danom počte.  

Porovnávanie a písanie čísiel 0-20.  

Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, 

rovnako) .  

Vie  utvoriť,  vyznačiť,  oddeliť 

 skupinu predmetov 1-20.  

Dokáže vymenovať číselný rad (stúpajúci a 

klesajúci).  

Vie porovnávať čísla v obore do 20 podľa 

veľkosti.  

Vie riešiť úlohy typu „viac“, „menej“.  

Sčítanie a odčítanie   33 h  

Odhalenie súvislostí medzi číslami podľa Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez Dokáže spamäti počítať v obore do 20 bez názoru aj 

na základe textu. prechodu cez základ 10. prechodu cez základ 10.  

Chápanie sčítania a odčítania predmetnou Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a Pri sčítaní a odčítaní vie aplikovať vzťah 

činnosťou a na základe textu. odčítaním. medzi sčítaním a odčítaním.  

Formovanie zovšeobecnovacej schopnosti Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. Dokáže rozložiť číslo i doplniť chýbajúceho a 

schopnosti riešenia matematických sčítanca.  

problémov. Jednoduchú slovnú úlohu vie riešiť pomocou  

Rozvíjať pamäť, húževnatosť a vytrvalosť. vhodného modelu, dokáže ju zapísať.  

Práca v dvojici a v tíme.  

Geometria   37 h  
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Postupné budovanie priestorovej 

predstavivosti a orientácie v rovine a v 

priestore.  

Spoznanie vnímateľných vlastností telies, 

rozlíšenie odlišných vlastností ukázaním, 

výberom usporiadaním, slovne.  

Získanie prvých zručnosti v narábaní s 

rysovacími potrebami.  

Zoznámenie sa s niektorými priestorovými a 

rovinnými geometrickými tvarmi a 

manipulácia s nimi.  

Rozlišovanie priestorových útvarov očami, 

hmatom a na obrázku.  

Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar, 

rysovanie priamych čiar.  

Vie určiť polohu (nad, pod, pri, medzi,...).  

Dokáže rozlíšiť pojmy, kresliť rysovať, vie 

kresliť otvorené a uzavreté krivé čiary, rysuje 

priame čiary pomocou rysovacích potrieb. 

Pozná niektoré rovinné a priestorové útvary, 

vytvorí z kociek teleso na základe modelu.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie   37 h  

Vzbudenie záujmu žiakov o matematické 

činnosti prostredníctvom matematických hier.  

Ukázať význam použitia tabuliek, diagramov.  

Získavanie skúseností s pravdivosťou a 

nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov. 

Dichotomické triedenie predmetov, vecí podľa 

jednotného znaku (modré, nie sú modré). 

Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti 

predmetov, čísiel.  

Pozorovanie a zistenie pravidelnosti v týchto 

postupnostiach. Zber údajov a ich 

zoskupovanie.  

Pozorovanie istých udalostí, ako aj možných ale 

neistých udalostí a nemožných udalostí.   

Vie rozlišovať medzi pravdivým a 

nepravdivým matematickým výrokom, ktorý je 

primeraný veku žiaka.  

Dokáže zistiť pravidelnosť stúpajúcich a 

klesajúcich postupností predmetov a čísel s 

určením pravidelnosti v týchto postupnostiach 

prostredníctvom pozorovania.  

Prierezové témy:  
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj  

ENV – Environmentálna výchova  

MEV – Mediálna výchova  

MUV – Multikultúrna výchova  

DOV – Dopravná výchova  

OŽZ – Ochrana života a zdravia  

PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
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Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 5h/týždeň (ŠVP – 4h, ŠkVP – 1h), 165h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Opakovanie - 15 h  

Cieľom tematického celku je, aby žiak vedel 

určiť počet v obore do 20, orientovať sa v 

číselnom rade, znázorniť číslo na číselnej osi, 

zapísať dvojciferné čísla ako súčet desiatok a 

jednotiek, porovnávať dve čísla, riešiť úlohy 

charakterizované vzťahmi viac, menej.  

Vedel spamäti všetky základné spoje sčítania a 

odčítania v obore do20, tvoriť príklady k 

situácií, vedel riešiť jednoduchú slovnú úlohu 

typu: určiť súčet; zväčšiť, zmenšiť dané číslo  

Opakovanie učiva z 1. ročníka .  

Prehlbovanie vedomostí.  

Určovanie poctu do 20, porovnávanie , číselný 

rad, číselná os.  

Menej, viac, rovnako, prvý, posledný, hneď 

pred, hneď za...  

Priraďovanie predmetov, ktoré patria k sebe na 

základe ich vlastností sčítanie , odčítanie do 20 

bez prechodu cez základ.  

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.  

Riešenie slovných úloh.  

Tvorba slovných úloh.  

Číselné obrazce – sčitovanie.  

Vie určiť počet v obore do 20, orientovať sa v 

číselnom rade, znázorniť číslo na číselnej osi, 

zapísať dvojciferné čísla ako súčet desiatok a 

jednotiek, porovnávať dve čísla, riešiť úlohy 

charakterizované vzťahmi viac, menej.  

Vie spamäti všetky základné spoje sčítania a 

odčítania v obore do 20, tvoriť príklady k 

situácií, vie riešiť jednoduchú slovnú úlohu 

typu: určiť súčet; zväčšiť, zmenšiť dané číslo  

Cieľom je, aby žiak vedel kresliť priame, krivé 

, uzavreté, otvorené čiary a rozlišovať ich; 

rozlišovať rovinné útvary (trojuholník, kruh, 

štvorec, obdĺžnik); rozlišovať priestorové 

útvary (kocka, guľa, valec ).  

Opakovanie geometria - zhrnutie učiva, 

overovanie vedomostí.  

Tvorba obrázkov z priamych, krivých, 

otvorených a uzatvorených čiar.  

Vie kresliť priame, krivé , uzavreté, otvorené 

čiary a rozlišovať ich; rozlišovať rovinné 

útvary (trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik); 

rozlišovať priestorové útvary (kocka, guľa, 

valec ).  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 - 25 h  
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Cieľom tematického celku je, aby si žiak Sčítanie a odčítanie v obore (pomocou Osvojil si spoje sčítania a odčítania s osvojil 

spoje sčítania a odčítania s prechodom znázorňovania). prechodom cez základ 10.  

cez základ 10. Reťazové príklady na sčítanie v obore do 20 Vie zväčšiť, zmenšiť číslo o daný počet. Vedel zväčšiť, zmenšiť číslo o daný 

počet. bez prechodu cez základ. Pozná pojmy súčet, rozdiel , používať pojmy  

Poznávať pojmy súčet, rozdiel , používať sčítanie, odčítanie pojmy sčítanie, odčítanie.  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Cieľom tematického je, aby si osvojili spoje 

sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10.  

Osvojili si pamäťové sčitovanie, odčítanie.  

Automatizáciu spojov sčítania a odčítania.  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom 

cez základ 10.  

Reťazové príklady na odčítanie v obore do 20 

bez prechodu cez základ  

Osvojil si spoje sčítania a odčítania s prechodom 

cez základ 10.  

Osvojil si pamäťové sčitovanie, odčítanie. Má 

automatizované spoje sčítania a odčítania  

   

Cieľom je, aby žiak spamäti vedel všetky spoje 

sčítania a odčítania s prechodom cez základ 10 

v obore do 20.  

Osvojuje si sčítanie rovnakých sčítancov.  

Sčítanie a odčítanie do 20 s prechodom cez 

základ 10.  

Sčítanie viacerých rovnakých sčítancov.  

Reťazové príklady zmiešané v obore do 20 bez 

prechodu cez základ.  

Vie spamäti všetky spoje sčítania a odčítania s 

prechodom cez základ 10 v obore do 20.  

Osvojil si sčítanie rovnakých sčítancov.  

   

Cieľom je, aby žiak vedel vyriešiť jednoduchú 

slovnú úlohu typu : určiť súčet keď sú dané 

sčítance; zväčšiť, zmenšiť dané číslo o 

niekoľko jednotiek.  

Riešenie jednoduchých slovných úloh.  

Reťazové príklady na sčítanie v obore do 20 s 

prechodom cez základ.  

Reťazové príklady na odčítanie v obore do 20 s 

prechodom cez základ.  

Vie vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu typu : 

určí súčet keď sú dané sčítance; zväčší , zmenší 

dané číslo o niekoľko jednotiek.  
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Cieľom tematického celku je , aby žiak vedel 

riešiť slovné úlohy typu : určiť jedného 

sčítanca, ak je daný súčet a sčítanec.  

Zautomatizovať spoje sčítania a odčítania do 20.  

Riešenie slovných úloh typu : určenie jedného 

sčítanca, ak je daný súčet a sčítanec 

porovnávanie rozdielom.  

Reťazové príklady zmiešané v obore do 20 s 

prechodom cez základ  

Vie riešiť slovné úlohy typu : určiť jedného 

sčítanca, ak je daný súčet a sčítanec.  

Zautomatizoval si spoje sčítania a odčítania do 

20.  

   

Cieľom tematického celku je, aby žiak riešil 

zložené slovné úlohy, vedel riešiť nepriamo 

sformulované úlohy, vedel samostatne 

pracovať.  

Riešenie zložených slovných úloh typu:  a+ b+ 

c.  

Zhrnutie učiva, overovanie úrovne získaných 

vedomostí . Slovné úlohy na porovnanie súčtu.  

Vie riešiť zložené slovné úlohy, vie riešiť 

nepriamo sformulované úlohy, vie samostatne 

pracovať.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - 20 h  

Cieľom tematického plánu je, aby žiak vedel 

vytvoriť možnosti usporiadania farieb, nájsť 

jednoduché pravidlo postupnosti, rozlíšiť istý a 

nemožný jav, urobiť so získaných údajov, 

udalostí jednoduché závery, riešiť nepriamo 

sformulované úlohy.  

Hľadanie možností. 

Pravda, nepravda.  

Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov 

Nepriamo sformulované úlohy.  

Výroková logika.  

Dichotomické triedenie.  

Vie vytvoriť možnosti usporiadania farieb, 

nájsť jednoduché pravidlo postupnosti, rozlíšiť 

istý a nemožný jav, urobiť so získaných údajov, 

udalostí jednoduché závery, riešiť nepriamo 

sformulované úlohy.  

  

Cieľom je, aby vedel triediť predmety podľa 

jedného znaku ( farby, tvaru, veľkosť), 

vytvoriť jednoduché závery.  

Triedenie predmetov, vecí , prvkov podľa 

jedného spoločného znaku.  

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh na 

sčítania a odčítanie v obore do 100.  

Vie triediť predmety podľa jedného znaku ( 

farby, tvaru, veľkosť), vytvoriť jednoduché 

závery.  
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Cieľom je, aby vedel rozlíšiť pravdivý a 

nepravdivý výrok .  

Riešiť nepriamo sformulované úlohy.  

Dichotomické triedenie  

Riešenie SÚ s neprázdnym prienikom na + v 

obore do 100 a ich znázornenie na číselnej osi.  

Riešenie SÚ s neprázdnym prienikom na - v 

obore do 100 a ich znázornenie na číselnej osi.  

Vie rozlíšiť pravdivý a nepravdivý výrok . Vie 

riešiť nepriamo sformulované úlohy.  

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach v obore do 100 - 17 h  

Cieľom je, aby žiak vedel určiť počet Prirodzené čísla 20- 30. Vie určiť počet predmetov do 30. predmetov do 30. 

Predstavy o prirodzenom čísle do 100. Vie priradiť, usporiadať, čitáť a pišať čísla do  

Priradiť, usporiadať, čítať a písať čísla do 30. Počítanie do 30 s pomocou, numerácie do 30. 30.  

Rozložiť číslo v obore do 30 na desiatky Slovné úlohy na porovnanie rozdielu. Vie rozložiť číslo v obore do 30 na desiatky jednotky, 

porovnávať čísla, usporiadať čísla a Čítanie a písanie čísel do 30. jednotky, porovnávať čísla, usporiadať čísla a orientovať sa v 

číselnom rade a vedieť Porovnávanie, číselný rad, hneď pred, hneď orientovať sa v číselnom rade a vie pokračovať vo 

vytvorenej postupnosti. za... pokračovať vo vytvorenej postupnosti.  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Cieľom je vedieť písať a čítať čísla, určiť počet 

predmetov v danej skupine, priradiť počet k 

danému číslu v obore do 100, vedieť 

usporiadať čísla, rozložiť číslo.  

Prirodzené čísla v obore do 100  

Čísla 20-100  

 Čítanie  a  písanie  čísel  v  obore  do  

100Znázornovanie čísel na číselnej osi  

Vie písať a čítať čísla, určiť počet predmetov v 

danej skupine, priradiť počet k danému číslu v 

obore do 100, vie usporiadať čísla, rozložiť 

číslo.  

  

Cieľom tematického celku je, aby žiak vedel 

porovnať čísla, riešiť jednoduchú slovnú úlohu 

(viac, menej rovnako), zapísať pomocou 

znakov.  

Číselný rad, prvý.... posledný 

hneď pred, hneď za,  

Číselná os, o koľko menej, o koľko viac  

Riešenie náročnejších rovníc  

Vie porovnať čísla, riešiť jednoduchú slovnú 

úlohu (viac, menej rovnako), zapísať pomocou 

znakov.  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 - 50 h  
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Cieľom tematického plánu je, aby si žiak 

osvojili sčitovanie a odčítanie dvojciferného a 

jednociferného čísla spamäti bez prechodu a s 

prechodom cez základ 10 v obore do 30.  

Sčítanie a odčítanie do 30.  

Sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla, 

dvoch dvojciferných čísel.  

Odčítanie jednociferného, dvojciferného bez 

prechodu cez základ.  

K situácii znázornenej obrázkom vytvoriť 

všetky príklady na + a - .  

Osvojil si sčitovanie a odčítanie dvojciferného 

a jednociferného čísla spamäti bez prechodu a 

s prechodom cez základ 10 v obore do 30.  

Cieľom je, aby si žiak osvojil sčitovanie a 

odčítanie dvojciferného a jednociferného čísla 

spamäti bez prechodu a s prechodom cez 

základ 10 v obore do 30.  

Sčítanie a odčítanie do 30.  

Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 

v obore do 30.  

Reťazové príklady v obore do 30 bez prechodu 

cez základ na sčítanie.  

Osvojil si sčitovanie a odčítanie dvojciferného 

a jednociferného čísla spamäti bez prechodu a 

s prechodom cez základ 10 v obore do 30.  

Cieľom je osvojiť si v praktických činnostiach 

používanie  pojmov:  súčet,  menšenec, 

menšiteľ.  

Rieši všetky typy príkladov na sčítanie a 

odčítanie.  

Vedieť riešiť jednoduché a zložené úlohy 

vedúce k zápisu: a +b + c; a + b + c, a- b - c v 

obore.  

Sčítanie a odčítanie v obore do 30  

Riešenie slovných úloh  

Reťazové príklady v obore do 30 bez prechodu 

cez základ na odčítanie.  

Osvojil si v praktických činnostiach používanie 

pojmov: súčet, menšenec, menšiteľ.  

Vie riešiť všetky typy príkladov na sčítanie a 

odčítanie.  

Vie riešiť jednoduché a zložené úlohy vedúce k 

zápisu: a +b + c; a + b + c, a- b - c v obore.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Cieľom tematického celku je, aby žiak vedel 

riešiť slovné úlohy .  

Riešenie slovných úloh  

Reťazové príklady v obore do 30 bez prechodu 

cez základ na sčítanie a odčítanie.  

Vie riešiť slovné úlohy .  
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Cieľom je, aby žiak vedel  sčitovať a odčitovať 

spamäti.  

Riešiť všetky typy príkladov na čítanie a 

odčítanie jednociferného čísla.  

Sčitovanie, odčítanie jednociferného čísla od 

dvojciferného bez prechodu cez základ.  

Riešenie náročnejších nerovníc.  

Vie sčitovať a odčitovať spamäti.  

Vie riešiť všetky typy príkladov na čítanie a 

odčítanie jednociferného čísla.  

Cieľom je, aby žiak vedel sčitovať a odčítať 

dvojciferné čísla bez prechodu, rieši 

jednoduché a zložené slovné úlohy vedúce k 

zápisu a + b +c, a+ b –c,  a - b – c.  

Sčitovanie , odčítanie celých desiatok.  

Riešenie  slovných  úloh, 

 jednoduchých, zložených.  

Riešenie náročnejších rovníc znázorniť na 

číselnej osi.  

Vie sčitovať a odčítať dvojciferné čísla bez 

prechodu, rieši jednoduché a zložené slovné 

úlohy vedúce k zápisu a + b +c, a+ b –c,  a - b 

– c.  

Cieľom tematického celku je, aby žiak vedel 

sčitovať a odčitovať pomocou znázornenia, 

sčitovať a odčitovať rozkladom druhého 

sčítanca, spamäti riešiť všetky typy príkladov 

na sčítanie a odčítanie bez prechodu.  

Sčitovanie , odčítanie dvojciferných čísel bez 

prechodu cez základ  

Zavedenie písomného sčitovania.  

Riešenie rovníc v obore do 100  

Vie sčitovať a odčitovať pomocou 

znázornenia, sčitovať a odčitovať rozkladom 

druhého sčítanca, spamäti riešiť všetky typy 

príkladov na sčítanie a odčítanie bez prechodu.  

Cieľom tematického celku je, aby žiak vedel 

písomne sčítať a odčítať dve čísla .  

Poznať funkcie sčítania a vedieť ich správne 

použiť( komutatívnosť, asociatívnosť) 

Automatizácia písomného + a - .  

Sčitovanie , odčítanie dvojciferných čísel bez 

prechodu cez základ.  

Zavedenie písomného sčitovania.  

Riešenie slovných úloh.  

Riešenie nerovníc v obore do 100.  

Vie písomne sčítať a odčítať dve čísla . Pozná 

funkcie sčítania a vie ich správne použiť( 

komutatívnosť, asociatívnosť) Automatizoval 

si písomné + a - .  

Cieľom je, aby žiak vedel spamäti sčitovať a 

odčitovať dvojciferné a jednociferné číslo s 

prechodom.  

Urobiť skúšku správnosti pri riešení 

jednoduchých slovných úlohách.  

Automatizácia písomného a sčitovania.   

Sčitovanie dvojciferného a jednociferného 

čísla s prechodom.  

Vie spamäti sčitovať a odčitovať dvojciferné a 

jednociferné číslo s prechodom.  

Vie urobiť skúšku správnosti pri riešení 

jednoduchých  slovných  úlohách 

Automatizoval  si  písomné 

 sčitovanie  a odčítanie.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Cieľom je, aby žiak vedel sčitovať a odčitovať 

dvojciferné čísla s prechodom. Nájsť pravidlo 

postupnosti.  

Sčitovať  a  odčitovať  dvojciferné 

 čísla s prechodom.  

Osvojený algoritmus písomného sčitovania a 

odčítania.  

Sčitovanie dvojciferného a jednociferného čísla 

s prechodom.  

Sčitovanie a odčítanie dvojciferných čísel s 

prechodom.  

Vie sčitovať a odčitovať dvojciferné čísla s 

prechodom. Vie nájsť pravidlo postupnosti.  

Vie sčitovať a odčitovať dvojciferné čísla s 

prechodom.  

Má osvojený algoritmus písomného sčitovania a 

odčítania  

Cieľom je, aby žiak vedel sčitovať a odčítať 

dvojciferné čísla s prechodom.  

Riešiť všetky typy príkladov na sčitovanie a 

odčítanie dvojciferných čísel spamäti.  

Vedel riešiť jednoduché slovné úlohy ; zložené 

slovné úlohy typu : a + b+ c, a+ b –c, a – b – c.  

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 

prechodu cez základ 10.  

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a 

odčítaním. Slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie.                                                              

Vie sčitovať a odčítať dvojciferné čísla s 

prechodom.  

Vie riešiť všetky typy príkladov na sčitovanie a 

odčítanie dvojciferných čísel spamäti.  

Vie riešiť jednoduché slovné úlohy ; zložené  

slovné úlohy typu : a + b+ c, a+ b –c, a – b – c.  

Geometria – 20 h  

Cieľom je, aby žiak vedel vyznačovať body na 

priamke, úsečke, rovine, označovať body 

veľkým tlačeným písmenom, narysovať a 

označovať úsečku a priamku  

Bod, priamka, úsečka. 

Zhrnutie  

Vie vyznačovať body na priamke, úsečke, 

rovine, označovať body veľkým tlačeným 

písmenom, narysovať a označovať úsečku a 

priamku  

Cieľom tematického celku je, aby žiak vedel 

narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a 

označovať ju.  

Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na 

centimeter  

Jednotky dĺžky –cm, dm, m.  

Meranie dĺžky úsečky.  

Určovanie úsečiek v priestore triedy .  

Vie narysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a 

označovať ju.  

Vie odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na 

centimeter  

Cieľom je , aby žiak rozumel a v praktických 

činnostiach používal pojmy : rad, stĺpec, 

pohľad zo strán, z vrchu . Vedel zostaviť 

jednoduché stavby, vytvárať jednoduché telesá 

z kociek.  

Budovanie telies z kociek podľa vzoru alebo 

podľa obrázka.  

Stavba z jednoduchých telies.  

Rozumie a v praktických činnostiach používa 

pojmy : rad, stĺpec, pohľad zo strán, z vrchu . 

Vie zostaviť jednoduché stavby, vytvára 

opisuje jednoduché telesá z kociek.  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Cieľom je, aby žiak vedel rysovať priamku, 

úsečku danej dĺžky, určiť dĺžku úsečky, označiť 

bod ležiaci na priamke, úsečke , v rovine. 

Porovnať dĺžku úsečiek.  

Opakovanie: priamka, bod, úsečka , body, dĺžka 

úsečky  

Hľadanie a vyznačovanie bodov, úsečiek. 

priamok vo štvorcovej sieti.  

Vie rysovať priamku, úsečku danej dĺžky, určiť 

dĺžku úsečky, označiť bod ležiaci na priamke, 

úsečke, v rovine. Vie porovnať dĺžku úsečiek  

Cieľom je, aby žiak vedel odmerať dĺžku úsečky 

s presnosťou na centimeter. Vedieť porovnať 

úsečky podľa ich dĺžky .  

Meranie dĺžky úsečky. Porovnávanie úsečiek 

podľa ich dĺžky. Meranie úsečiek v triede.  

Vie odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na 

centimeter. Vie porovnať úsečky podľa ich dĺžky 

.  

Opakovanie - 18 h  

Opakovať, upevňovať osvojené kompetencie. 

Vedieť osvojené vedomosti z TC  

Vytváranie predstáv o prirodzených číslach.  

Tvorenie a riešenie SÚ na sčítanie v obore do  

100 na základe vzniknutej situácie v triede  

Žiak vie sčítať a odčítať v obore do 100.  

Opakovať a upevňovať osvojené kompetencie.  Sčitovanie, odčítanie prirodzených čísel v obore 

do 100.  

Tvorenie a riešenie SÚ na odčítanie v obore do 

100 na základe vzniknutej situácie v triede.  

Žiak vie tvoriť a riešiť slovné úlohy.  

Zhrnutie a opakovanie prebratého učiva 2.   Opakovanie učiva 2. ročníka.  

Tvorenie a riešenie slovných úloh na sčítania a 

odčítanie v obore do 100 na základe vzniknutej 

situácie v triede.  

Žiak ovláda učivo 2. ročníka.   

  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 5h/týždeň (ŠVP – 3h, ŠkVP – 2h), 165h/rok   

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 - opakovanie 2. ročník - 10h  

Zmechanizovanie všetkých spojov sčítania a 

odčítania do 100.  

Opakovanie z 2. ročníka.  

Orientácia v číselnom rade od 0 po 100  

Usporiadanie, sčítanie a odčítanie do 100,  

Porovnávanie čísel   

Pojmy: sčítanec, sčítanec a súčet, menšenec, 

menšiteľ, rozdiel  

-žiak vie spamäti sčítavať a odčítavať čísla do 

100,  

-žiak vie usporiadať čísla vzostupne a 

zostupne.  

  

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 20 – 60h  

Použiť všetky spoje násobenia v obore 

prirodzených čísel do 20.   

Dokázať zväčšiť dané číslo násobením 

niekoľkokrát.   

Vedieť násobiť číslom 1 a 0. Riešiť 

jednoduché slovné úlohy na násobenia. Overiť 

správnosť riešenia a formulovať odpovede. 

Pochopiť súvislosť medzi odčítaním a 

delením.   

Vedieť naspamäť všetky spoje delenia v obore 

prirodzených čísel do 20.   

Deliť číslom 1.  

Dokázať zmenšiť dané číslo delením 

niekoľkokrát.   

Vedieť deliť na rovnaké časti, deliť podľa 

obsahu.   

Riešiť jednoduché slovné úlohy. 

Matematizovať reálne situácie, overiť 

správnosť výsledku a sformulovať odpoveď.  

Riešiť slovné úlohy na násobenie a delenie.  

Zavedenie násobenia.  

Súvislosť medzi násobením a sčítaním. 

Nácvik násobenia v obore do 20.  

Počítanie spamäti.  

Automatizácia spojov.  

Riešenie slovných úloh na násobenie.  

Propedeutika  úloh  na  násobenie s 

kombinatorickou motiváciou.  

Tvorenie  slovnej  úlohy  k 

 danému numerickému príkladu na 

násobenie v obore do 20.  

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných 

úloh na násobenie v obore do 20.  

Slovné úlohy na priamu úmernosť (ako 

propedeutika) v obore do 20. Zavedenie 

delenia.  

Propedeutika  zlomkov  (rozdeľovanie  na 

polovice, tretiny,...)  

Delenie, ako postupné odčítanie rovnakého 

čísla.  

- žiak vie pohotovo počítať po2,3,4,5,...  

- žiak chápe násobenie ako sčítavanie 

rovnakých sčítancov. - žiak vie násobiť do 20.  

- žiak vie spamäti všetky spoje násobenia 

do 20  

- žiak vie zväčšiť dané číslo násobením 

niekoľkokrát  

- žiak vie násobiť 1 a 0  

- žiak chápe princíp násobenia v 

závislosti od poradia činiteľov  

- žiak vie v obore do 20 riešiť 

jednoduché SÚ na násobenie  

- žiak vie matematizovať primerané 

reálne situácie  

- žiak vie overiť správnosť riešenia a 

formulovať odpoveď  

- žiak vie odčítať od daného čísla 

niekoľko rovnakých čísel  

- žiak chápe súvislosť medzi odčítavaním  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Spamäti ovládať základné spoje násobenia 

a delenia v obore násobilky do 100.  

Urobiť kontrolu správnosti.  

Spamäti násobiť a deliť 10 a 100.   

Použiť pri násobení a delení kalkulačku. 

Pochopiť súvislosti medzi násobením a 

delením ako opačných matematických 

operácií.  

Vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenia a delenie.  

Primerane matematizovať reálne situácie.  

Nácvik delenia v obore do 20.  

Počítanie spamäti.  

Automatizácia spojov.  

Súvislosť medzi delením a násobením.  

  

rovnakých menšencov a delením  

- žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti,  

- žiak vie deliť číslom 1,  

- žiak vie, že nulou sa nedelí,  

- žiak vie zmenšiť dané číslo delením 

niekoľkokrát,  

- žiak vie deliť na rovnaké časti (na daný 

počet rovnakých častí)  

- žiak vie deliť podľa obsahu (delenie po, 

rozdelenie skupiny danej veľkosti)  

- žiak vie objaviť čo možno najviac 

pravidiel na vytváranie dvojíc, trojíc 

predmetov zo skupiny daného počtu 

predmetov  

- žiak si vie vytvoriť systém pri 

vypisovaní možností  

- žiak rieši jednoduché SÚ daných typov  

- žiak matematizuje primerané reálne 

situácie -žiak vie overiť správnosť riešenia a  

formulovať odpoveď  

-žiak rieši SÚ na násobenie a delenie - 

žiak vie násobiť a deliť do 20 spamäti.  

-žiak rieši jednoduché SÚ daných typov  

-žiak matematizuje primerané reálne situácie -

žiak vie overiť správnosť riešenia a formulovať 

odpoveď  

-žiak rieši nepriamo sformulované slovné 

úlohy  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 – 25h  
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Čítať a písať troj-, štvorciferné čísla, počítať 

po jednotkách, desiatkach, stovkách, 

tisícoch. Porovnávať čísla na číselnej osi i 

pomocou znakov.  Riešiť nerovnice.   

Vedieť zaokrúhľovať prirodzené čísla na 

desiatky.  Riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie v obore do 10 000.   

Porovnať jednotky dĺžky a pohotovo ich 

premieňať.  

Vytváranie čísel.  

Rozšírenie prirodzených čísel v obore do 

10 000.  

Zobrazovanie čísel na číselnej osi, 

porovnávanie čísel a ich zaokrúhľovanie na 

desiatky, stovky.  

Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla v 

desiatkovej sústave.  

Číselná os.  

Nerovnice (propedeutika).  

Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 

10 000.  

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na 

porovnávanie v obore do 10 000.  

Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich 

premieňanie.  

-žiak vie čítať a písať prirodzené čísla v 

danom obore  

- žiak vie počítať po tisícoch, stovkách, 

desiatkach, jednotkách  

- žiak vie rozložiť č. na tisícky, stovky, 

desiatky a jednotky aj opačne  

- žiak vie objaviť čo najviac pravidiel na 

vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo skupiny 

daného počtu predmetov  

- žiak si vie vytvoriť systém pri 

vypisovaní možností  

- žiak vie porovnávať čísla - aj na 

číselnej osi  

- žiak rieši nerovnice typu x˂6150, 

x˃322 - žiak si vie vytvoriť systém pri 

vypisovaní možností  

- žiak vie zaokrúhľovať čísla na desiatky,  

- žiak vie rozkladať číslo na tisícky, stovky, 

desiatky a jednotky.  

- žiak vie rozložiť číslo v desiatkovej 

sústave. - žiak vie sa pohybovať na číselnej 

osi, vie riešiť jednoduché nerovnice.  

- žiak vie riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie v obore do 10 000 (viac, menej, 

rovnako)  

- žiak vie tvoriť slovnú úlohu k danému 

príkladu na porovnávanie v obore do 10 000.  

- žiak pozná jednotky dĺžky  
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- žiak vie porovnávať jednotky dĺžky  

- žiak vie pohotovo premieňať jednotky 

dĺžky  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 – 30h  
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Sčítať a odčítať jednoduché príklady aj 

spamäti (násobky 10) .  

Sčitovať a odčitovať písomne v obore do 

10 000.   

Používať kalkulačku.   

Urobiť kontrolu správnosti.   

Riešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie.   

Riešiť zložené slovné úlohy,  v obore do 

10 000.   

Vedieť si overiť správnosť riešenia a 

sformulovať odpoveď.  

Primerane dokázať zmatematizovať reálne 

situácie.  

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel.  

Zoznámenie sa s kalkulačkou a jej displejom. 

Sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky.  

Riešenie jednoduchých a zložených slovných 

úloh.  

Tvorenie textov k numerickým príkladom.  

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných  

úloh.  

- žiak vie sčítať jednoduché príklady 

spamäti  

- žiak rieši jednoduché SÚ daného typu - 

žiak vie overiť správnosť riešenia a  

formulovať odpoveď  

- žiak vie matematizovať primerané 

reálne situácie  

- žiak vie objaviť čo najviac pravidiel na 

vytváranie dvojíc, trojíc predmetov zo skupiny 

daného počtu predmetov  

- žiak si vie vytvoriť systém pri 

vypisovaní možností  

- žiak vie sčítavať písomne čísla do 10 

000 bez prechodu.  

- žiak rieši jednoduché SÚ daného typu - 

žiak vie rozlišovať isté, neisté, možné a 

nemožné udalosti primerané veku  

- žiak vie sčítavať písomne čísla do 10 

000 s prechodom.  

- žiak vie odčítavať čísla do 10 000 

spamäti. - žiak vie odčítavať písomne čísla do 

10 000 bez prechodu.  

- žiak vie rozlišovať isté, neisté, možné a 

nemožné udalosti primerané veku  

- žiak vie odčítavať písomne čísla do 10 

000 s prechodom.  

- žiak vie riešiť nepriamo sformulované 

slovné úlohy  
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- žiak vie sčítavať a odčítavať pomocou 

kalkulačky.  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie – 20h  

Vytvárať skupiny predmetov na základe 

spoločných vlastností.   

Objaviť pravidlá na vytváranie dvojíc, trojíc 

predmetov zo skupiny daného počtu 

predmetov.  

Vytvoriť systém pri vypisovaní možností.  

Riešiť nepriamo sformulované úlohy.  

Zhromaždiť potrebné údaje a spracovať z nich 

tabuľku.  

Vytváranie všetkých možných skupín 

predmetov z daného počtu predmetov po 

dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou a 

symbolmi.  

Pozorovanie istých udalostí, možných ale 

neistých udalostí a nemožných udalostí. 

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných 

úloh  

Vytváranie tabuliek z údajov získaných 

žiakmi.  

Riešenie úloh na delenie s kombinatorickou 

motiváciou.  

Riešenie jednoduchých a zložených slovných 

úloh  

Typy zložených SÚ: a+b+c, a-b-c, a-(b+c), 

(a+b)-c, a+(a +b), a+(a-b)  

Tvorenie textov k numerickým príkladom 

Riešenie nepriamo sformulovaných slovných 

úloh  

- žiak vie riešiť jednoduché a zložené SÚ 

daného typu  

- žiak rieši nepriamo sformulované SÚ 

na sčítanie a odčítanie  

- žiak vie overiť správnosť riešenia a  

formulovať odpoveď  

- žiak vie matematizovať primerané 

reálne situácie  

- žiak zo získaných údajov vie zostaviť a 

prečítať tabuľku  

  

Geometria – 20h  
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Odmerať dĺžku úsečky v mm a cm.   

Odmerať a porovnať vzdialenosti v triede a v 

teréne krokmi a meraním v metroch.  Osvojiť 

si pri rysovaní základné zásady:  

čistota, presnosť, vhodné rysovacie pomôcky, 

hygienu a bezpečnosť pri rysovaní.  

Zdokonaliť sa v rysovaní priamok a úsečiek a 

v ich označovaní.   

Narysovať úsečku danej dĺžky v mm a v cm.  

Rysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti.  

Rovné a krivé čiary, geometrické útvary  

(trojuholník, štvorec, obdĺžnik, kruh)  

Meranie dĺžky v teréne dĺžkou kroku, metrom.  

Odhad dĺžky.  

Základné zásady rysovania  

Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej 

sieti  

Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich 

porovnanie, kruh, kružnica  

Zväčšovanie , zmenšovanie rovinných útvarov  

- žiak vie nakresliť krivú čiaru, 

narysovať rovnú čiaru.  

- žiak vie odmerať dĺžku úsečky v mm a 

cm, narysovať úsečku určitej dĺžky v cm, mm - 

žiak si osvojí zásady rysovania (čistota 

presnosť, pomôcky, hygiena, bezpečnosť) - 

žiak rysuje priamku a správne ju označuje - 

žiak vie narysovať a označiť úsečku danej  

dĺžky v cm a mm  

- žiak vie vyznačiť úsečku v danom  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Budovať stavby telies podľa plánu a nakresliť 

plán stavby.  

vo štvorcovej sieti.  

Vytváranie telies z kociek, na základe modelu 

a obrázka.  

Kreslenie plánu stavby z kociek.  

geometrickom tvare  

- žiak vie odmerať a porovnať dĺžku 

vzdialenosti v triede a v teréne krokom a 

odmeraním v metroch  

-žiak vie odhadnúť dĺžku, vzdialenosť - 

žiak vie narysovať rovinné útvary v 

štvorcovej sieti  

- žiak vie zväčšovať a zmenšovať 

rovinné útvary v štvorcovej sieti (štvorec, 

obdĺžnik) - žiak vie vytvárať (budovať) z 

kociek rôzne stavby telies podľa plánu 

(obrázka) - žiak vie nakresliť plán stavby z 

kociek  
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Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 5h/týždeň (ŠVP – 3h, ŠkVP – 2h), 165 h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok : 1. Opakovanie - 15 h  

Rozvoj myslenia.  

Tvorivé spracovanie získaných informácií.  

Opakovanie učiva:   

Násobenia a delenia do 100.   

Sčítania a odčítania v obore do 10000  

Geometria  

Žiak:   

Ovláda násobenie a delenie do 20.  Vie 

písomne sčítať a odčítať do100.  

Vie rysovať úsečky, štvorce, obdĺžniky v 

štvorcovej sieti a premieňať jednotky dĺžky.  

 Tematický celok : 2. Násobenie a delenie v obore násobilky - 50 h  
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Rozvoj myslenia.  

Tvorivé spracovanie získaných informácií.    

Rozvoj logiky a systematiky.  

Násobenie a delenie v obore násobilky.  

Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na 

polovice, tretiny, ...).  Počítanie spamäti. 

Automatizácia spojov.   

Násobenie a delenie na kalkulačke v obore 

násobilky do 100.   

Komutatívnosť násobenia (propedeutika).   

Propedeutika úloh na násobenie s 

kombinatorickou motiváciou.   

Násobenie a delenie ako vzájomne opačné 

matematické operácie (propedeutika).  

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie. 

Riešenie jednoduchých slovných úloh typu:  

porovnanie podielom.   Riešenie slovných úloh, 

ktoré vedú k zápisu:  a+ a . b; a + a : b; a . b + 

c; a . b + c . d (aj typy úloh z predchádzajúceho 

ročníka).   Tvorenie textov k numerickým 

príkladom.   

Slovné  úlohy  na  priamu  úmernosť  

(propedeutika).    

Vie spamäti všetky základné spoje násobenia a 

delenia v obore násobilky do 100.    

Vie urobiť kontrolu správnosti násobenia a 

delenia v obore násobilky.    

Ovláda algoritmus násobenia.    

Vie spamäti násobiť a deliť 10 a 100.    

Osvojil si praktické násobenie a delenie na 

kalkulačke.    

Vie rozlíšiť a použiť správnu počtovú operáciu 

v úlohách charakterizovaných pojmami 

koľkokrát viac, o koľko viac, koľkokrát menej, 

o koľko menej.    

Chápe súvislosti medzi násobením a delením.   

Rieši slovné úlohy na násobenie a delenie.    

Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie v obore násobilky do 100 typu: určiť 

súčet rovnakých sčítancov,  zväčšiť dané číslo 

niekoľkokrát.    

Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na delenie 

v obore násobilky do 100: rozdeliť dané číslo 

na daný počet rovnako veľkých častí   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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 Nepriamo sformulované slovné úlohy.   

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na 

násobenie a delenie v obore násobilky do 100.  

(delenie na), delenie podľa obsahu, zmenšiť 

dané číslo niekoľkokrát.  Vie riešiť jednoduchú 

slovnú úlohu typu: porovnanie podielom.    

Rieši zložené slovné úlohy vedúce k zápisu 

typu:   a + a . b; a + a : b; a . b + c; a . b + c . d.    

Matematizuje primerané reálne situácie.  

Rieši slovné úlohy.  

Rieši nepriamo sformulované slovné úlohy. 

Vytvorí slovnú úlohu k danému príkladu na 

násobenie a delenie v obore násobilky do 100.  

Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a 

formulovať odpoveď.    

Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe s pomocou 

učiteľa.  

Tematický celok : 3. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 - 40 h  

Rozvoj myslenia.  

Tvorivé spracovanie získaných informácií.    

Aplikácia v praxi.  

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

do 10 000.    

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 

do 10 000 spamäti.    

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore 

do 10 000 s využitím kalkulačky.    

Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné 

matematické operácie.    

Počítanie so zaokrúhľovanými číslami.   

Riešenie slovných úloh.    

Riešenie všetkých typov jednoduchých a 

zložených slovných úloh v číselnom obore do 

10 000.    

Pozná algoritmus písomného sčítania a 

odčítania a vie ho pohotovo využívať pri 

výpočtoch.  

Písomne, spamäti a na kalkulačke sčíta a odčíta 

prirodzené čísla v obore do 10 000.    

Sčíta a odčíta primerané troj- a štvorciferné 

čísla spamäti.    

Sčíta a odčíta troj- a štvorciferné čísla pomocou 

kalkulačky.  

Chápe súvislosť medzi sčítaním a odčítaním.  

Chápe sčítanie a odčítanie ako vzájomne 

opačné matematické operácie.    
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 Riešenie  slovných  úloh  za  pomoci  Vie približne počítať so zaokrúhľovanými 

číslami na desiatky a stovky.   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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 zaokrúhľovania čísel.    

Riešenie jednoduchých nerovníc  

Rieši všetky typy jednoduchých a zložených 

slovných úloh na sčítanie a odčítanie v obore 

do 10 000.    

Rieši slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania.  

Samostatne zapíše postup riešenia slovnej 

úlohy.    

Vie overiť správnosť riešenia (výsledku) a 

formulovať odpoveď.    

Vie zostaviť zápis k slovnej úlohe.   

Vie matematizovať a znázorniť primerané 

reálne situácie.    

Rieši jednoduché slovné úlohy na sčítanie typu:  

1. Určenie súčtu, keď sú dané dva sčítance,   2. 

Dané číslo zväčšiť o... (o niekoľko viac).    

Rieši jednoduché slovné úlohy na odčítanie 

typu:  

1. Určenie jedného sčítanca, ak je daný 

súčet a druhý sčítanec.   

2. Dané číslo zmenšiť o ...(o niekoľko 

menej).   

3. Porovnávanie rozdielom.     

Rieši zložené slovné úlohy typu:  a + b + c, a  

– b – c, a – (b + c),     

(a + b) – c, a + (a + b), a + (a – b),  

Tematický celok :  4.  Geometria a meranie – 30 h  
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Rozvoj myslenia.  

Tvorivé spracovanie získaných informácií.  

Zručnosť a presnosť.  

Konštruovanie.   

Rysovanie – základné zásady rysovania.   

Rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej 

sieti, pomenovanie vrcholov a strán, dvojíc 

susedných strán.    

Obvod štvorca (obdĺžnika) - (len ako súčet 

veľkosti strán, propedeutika).    

Osvojil si a používať pri rysovaní základné 

zásady (čistota, presnosť, vhodné rysovacie 

pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri rysovaní).  

Vyznačuje body na priamke (úsečke) a v rovine 

(na útvare).   

Vie narysovať úsečku danej dĺžky na priamke  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek.    

Násobok dĺžky úsečky  

Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného a ak sú 

dané dĺžky strán), pomenovanie jeho vrcholov 

a strán.    

Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou 

na centimetre, na milimetre.    

Obvod trojuholníka - (len ako súčet veľkosti 

strán, propedeutika).   

Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s 

daným stredom, kružnice a kruhu s daným 

stredom a polomerom.    

Vlastnosti kruhu a kružnice.   

Premieňanie jednotiek dĺžky.    

Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky.   

Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa 

plánu (obrázka).    

Kreslenie plánov stavieb z kociek.  

(v mm; v cm) a označovať ju.    

Označuje strany a vrcholy veľkým tlačeným 

písmom (písmenom A, B, C, atď.).   

Narysuje ľubovoľný trojuholník a pomenovať 

jeho vrcholy a strany.   

Pozná vlastnosti trojuholníka (počet vrcholov, 

strán)    

Odmeria veľkosti (dĺžku úsečky) strán 

trojuholníka s presnosťou na cm (na mm).   

Pozná základný rozdiel medzi kruhom a 

kružnicou.    

Narysuje ľubovoľnú kružnicu (kruh) s daným 

stredom a polomerom.  Vie premieňať 

jednotky dĺžky.   Vie premieňať zmiešané 

jednotky dĺžky /napr. 4 dm 13 cm na mm/   

Vytvára (budovať) z kociek rôzne stavby telies 

podľa vzoru a podľa obrázka.    

Vytvára a opisuje vlastné jednoduché telesá z 

kociek.    

Nakreslí plán stavby z kociek.  

Tematický celok :  5. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie - 20 h  
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Rozvoj myslenia.  

Tvorivé spracovanie získaných informácií.  

Logické myslenie, kombinácie.  

Propedeutika  pravdivých  a 

 nepravdivých výrokov.  

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov 

získaných žiakmi.    

Výpočet aritmetického priemeru pre menší 

počet dát (propedeutika).   

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh.    

Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou. 

Pravdivý výrok, nepravdivý výrok,  

pravdivosť, nepravdivosť,...  

Číta a nakreslí stĺpcový diagram zo získaných 

údajov.  

Vypočíta aritmetický priemer pre menší počet 

primeraných dát.  

Vie riešiť primerané nepriamo sformulované 

úlohy.  

Vie získavať a zhromažďovať potrebné údaje 

Číta a vytvára stĺpcový diagram zo získaných 

údajov.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  Vie primerane rozlíšiť pravdivosť  a 

nepravdivosť výrokov   

Vie vytvoriť pravdivé a nepravdivé tvrdenie. 

Vie zdôvodniť pravdivosť – nepravdivosť 

výroku.  

Opakovanie - 10 h    

Rozvoj myslenia.  

Tvorivé spracovanie získaných informácií.  

Násobenie a delenie v obore násobilky. 

Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie.    

Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 

do 10 000. Riešenie všetkých typov 

jednoduchých a zložených slovných úloh v 

číselnom obore do 10 000.   Základné zásady 

rysovania.   

Rysovanie štvorca a obdĺžnika, trojuholníka, 

kružnice a kruhu.  

Ovláda násobenie a delenie  do 100.  Vie 

písomne sčítať a odčítať do10000   

Vie rysovať úsečky, štvorce, obdĺžniky, 

trojuholníky, kružnice, zmerať ich a premieňať 

jednotky dĺžky.  
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4.2 INFORMATICKÁ VÝCHOVA  

  

CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA  

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

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

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

a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy predmetu informatika, a preto sa názov 

predmetu prispôsobil na informatická výchova.  

     Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu 

základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v 

počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu 

využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad 

používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť 

spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním 

informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, 

celoškolských programov a pri riadení školy.  

     Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a 

znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme.  

     Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete 

informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 

univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú 

poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty  

  

  

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU INFORMATICKÁ VÝCHOVA  

  

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami 

jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním 

primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. V rámci 

medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú základné učivo z 

matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných 

programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenie v rôznych 

grafických editoroch.   

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

môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 

určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími 

činnosťami vykonávanými na počítači (aplikácie určené pre dospelých nie sú vhodné kvôli ich 

prílišnej komplexnosti).  

  

OBSAH VZDELÁVANIA  
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     Vzdelávací obsah informatiky v Štátnom vzdelávacom programe je rozdelený na päť 

tematických okruhov:  

             

 Informácie okolo nás  

            Komunikácia prostredníctvom IKT  

            Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie  

            Princípy fungovania IKT  

            Informačná spoločnosť   

  

Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie stupne 

vzdelávania. Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na 

spracovávanie špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri 

riešení najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej 

triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými aplikáciami, aby        1. vedeli základné 

postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

2. získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií,  

3. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,  

4. pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a 

obrázkov),  

5. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania.  

      

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov 

internetu na komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na 

získavanie a sprostredkovanie informácií. Žiaci       1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou 

poštou,  

2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete,  

3. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom,  

4. by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového 

slova,  

5. by mali zvládnuť výber potrebných informácií.  

       

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia 

so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami 

ako algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci 

získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov 

pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení 

problémov, naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.      

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov 

informačných a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť  

1. s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,  

2. rôznych oblastí určenia softvéru,  

3. so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami,  

4. s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu.  
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Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá etickými, morálnymi a spoločenskými 

aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík.  

Žiaci by mali  

1. sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote,  

2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

informáciám,  

3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

nachádzajú.  

  

  

Informácie okolo nás Pojmy:  

- textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie, textové efekty  

- obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta  

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty   

- animácia  

  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk),  

- jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a 

kurzíva),  

- dodržiavanie základných zásad písania textu,  

- kombinácia textu a obrázka,  

- základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava 

obrázkov (kopírovanie, otáčanie),  

- tvorba jednoduchých animácií,  

- počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy s 

číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy),  

- prezentovanie výsledkov vlastnej práce.  

  

Komunikácia prostredníctvom IKT Pojmy:  

- e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár,  

- www, webový prehliadač, webová stránka, odkaz, vyhľadávanie na webe,  

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  

  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spolužiakom... ),  

- bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov),  

- žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára),  

- detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch,  

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,       - práca s kľúčovým 

slovom,  

- výber vhodnej informácie.  
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Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie Pojmy:  

- postup, návod, recept,  

- riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,       - detský programovací jazyk, 

elementárne príkazy, program,  

- robotická stavebnica.  

  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami),  

- zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu,  

- v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších 

obrazcov, okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov,  

- riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, 

pohyb animovaných obrázkov).  

  

Princípy fungovania IKT Pojmy:  

- základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica,  

- tlačiareň, skener,  

- CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika,  

- ukladanie informácií, súbor, meno súboru,  

- vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov,  

- digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.  

  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

- funkcie vybraných klávesov,  

- práca s tlačiarňou, skenerom,  

- práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč,  

- uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie,  

- vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov,  

- základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača.  

  

Informačná spoločnosť  

  

Pojmy:  

- informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia)  

- voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy),  

- bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel  

  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy:  

  

- objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety  

- využitie komunikačných možností IKT v škole  

- aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier výtvarník, 

skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...)           prečo a pred kým treba chrániť počítač.  
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Metódy, formy a postupy vyučovania   

  

     Informatika je ako predmet  zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého 

predmetu je zaradené využitie informačno – komunikačných technológií ako nástroja na 

dosiahnutie cieľov v danom predmete. Súčasťou vyučovania je aj prierezová téma - tvorba 

projektov a prezenčných  zručností. Na hodinách predmetu sa trieda delí na skupiny, ktoré sa 

napĺňajú do počtu najviac 12 žiakov, pri jednom počítači sedí jeden žiak.   

Výchovné a vzdelávacie stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri 

vybraných postupoch, metódach a formách práce. Mali by rozvíjať najmä aktivitu, tvorivosť, 

zručnosť, učenie sa žiaka. Ich prostredníctvom by mali  učitelia doviesť žiakov k vytváraniu a 

ďalšiemu rozvoju kľúčových kompetencií.   

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu 

žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie 

žiakov pre daný predmet.   

   

Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä:   

− riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov),   

− výklad učiteľa,   

− problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému),   

− rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie),   

− demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru),  

− prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru),   

− kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach),   

− heuristická metóda (učenie sa riešením problémov),   

− samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom),  

− projektové, zážitkové vyučovanie,  − didaktická hra.  

  

  

Kontrola a hodnotenie žiakov    

  

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a 

klasifikáciu žiaka schválených MŠ SR.  Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania 

úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je vhodné tiež slovné hodnotenie 

praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť vypracovaných praktických 

zadaní.  

Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 

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

výsledkov a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho 

spolužiaka. V každom polroku sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. Vychádzame z 

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

  

Medzipredmetové vzťahy   
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     V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú 

základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory 

edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť estetické cítenia 

v rôznych grafických editoroch.  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 296    

Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Informácie okolo nás – 10 h    

Vedieť  využívať  základné 

 nástroje v grafickom editore.  

Základy práce s grafickým editorom.  

Nástroje grafického editora (výplň, paleta 

farieb), kreslenie čiar, farba a hrúbka čiary, 

kreslenie geometrických útvarov, presúvania 

usporiadanie útvarov.  

Žiak vie samostatne pracovať s jednotlivými 

nástrojmi v grafickom editore (výplň, paleta 

farieb), samostatne aj podľa návodu nakresliť 

obrázok. Vie nakresliť čiaru rôznymi smermi, 

spájať čiary. Vie zmeniť farbu a hrúbku čiary. 

Vie nakresliť rovnú čiaru. Dokáže pomocou 

čiar nakresliť geometrické útvary (ovál, kruh, 

obdĺžnik, štvorec) a vyplnitich. Vie presúvať a 

usporiadať obrázky podľa zadania.  

Obrázok vie uložiť a otvoriť.  

    

Vedieť na čo slúži klávesnica, vedieť sa v nej 

orientovať , vedieť kde sa nachádzajú písmená 

a číslice.  

Základy práce s textovým editorom.  

Klávesnica, časti klávesnice (numerická 

klávesnica, klávesy ENTER, MEDZERNÍK, 

SHIFT, DELETE)  

Písanie textu, textový kurzor, farba písma, tvar 

písma. Písanie čísel.  

Žiak vie, na čo slúži klávesnica, vie sa na nej 

orientovať. Vie, kde sa nachádzajú písmená a 

číslice. Dokáže napišať malé písmená, slová a 

vety. Vie urobiť zmeny a úpravy v texte – 

vymazať text alebo časť textu, zmeniť farbu a 

tvar písma. Pozná funkciu kláves: 

ENTER,MEDZERNÍK, SHIFT, DELETE. Vie 

písať čísla pomocou numerickej klávesnice a j 

pomocou klávesy SHIFT. Vie napišať 

pomocou znaková čísel príklad na sčítanie a 

odčítanie.  

Vie vytvoriť napr. pozvánku, oznam.  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Vedieť  narábať  s multimediálnou 

informáciou,  prehrávať  zvuk,  spustiť a 

nastaviť zvuk.  

Základy práce s multimédiami – zvuk. 

Reproduktor, slúchadlá.  

Žiak  vie  narábať  s 

 multimediálnou informáciou, prehráva 

zvuk, spustí a zastaví zvuk.  

Komunikácia prostredníctvom IKT - 8 h  

Poznať pojmy: internet, webové stránky, Internet – celosvetová sieť počítačov. Žiak pozná pojmy: internet, webové stránky, 

webový prehliadač, linka, odkaz. Vedieť Internetové ( webové) stránky, adresa stránky, webový prehliadač, linka, odkaz. 

Vie zapísať zapísať v správnom tvare adresu webovej prehliadač webových stránok, odkazy na v správnom tvare adresu webovej 

stránky.  

stránky. webové stránky. Vie porozumieť odkazom, pohybovať sa po Vedieť porozumieť odkazom, pohybovať sa Zásady 

bezpečnosti na internete. stránkach, vyhľadávať obrázky na internete, po stránkach, vyhľadávať obrázky na nájsť a 

prečítať informáciu.  

internete, nájsť a prečítať informáciu. Pozná základné pravidlá bezpečnosti na Poznať základné pravidlá bezpečnosti na internete. 

internete.  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie - 8 h  

Vedieť riešiť jednoduché algoritmy v detskom 

programovacom prostredí, skladať scény 

pomocou malých obrázkov (ikon) – prilepenie, 

odstraňovanie, kopírovanie obrázkov.  

 Vedieť pracovať s návodmi, popisovať rôzne 

návody z praktického života pomocou 

obmedzenej množiny slov, zostavovať 

zrozumiteľné návody.  

Detský programovací jazyk.  

Skladanie, premiestňovanie a 

zoskupovanie objektov podľa určitých 

kritérií. Návod na riešenie problému  

Rieši jednoduché algoritmy v detskom 

programovacom prostredí, skladať scény 

pomocou malých obrázkov (ikon) – prilepenie, 

odstraňovanie, kopírovanie obrázkov.  

Pracuje s návodmi, popisovať rôzne návody z 

praktického života pomocou obmedzenej 

množiny slov, zostavovať zrozumiteľné 

návody.  

Princípy fungovania IKT - 5 h  
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Dodržiavať  zásady správneho sedenia pri PC a 

správania SAV počítačovej učebni.  

Vedieť zapnúť a vypnúť počítač. Vedieť 

dokumenty vyhľadať,  uložiť a otvoriť. Vedieť 

minimalizovať, maximalizovať a zatvoriť  

Základné pravidlá správania sa v 

počítačovej učebni. Ovládanie počítača. 

Zapnúť a vypnúť počítač, vytvoriť súbor alebo 

priečinok, minimalizovať a maximalizovať 

pracovné okno. Vyhľadávať dokumenty a  

Dodržiava zásady správneho sedenia pri PC a 

správania SAV počítačovej učebni.  

Vie zapnúť a vypnúť počítač. Dokumenty vie 

vyhľadať, uložiť a otvoriť. Vie minimalizovať, 

maximalizovať a zatvoriť  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

pracovné okno.  

Vedieť vymenovať základné časti PC,  na čo 

slúžia. Poznať časti počítačovej myši, vedieť ju 

správne držať a urobiť klík a dvojklik.  

Vedieť  pohybovať myšou, poznať kurzor 

myši. Chápať rozdiel medzi ťahaním a 

klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a 

jedným kliknutím, stláčaním pravého a ľavého 

tlačidla.  

otvoriť ich.  

Počítač (klávesnica, myš, monitor, počítačová 

skriňa). Počítačová myš, kurzor myši, klikanie 

myšou.  

pracovné okno.  

Vie vymenovať základné časti PC, vie, na CO 

slúžia. Pozná časti počítačovej myši, vie ju 

správne držať a urobiť klík a dvojklik.  

Vie pohybovať myšou, pozná kurzor myši. 

Chápe rozdiel medzitahaním a klikaním 

myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným 

kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla.  

Informačná spoločnosť - 2 h    

Poznať základné pravidlá práce s internetom, 

pochopiť  základné  autorské 

 práva  pri kopírovaní textu, obrázkov, 

hier, CD...  

Spoznať možnosti uplatnenia počítača v 

bežnom živote.  

Zásady bezpečnosti na internete.  

Možnosti uplatnenia počítača v živote.  

Pozná základné pravidlá práce s internetom, 

pochopiť  základné  autorské 

 práva  pri kopírovaní textu, obrázkov, 

hier, CD...  

Pozná možnosti uplatnenia počítača v bežnom 

živote.  

  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Informácie okolo nás ( 8h )   
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  Základy práce s grafickým editorom  Žiak vie samostatne pracovať s jednotlivými 

nástrojmi v grafickom editore, samostatne, ale 

aj podľa návodu nakresliť obrázok, vytvoriť 

návod a využiť jednotlivé nástroje. Obrázok vie 

uložiť a otvoriť. Upravuje a dotvára fotografie 

v graf. Editore.  

Základy práce s textovým editorom  Pracuje s textom – napísať alebo prepísať text, 

uložiť a otvoriť, upravovať, kopírovať, mazať, 

presúvať, upravovať text. Vie vytvoriť 

pozvánku, oznam, plagát.  

Základy práce s multimédiami  Žiak vie narábať s multimediálnou 

informáciou, prehráva zvuk, spustí a zastaví 

zvuk, pracuje s multimediálnym softvérom.  

Komunikácia prostredníctvom IKT (8h )   

  Internet  Žiak vie porozumieť odkazom, pohybovať sa 

po stránkach, vyhľadávať obrázky na Internete 

a upravuje ich vo vhodnom prostredí, nájsť a 

prečítať informáciu a stiahnuť hru z webu.  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (8h )   

  Skladanie podľa návodu v detskom 

programovacom jazyku  

Rieši jednoduché algoritmy v detskom 

programovacom prostredí, skladať scény 

pomocou malých obrázkov (ikon) – prilepenie, 

odstraňovanie, kopírovanie obrázkov.  

Pracuje s návodmi, popisuje návod pomocou  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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  obmedzenej množiny slov, zostavuje pravidlá 

správania sa objektov.  

Princípy fungovania IKT (4h )    

  O počítači  

Základné pravidlá správania sa v učebni  

Ovládanie počítača  

Dodržiava zásady správneho sedenia pri PC, 

vymenovať základné časti PC, pozná niektoré 

prídavné zariadenia a ich využitie. Dokumenty 

vie vyhľadať, uložiť a otvoriť. Vie 

minimalizovať, maximalizovať a zatvoriť 

pracovné okno. Vie dokument vytlačiť na 

tlačiarni. Vie spustiť CD a DVD.  

Dodržiava hygienické pravidlá.  

Informačná spoločnosť (5h )    

  Základné pravidlá práce na Internete  Pozná základné pravidlá práce s Internetom, 

pochopiť základné autorské práva pri 

kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD...  

Možnosti uplatnenia počítača v živote  Pozná možnosti uplatnenia počítača v bežnom 

živote.  

  

Obsah vzdelávania pre 4. ročník  Časová 

dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok : 1. Princípy fungovania  IKT -  5 h   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 301    

Ovládanie počítača – obrazovka, myš,  

klávesnica  

  

BOZ pri práci s počítačom. Počítač- jeho časti 

a periférne zariadenia  

  

  

Vie pomenovať časti počítača, zapnúť ho, 

vypnúť, poznať a rešpektovať pravidlá  

vhodného správania sa pri počítači  

   

Ukladanie informácií  Ukladanie informácií, pojem súbor, meno 

súboru, vytváranie priečinkov, ukladanie do 

priečinkov  

Žiak vie minimalizovať a maximalizovať  

okno, vytvoriť priečinok, uložiť doňho  súbor, 

pomenovať, premenovať ho  

   

Vonkajšie periférie  počítača – tlačiareň, 

skener  

  

Ovládanie tlačiarne a skenera  Žiak vie skenovať za pomoci učiteľa.  

Vie dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť  

na tlačiarni.  

   

Vonkajšie periférie  počítača – digitálny 

fotoaparát  

  

Práca s fotoaparátom - fotografovanie, 

ukladanie fotografií do priečinka  

Žiak vie digitálnym fotoaparátom odfotiť  

spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do 

priečinku.  

   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

CD, DVD, USB  Práca s CD a USB, spúšťanie hry a hudby z 

CD, ukladanie a prenášanie informácií 

pomocou USB kľúča  

Žiak vie spustiť CD, DVD cez počítač, vie   

pracovať s USB - kľúčom - vytvoriť priečinok, 

kopírovať dokumenty, obrázky.  
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 Tematický celok : Informácie okolo nás – 15 h  

Grafický editor  Práca v prostredí grafického editora - Žiak sa vie orientovať v prostredí grafického kreslenie voľnou rukou aj s 

použitím editora, samostatne pracovať s nástrojmi v nástrojov, efektívne využívanie 

grafického ňom, samostatne, ale aj podľa návodu vytvoriť editora pri kreslení obrázkov 

- kreslenie obrázok, pracovať s ním, používať operácie pomocou geometrických tvarov, 

priamok, (kopírovanie, prilepenie, prevrátenie, výberu, kopírovania, presúvania 

otáčanie), nakresliť obrázok pomocou geom.  

tvarov, uložiť, otvoriť, upraviť, dotvoriť 

ho  

  

Textový editor   Práca v prostredí textového editora -  

jednoduché formátovanie textu, kopírovanie, 

mazanie, presúvanie.   

Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, 

vytváranie priečinkov  

Žiak vie pracovať v prostr. textového editora, 

samostatne prepísať, napísať, uložiť, otvoriť, 

upravovať text, vysvetliť zásady správneho 

písania klávesnicou, upraviť veľkosť, typ, 

farbu písma, používať nástroje na úpravu 

textov, vkladať obrázky do textu cez schránku  

Zvuky a videá   Práca s multimédiami, nahrávanie  zvukov  

  

Žiak vie narábať s multimediálnou informáciou 

- prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť, vie 

zvuk nahrať prostredníctvom  mikrofónu, ktorý 

vie zapojiť, vie pracovať   

so slúchadlami, prehrať zvukový záznam, 

uložiť a využiť efekty  

  

Animácie   Vytváranie jednoduchých animácií  Žiak vie vytvoriť jednoduchú animáciu v 

grafickom programe, pracovať s dvoma 

oknami – kopírovanie z jedného do druhého  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

   

Jednoduchá  prezentácia   

  

Využívanie možností IKT pri riešení úloh v 

rámci projektového vyučovania, pri 

prezentovaní projektov, vytváranie prezentácií 

vo vhodnom softvéri na rôzne témy - rodina, 

záľuby, moje mesto, rôzne katalógy, plagáty,  

reklamy, projekty k učivu.  

Žiak vie vytvoriť jednoduchý multimediálny 

projekt, vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, 

príbeh, reklamu, vie pracovať samostatne a v 

skupine na projekte, vie samostatne 

prezentovať pred spolužiakmi svoju prácu - 

projekt  

 Tematický celok :  Komunikácia  prostredníctvom IKT – 6 h   

Internet   Oboznámenie sa s nástrojmi na prezeranie a 

vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroja 

zábavy, ale aj informácií v textovej podobe  

  

Žiak sa vie orientovať v hrách a hypertextoch 

na internete, nájsť a prečítať informáciu, 

spustiť si hru z internetu, vyhľadávať obrázky, 

ukladať, kopírovať ich do priečinka, upravovať 

ich, vie pochopiť základné autorské práva pri 

kopírovaní  

   

Riziká na internete  Bezpečné správanie sa na internete, základy 

slušného správania sa na internet  

Žiak pozná vhodné detské webové stránky - 

vzdelávacie, zábavné, náučné, je   

oboznámený s neblahým vplyvom stránok, 

propagujúcich násilie a s erotickým 

zameraním, vie v správnom tvare napísať 

adresu webovej stránky  
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Elektronická pošta   Využívanie  e-mailovej  pošty,  zásady 

bezpečnosti  

  

Žiak vie posielať a prijímať e-maily, používa 

jednoduché zásady písania e-mailov, pozná 

nebezpečenstvo zverejňovania svojich údajov  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Tematický celok :  Informačná  spoločnosť -  3 h   

Bezpečnosť počítača, riziká  

  

Bezpečnosť počítača, správne  používanie  

hesiel  

  

Žiak pozná riziko ohrozenia počítača, vie  

prečo a pred kým treba chrániť počíta  

   

IKT v škole  Objavovanie a využívanie rôznych  typov 

edukačných programov pre rôzne predmety, 

využitie komunikačných možností IKT v škole  

Žiak vie samostatne ovládať výučbový softvér  

   

Voľný čas a IKT  Počítačové hry, hudba, filmy  Žiak vie, že počítač je aj zdrojom zábavy, vie si 

nájsť a spustiť vhodnú hru, hudbu, film  

 Tematický celok : Postupy, riešenie  problémov, algoritmické myslenie -  4 h   
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Návody, recepty z bežného života  Získanie základov algoritmického myslenia pri 

vytváraní rôznych návodov (na opravu ap.), 

kuchárskych receptov, skladaní stavebnice, 

origami.  

Žiak získa základy algoritmického myslenia - 

príkazy v priamom režime  

   

Detský programovací  jazyk, algoritmické hry  

  

Získanie základov algoritmického myslenia pri 

riešení hlavolamov, bludísk, obrázkových 

stavebníc, pri práci s detským programovacím 

jazykom (Baltík, Imagine, LogoMotion)  

Žiak získa základy algoritmického myslenia - 

príkazy v priamom režime, vie riešiť 

jednoduché algoritmy v detskom  

programovacom prostredí  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Prierezové témy:   

Mediálna výchova (MEV) - vedieť využívať médiá , prakticky aplikovať poznatky z médií a vedieť rozlíšiť aj negatívne vplyvy na rozvoj 

osobnosti.   

Environmentálna výchova (EV) -  dôraz kladie na vzťah medzi človekom a životným prostredím.   

Ochrana života a zdravia (OŽZ) - cieľom je rozvoj telesnej zdatnosti, vedieť poskytnúť prvú pomoc, zdravotná príprava.   

Dopravná výchova (DV) - cieľom je získať vedomosti, návyky  a zručnosti  v dopravných situáciách.   

Multikultúrna výchova (MUV) - akceptovať a rozvíjať medziľudské vzťahy , toleranciu, poznať iné kultúry.   

Osobnostný a sociálny rozvoj (OSR) - cieľom  je rozvíjať sebareflexiu, sebapoznávanie,  sebadôveru, ,zodpovednosť za svoje konanie a 

správanie, vedieť správne pochopiť prevenciu.   

Tvorba projektu  a prezentačných zručností (TPPZ) - vedieť používať informácie, správne argumentovať, riešiť problémy, vedieť 

spoznať sám seba, pracovať v skupine  a samostatne.   

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (RV a TĽK) - cieľom je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku 

krásam svojho regiónu prírody, staviteľstva, ľudového umenia a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov.  
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5. VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE  

  

5.1 PRACOVNÉ VYUČOVANIE  

  
CHARAKTERISTIKA   

  
Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a 

technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach 

ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.   

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, 

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

rozmanitých podobách a širších súvislostiach.   

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje 

celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom 

živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou 

protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci žiakov.  

  
CIELE   

  
Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika 

vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných 

cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môžeme uvažovať z hľadiska troch 

navzájom prepojených komponentov:  1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),   

2. výchova o technike (vedomosti),   

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

  

Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek a svet 

práce vychádza z uvedených komponentov:   

  

V rovine hodnôt a postojov smeruje k:   

- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,   

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

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

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

- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,   

- rozvíjaniu osobnostných vlastností,   

- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,   

- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,   

- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,   

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

vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),   
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- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,   

- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atď.).   

  

V rovine vedomostí smeruje k:   

- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály 

a technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,   

- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,   

- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,   

  

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:   

- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,   

- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,   

- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,   

- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,   

- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,   

- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,   

- získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,   

- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,   

- naučeniu sa pracovať v tíme,   

- poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri úraze.   

  

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov 

tým, že vedie žiakov k pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i 

spoločných výsledkov práce,   

• osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných oblastiach, 

k organizácii a plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok 

pri práci i v bežnom živote,   

• vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti .a vlastných 

nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného 

výsledku,   

• autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere, k 

novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému  

prostrediu,   

• chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávania a 

k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,   

• orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce .a 

osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenie, pre 

voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu,   

• k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,   k rešpektovaniu 

environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov.   
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OBSAH PREDMETU   

  
Vzdelávací obsah je rozdelený do 5 tematických celkov:   

1. Tvorivé využitie technických materiálov   

2. Základy konštruovania   

3. Starostlivosť o životné prostredie   

4. Stravovanie a príprava jedál   

5. Ľudové tradície a remeslá  

  

Hodnotenie: výborný -žiak je iniciatívny a tvorivý, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči 

novým podnetom a experimentovaniu,  

-žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca, individualita) -žiak 

ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencií na vynikajúcej úrovni,  

-žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií,  

-žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných,  

-žiak zrealizoval výrobok primerane svojmu veku a schopnostiam.  

chválitebný - žiak v podstate splna kritéria 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý. dobrý - žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, 

tvorivosť, tolerancia, nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie 

prostriedky, podlieha predsudkom a stereotypom. dostatočný - žiak realizuje edukačné úlohy 

na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v 

nových oblastiach. nedostatočný - žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o pracovné  aktivity, 

neguje vyučovací proces (neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení 

žiaka; v čiastkovom hodnotení len vo výnimočných prípadoch, napr. zámerné negovanie 

vyučujúceho procesu).  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠkVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tvorivé využitie technických materiálov    11h   

Pohár  

  

Mozaika  

  

Mikuláš  

  

Loďka  

Dečka  

  

Náramok  

Pohár – papier, oboznámenie s predmetom a 

materiálmi.  

Mozaika z farebného papiera. 

Ovocie – modelovanie.  

Mikuláš  –  práca  s papierom, 

 drobným materiálom.  

Loďka – práca z papiera.  

Dečka – strihanie a skladanie papiera.  

  

Náramok – práca z prírodného materiálu.  

Pozná základné vlastnosti materiálov.  

Vie  rozšíriť  viaceré  druhy 

 technických materiálov.  

Vie pracovať s modelovacím materiálom.  

Vie skúmať vlastnosti materiálov 

porovnávaním a jednoduchým experiment.  

Vie skladať podľa pokynov.  

Pozná funkciu a spôsob použitia  pracovných 

nástrojov, vedieť skladať materiál.  

Vie navliekať drobný materiál.  

Základy konštruovania     12h   
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Obrázok  

Nábytok  

Stromček  

Hrad  

  

Škola  

  

Stavba  

Obrázok  

  

Stavba  

  

Tunel, most  

  

Sídlisko  

  

Obrázok z puzzle.  

Nábytok – stavebnica Alfa.  

Stromček – stavebnica Alfa.  

Snehový hrad – stavanie zo snehu.  

  

Škola – práca s kartónom.   

  

Voľná stavba – drevené kocky.  

Obrázok z puzzle.  

  

Lego – práca so stavebnicou.  

  

Tunel, most – práca s odpadovým materiálom, 

stavebnicou.  

Sídlisko – práca s kartónom.  

Vie konštruovať podľa pozorovania.  

Vie konštruovať podľa vlastnej predstavy.  

Vie vytvoriť projekt.  

Vie využiť základné poznatky o pevnosti a 

stabilite – projekt.  

Vie opísať osobné dojmy z pozorovaných 

objektov.  Vie hodnotiť výsledok svojej práce.  

Vie kooperatívne pracovať, konštruovať podľa 

schémy.  

Vie využiť poznatky o rovnováhe a stabilite 

konštrukčných prvkov.  

Vie kooperatívne pracovať v skupinách. Vie 

konštruovať podľa vlastného pozorovania 

okolia.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Pestovanie rastlín      8h   
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Výstava ovocia a zeleniny  

  

  

  

Jesenné aranžovanie  

  

Pokusy a pozorovania  

  

  

  

Poznávanie úžitkových rastlín – výstava 

ovocia.  

Poznávanie úžitkových rastlín – výstava 

zeleniny.  

Rez a úprava kvetín do váz – jesenné 

aranžovanie.  

Pokusy a pozorovania – rast fazule, hrachu.  

Fialka – odrezok.  

  

Pestovanie vonkajších okrasných rastlín - 

cínia.   

Rez a úprava poľných kvetín do váz.  

Pozná jednotlivé druhy ovocia a zeleniny.  

  

  

  

Vie esteticky upraviť kvety do váz, poznávanie 

rezaných kvetov. Vie vypestovať a ošetrovať 

rastlinu.  

Oboznámil sa s materiálom pri pestovaní 

rastlín, vedieť ho použiť.   

Vie vypestovať rastliny a opatrovať ich.  

  

Vie esteticky upraviť kvety do váz , poznávať 

poľné kvety.  

Ľudové tradície      2h   

Vianočné ozdoby  Vianočné ozdoby.  

  

  

Návrh, vytvorenie veľkonočných ozdôb a 

doplnkov.  

Pozná význam hlavných sviatkov – Vianoc a 

zhotoviť  výrobok  symbolizujúci 

 túto tradíciu.  

Pochopil  význam  využitia 

 vytvorených výrobkov.  

Prierezové témy : ENV, OaSR, MKV,OŽZ, MKV,DOV.   

  

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h, 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Tematický celok -  Tvorivé využitie technických materiálov  - 7 h    

Papier a kartón -  2  

  

Vedieť  vytvoriť  jednoduchý 

 predmet riešením problémovej úlohy 

s uplatnením vlastnej predstavivosti a 

fantázie.  

Vedieť ako sa strihá, trhá, skladá, lepí papier.  

Vytvárať  priestorové  a kruhové 

vystrihovačky,  skladať  origami 

 podľa náčrtu, koláž z kartónu, baliť 

 darčeky a knihy.  

Pomocou porovnávacieho pozorovania, 

bádania a experimentovania nadobudol 

poznatky o technických materiáloch s 

ktorými sa bežne žiaci stretávajú. Pozná, 

rozlišuje a vie popísať štruktúru a vlastnosti 

technických materiálov. Získal odborno - 

špecifické poznatky o materiáloch (papier,  

textil, drevo) a procesoch tvorby  

produktov.  

   

Textil - 3  

  

Skúmať vlastnosti textílií podľa krčivosti, 

väzby, udržateľnosti tepla. Skúmať stehy na 

výšivkách.  

Vytvárať výrobky s prvými stehmi, s 

námetmi vyšívania s detskými motívmi, 

ľudovej kultúry.  

Zostrojí jednoduchý predmet s uplatnením 

vlastnej predstavivosti a fantázie.  

Vie navliecť niť do ihly, urobiť uzlík, osvojil 

si základné stehy.  

Pozná vlastnosti textílií podľa krčivosti, 

väzby, udržateľnosti tepla. Vie rozlíšiť 

rozdielne stehy na výšivkách.  

Vytvorí výrobok s prvými stehmi, s námetmi 

vyšívania s detskými motívmi alebo podľa 

námetu ľudovej kultúry.  

Drevo - 2     Vedieť vytvoriť jednoduchý predmet 

riešením problémovej úlohy s uplatnením 

vlastnej predstavivosti a fantázie (napr. 

zvieratká, postavy, príbytky.)  

Skúmanie  oddeľovania,  spájania a 

maľovania dreva.  

Zostrojí jednoduchý predmet riešením 

problémovej úlohy s uplatnením vlastnej 

predstavivosti a fantázie (napr. zvieratko, 

postavu, príbytok, vtáčiu búdku).  

Vie posúdiť akým spôsobom je drevo spojené. 

Namaľovať výrobok z dreva.  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Skúmať vlastnosti drevín, drevených 

predmetov v triede, poškodenie drevín a 

akým spôsobom.  

Vážiť si hodnoty vytvorené človekom a 

prírodou.  

Pozná vlastnosti drevín, drevených 

predmetov v triede, poškodenie drevín. Váži 

si hodnoty vytvorené človekom a prírodou.  

 Tematický celok :  Základy konštruovania  - 6 h   

Konštrukcie okolo nás - 2  Skúmať konštrukcie okolo nás a ich 

spoločenský význam. Poznať základné 

symboly pri technickom náčrte (čo znamená 

plná a prerušovaná čiara,...).  Vedieť urobiť 

technický náčrt.  

Poznať základné druhy a hlavné znaky 

ľudských obydlí.  

Poznať  význam  mostov  a 

vedieť konštruovať  mosty  podľa  určitých 

požiadaviek. Vedieť vybrať vhodný materiál 

na konštrukciu určeného modelu.   

Vedieť navrhovať optimálne modely z 

hľadiska konštrukčného, technologického, 

ekonomického a estetického.  

Ovláda základné symboly pri technickom 

náčrte (plná a prerušovaná čiara,...).   

Vie urobiť technický náčrt.  

Pozná základné druhy a hlavné znaky 

ľudských obydlí. Pozná význam mostov a 

dokáže konštruovať mosty podľa určitých 

požiadaviek. Vyberie vhodný materiál na 

konštrukciu určeného modelu.  

Navrhne optimálne modely z hľadiska 

konštrukčného, technologického, 

ekonomického a estetického zo stavebnice.  
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Elektrický obvod, zdroje elektrickej energie  

- 1                                              

Vedieť zostaviť vybrané funkčné elektrické 

obvody podľa návodu (paralelné a sériové  

zapojenie. Rozlišovať vodivé a nevodivé 

materiály.   

Zdroje elektrickej energie (obnoviteľné a 

neobnoviteľné) a ich vplyv na životné 

prostredie. Význam šetrenia el.energiou.  

Poznať spôsob ochrany pred zásahom silného 

elektrického prúdu.  

Osvojil si pojmy: elektrický prúd, elektrický 

obvod, zdroj, spotrebič.   

Zostaví vybraný funkčný elektrický obvod 

podľa návodu. Rozlišuje vodivé a nevodivé 

materiály, obnoviteľné a neobnoviteľné 

zdroje el.energie. Pozná dôvod a spôsob 

šetrenia el..energiou.  

Pozná spôsob ochrany pred zásahom silného 

elektrického prúdu.  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Technické komunikačné prostriedky - 1  Oboznamovať sa s využívaním historických 

a moderných komunikačných prostriedkov. 

Učiť sa využívať komunikačné prostriedky v 

rôznych situáciách.  

Pozná spôsob využitia historických a 

moderných komunikačných prostriedkov. 

Správne používa komunikačné prostriedky v 

rôznych situáciách.  

  

Technika v doprave - 2                            Oboznámenie sa s dopravou, dopravnými 

prostriedkami, rozvíjanie cestovateľskej 

mobility.   

Poznať  zásady  bezpečnej 

 mobility, bezpečnej jazdy na bicykli. 

Vedieť zistiť technický stav vlastného 

bicykla.  

Vedieť urobiť jednoduchú údržbu bicykla.  

Správne sa orientuje v oblasti technika v  

doprave, dopravné prostriedky.   

Pozná zásady bezpečnej mobility, bezpečnej 

jazdy na bicykli. Vie posúdiť technický stav 

svojho bicykla.  

Dokáže urobiť jednoduchú údržbu bicykla.  

 Tematický celok :  Starostlivosť o životné prostredie -  8 h   
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Črepníkové rastliny a životné prostredie - 2   Poznávanie  a odborné  pomenovanie   

črepníkových rastlín. Poznať ich nároky na 

základné životné podmienky a pestované 

druhy správne ošetrovať.   

Ošetrovanie (umiestnenie podľa svetla a 

tepla, polievanie, čistenie, kyprenie, rosenie, 

hnojenie...) a rozmnožovanie  

(semenami, vegetatívne)  

Osvojiť si základy hydroponického pestovania 

rastlín.  

Založí kútik živej prírody a využíva ho na 

pestovateľské činnosti, výstavky a pokusy. 

Pozná a vie odborne pomenovať 10 druhov  

črepníkových rastlín. Pozná ich nároky na 

základné životné podmienky a vie ich 

správne ošetrovať.   

Založí jednoduchú množiarničku, pozná jej 

význam a využitie. Vie regulovať podmienky 

pre zakorenenie odrezkov.   

Pozná spôsoby vegetatívneho 

rozmnožovania rastlín pestovaných v KŽP.  

Vie odoberať a upravovať stonkové odrezky 

a listové odrezky. Vie zasadiť do črepníkov  

rozmnožené  rastliny.   

Osvojil si základy hydroponického pestovania 

rastlín.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

    

Poznanie úžitkových rastlín- 1  Poznávanie úžitkových rastlín, rozlišovať ich 

konzumné časti a plody, semená – priebežne 

v rôznych vývinových fázach. Zatriedenie  

poznávaných druhov rastlín do 

pestovateľských skupín.  

Poznať význam úžitkových rastlín pre zdravie 

a výživu. Poznať pestovanie zeleniny z 

priamej sejby (mrkva, hrach, reďkovka) a z 

priesad.  

Pozná 10 druhov úžitkových rastlín, rozlišuje 

ich konzumné časti, plody a semená. Pozná 

význam úžitkových rastlín pre zdravie a 

výživu.   

Zostaví vzorkovnicu semien, pozná semená 

na základe vonkajších znakov. Pozná 

pestovanie zeleniny z priamej sejby (mrkva, 

hrach, reďkovka).   

Pozná význam predpestovania rastlín.  
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Pokusy a pozorovania - 2  Podmienky klíčenia semien. Význam vody, 

tepla a svetla pre pestovanie rastlín. Rýchlenie 

rastu rastlín teplotou. Význam 

pestovateľských podmienok na zakorenenie 

stonkových a koreňových odrezkov. Vplyv 

ošetrovania rezaných kvetov na dobu ich 

kvitnutia (úprava stonky, výmena vody, 

výživno – dezinfekčné prípravky).  

Založí jednoduché pokusy na overenie 

základných životných podmienok rastlín.  V 

pravidelných intervaloch sleduje pokusné a 

kontrolné rastlín, zaznamenáva objektívne 

výsledky pozorovania.  

Výsledky pozorovaní a pokusov správne 

vyhodnocuje.  

    

Pestovanie vonkajších okrasných rastlín - 1  Poznávanie vonkajších okrasných rastlín 

(letničky, dvojročné okrasné rastliny, 

trvalky). Pestovanie letničiek z 

predpestovaných priesad (napr. 

aksamietnica), ich vysadzovanie do 

črepníkov, ošetrovanie.  

Pozná 5 druhov nových vonkajších okrasných 

rastlín. Vie ich zatriediť do pestovateľských 

skupín (letničky, dvojročné okrasné rastliny, 

trvalky).   

Dokáže dopestovať okrasnú rastlinu.   

Vie pomenovať a využívať náradie a 

pomôcky, osvojil si postupy bezpečnej práce.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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Rez a úprava kvetín do váz - 2  Poznávanie okrasných rastlín vhodných na 

aranžovanie (pestované druhy, lúčne druhy). 

Výstavky okrasných rastlín. Zásady zberu, 

rezu, prenášania, úpravy, sušenia a 

uskladnenia rastlinného materiálu. Základné 

pravidlá výberu a aranžovania okrasných 

rastlín.  Aranžovanie kvetov a doplnkovej 

zelene do váz a plochých misiek. Viazanie 

kytíc, vencov.   

Zásady  ošetrovania  rezaných  kvetov.  

Výstavky výsledkov aranžovania.  

Pozná vybrané druhy rastlín vhodných na 

aranžovanie. Pozná zásady rezu, prenášania a 

úpravy rastlinného materiálu.  

Osvojil si základné pravidlá aranžovania a 

použitia pomocného materiálu.   

Vie naaranžovať kvety a okrasné rastliny pri 

významných príležitostiach (vianočné, 

veľkonočné, rodinné a spoločenské udalosti).  

 Tematický celok :  Stravovanie a príprava jedla - 6 h   

Technika v kuchyni – význam - 1  Vedieť pomenovať technické prostriedky v 

kuchyni.  

Vedieť ich význam pri príprave jedla.  

Vie pomenovať technické prostriedky v 

kuchyni.  

Pozná ich význam pri príprave jedla. Žiak vie 

pripraviť stôl pre jednoduché stolovanie.   

   

 Základné bezpečnostné pravidlá v kuchyni 

pre deti - 1  

Bezpečnostné pravidlá v kuchyni pre deti.  Udržiava poriadok a čistotu pracovných 

plôch, dodržiava základy hygieny a 

bezpečnosti práce.  

Vie poskytnúť pomoc pri úrazoch v kuchyni.   
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6 VZDELÁVACIA OBLASŤ UMENIE A KULTÚRA  

  

6.1 VÝTVARNNÁ VÝCHOVA  

  
1. CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU   

  
Výtvarná výchova (ďalej VV) v primárnom vzdelávaní, je predmet, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva 

tvorby a seba vyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, 

fantázie i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto napĺňa 

VV svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese.   

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje 

prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje 

predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne 

druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). 

Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 

ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, 

odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a 

multimédiá (video a film).   

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o 

výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, 

zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú 

pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv.   

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s 

vyjadrovacími prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: 

vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby 

seba vyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.   

Edukačný proces pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. 

Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna 

vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho 

zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného 

myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry.   

  
Metodické východiská predmetu  

   
Metodické východiská predmetu sú:   

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 

umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry.   

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo 

sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, 

predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v 

materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické 

a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje kognitívny cieľ.   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 319    

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, 

pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími 

prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými 

prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto 

môže VV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a 

posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie 

sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v 

tradičnom obsahu nášho vzdelávania.  
  
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska:   

- osobnosti a veku žiaka,   

- edukačných cieľov,   

- kultúrno-spoločenskej reality.   

  

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 

možnosť tematizovať základné antropologické koncepty:   

- koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),   

- kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),   

- kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),  - 

kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, 

postihnutý,...), kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch 

iných ľudí),   

- kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).   

  

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, 

čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o 

nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.   

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka 

a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a 

používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v 

ktorom vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, 

architektúry, reklamy, vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do 

našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na 

svet.   
2. CIELE PREDMETU   

  
Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú:  Kognitívne 

ciele   

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať a používať jazykové prostriedky, základné 

kompozičné princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak 

zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie 

(výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, 

reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia.   
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Senzomotorické ciele   

Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných 

schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom 

výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. 

Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými 

prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.  Socioafektívne ciele   

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných 

kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a 

vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k 

tradícií, ale na úrovni aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.  

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, 

vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne 

používanie zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.  

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, 

pri zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú 

citovosť, afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému 

vyjadrovaniu, do vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi.  

  
3. OBSAH PREDMETU   

  
Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého 

výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje 

riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), 

vždy na úrovni zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri 

štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke 

zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a 

tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných tém predstavuje model, s 

ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy v časovom pláne 

jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre žiakov) 

učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b).   

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, 

mali by však slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu úlohy 

obsahujú možné motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je 

predmetom edukačnej témy) a vyjadrujú ciele každej .  
  

Cieľové kompetencie   

Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať nasledovné vedomosti, ovládať zručnosti a 

byť schopný zaujímať postoje.   

  

Vedomosti   

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára 
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počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi 

materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy).   

  

Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil:   

- základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových 

vzťahoch,   

- vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov 

(ceruzky, fixky, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, 

mäkké modelovacie hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných  

programoch počítača ...),   

- základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých 

kultúr, antického umenia,   

- základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma,   

- základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže, 

land-artu a niektorých formách body-artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť 

vybraných charakteristických diel týchto smerov,   

- znalosť základných maliarskych a sochárskych žánrov: krajinomaľby, zátišia, portrétu, sochy, 

reliéfu,   

- prvé vedomosti o vzniku filmu – o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave,   

- prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare,   

- vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách 

(typy, tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície).   

  

Zručnosti a spôsobilosti  – 

formálne zručnosti   

vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) 

vizuálnych umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry);  Žiak dokáže:   

- tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta 

a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu 

stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, 

bodov, textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych 

spôsobov ich použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych 

materiálov (pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy 

podkladu, rôzne modelovacie hmoty a pod.),   

- vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej 

skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne 

spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary 

kreslením voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s 

rozmnoženinou, priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný 

tvar, písmo na predmetný tvar,   
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geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať novotvar, 

narábať s pozitívom a negatívom tvaru – figúra a pozadie,   

- vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj 

podľa predstavy a fantázie, zosvetliť a stmaviť farebné tóny miešaním farebných hmôt, 

vytvárať farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a 

tmavých, doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký  

materiál), kontrasty textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),   

- komponovať – vedome umiestňovať tvar (motív) v rôznych častiach plochy formátu,  - 

vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania 

(objekt, model),   

- vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu,   

- zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – 

menšie, vedľa seba – za /pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky 

zobrazovaných prvkov,   

- pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu).   

– technické zručnosti  Žiak 

dokáže:   

- zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero,  

fixky, uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.),   

- vytvárať stopy alebo tvary priamym telesným dotykom (rukou, prstami),   

- kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania,   

- zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať 

tvar, plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, 

pointilizmus, roztieranie, zapúšťanie,)   

- zvládnuť jednoduché konštrukčno-technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, 

lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.),   

- zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez 

linorez a pod.),   

- zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty a 

jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry,   

- zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov (architektúr) z modulov 

(skladačka, stavebnica) a improvizovaných materiálov,   

- zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko-textové, s kresliacimi a maliarskymi 

nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre).   

  

– mentálne spôsobilosti   

rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, 

vyjadrovania fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, 

konvergentného a divergentného myslenia.   
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Žiak dokáže:   

- primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické 

akcie, gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, 

drôtovanie, viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, 

modelovania tvaru, jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické 

postupy a znalosť ich výsledného výrazu,   

- primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov,   

  

- interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, 

nahnevaný, sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.),   

- vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, 

figurácie a pod.),   

- kategorizovať predmety podľa základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, tvarová 

podobnosť, príslušnosť k významovej množine a pod.),   

- priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií  - 

cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu 

(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba),  - 

analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, 

materiálov, mierky,   

- vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom 

hudby, chutiam, vôňam a pachom),   

- hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom.   

Postoje   

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je apriori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, 

aby pri každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a 

postupne formuloval svoj estetický (vkus) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je 

dôležitým momentom edukácie, ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie 

formované väčšou časťou kurikula.   

U žiaka sa sformovali tieto postoje:   

- otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom 

a témou,   

- otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových),   

- v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia,   

- náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 

inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného 

názoru (myslenia),   

- tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí,   

- aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a 

pretváranie.   

  

Poznámky   
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- Pri používaní IKT (tematický rad: Podnety elektronických médií) odporúčame triedu deliť na 

2 skupiny.   

- Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min., z toho 

dôvodu je optimálne v školskom vzdelávacom programe navýšiť hodinovú dotáciu.   

- Pri niektorých edukačných témach je možné v rámci primárneho vzdelávania združiť 

vyučovanie výtvarnej výchovy do dvojhodinových celkov, prípadne do spoločných projektov 

s inými predmetmi.   

- K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, ktoré 

nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, pracovný a 

demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD (príloha učebníc VV).  - V 

rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do vyučovania v 

poradí ako aj v časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.   

- Predmet VV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je rozpracovaná 

v metodickej prílohe.   

  

Hodnotenie: výborný -žiak je iniciatívny a tvorivý vo výtvarnom vyjadrovaní, uplatňuje 

vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom a experimentovaniu,  

-žiak dokáže vyjadriť veku primerané postoje (vkus, názor, spolupráca, individualita) v oblasti 

vizuálnej kultúry,  

-žiak ovláda zručnosti (technické, nástrojové, materiálové) podľa požiadaviek ročníkových 

kompetencií na vynikajúcej úrovni,  

-žiak preukazuje veku primerané mentálne spôsobilosti – na úrovni vnímania, prežívania, 

fantázie a predstavivosti, vytvárania vlastných koncepcií,  

-žiak dokáže veku primerane pomenúvať a interpretovať svoje zážitky, činnosti a ich výsledky,  

-žiak preukazuje vedomosti z oblasti vizuálnej kultúry primerané edukačným úlohám (v nižších 

ročníkoch najmä vedomosti o materiáloch, nástrojoch, základných technikách a druhoch 

vizuálnych umení),  

-žiak dokáže rešpektovať vlastný tvorivý výsledok a je tolerantný voči tvorivým prejavom, 

názorom a vkusu iných,  

-žiak zrealizoval artefakt primerane svojmu veku a schopnostiam.  

chválitebný - žiak v podstate splna kritéria 1. stupňa hodnotenia, ale je menej samostatný, 

iniciatívny a tvorivý.  

dobrý - žiak realizuje edukačné úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť, tvorivosť, tolerancia, 

nerozširuje svoju flexibilnosť, neosvojuje si nové vyjadrovacie prostriedky, podlieha 

predsudkom a stereotypom. dostatočný Žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez 

vlastného vkladu, s ťažkosťami aplikuje získané zručnosti a poznatky v nových oblastiach. 

nedostatočný Žiak nespĺňa kritéria, nemá záujem o výtvarné aktivity, neguje vyučovací proces 

(neodporúčame používať stupeň nedostatočný v celkovom hodnotení žiaka; v čiastkovom 

hodnotení len vo výnimočných prípadoch, napr. zámerné negovanie vyučujúceho procesu).  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 2h/týždeň (ŠVP – 1h, ŠkVP – 1h), 66h/rok  

  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Základné prvky vyjadrovania – 18 h  

Vypĺňanie a dopĺňanie, hravé pokusy Škvrna a tvar Vie vyhľadávať a dopĺňať jednoduché objekty s rôznymi typmi, ich vzťahmi a 

charakterom, Obrys v tvare škvrny a jednoduchého tvaru. vecné zobrazenie a hravé činnosti. Farba a lokálny tón Vie 

výtvarne vyjadriť obrysom jednotlivé Pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov žiakovi primerané objekty. rôznych tvarov, 

skladba predmetov Vie aktívne využiť farby podľa zobrazenej  

z jednoduchých čiar. skutočnosti  

Zoznámenie sa s farbami a farebnou hmotou, farebná škála, základy farebnej škály.  

2. Kompozičné princípy a možnosti kompozície – 18 h  

Vyhľadávanie  zvoleného  tvaru v 

neartikulovanom textúre, tvorba novotvarov 

zložených z prienikov rôznych tvarov, prvé 

základy proporcie.  

Kompozícia z tvarov písmen, ary tmia a 

nehybnosť. Symetria a asymetria tvarov a 

farieb. Zmenšenie a zväčšenie predmetných 

tvarov. Gesto a škvrna.  

Plocha  

Výtvarné kompozície z tvarov písmen  

Uvedomovanie si formátu  

Mierka  

Akčná maľba  

Vie kompozičné rozvrhnúť výtvarný návrh. 

Vie využiť celú plochu výkresu.  

Aktívne využíva celú plochu výtvarného 

návrhu.  

Vie použiť zväčšenie detailu vo výtvarnej 

tvorbe.  

Aktívne využíva gestá škvrny pri výtvarnej 

činnosti.  

3. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami – 4 h  
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Inšpirácia témami, procesmi, technikami a 

materiálmi, inšpirácia umením prírodných 

národov.  

Inšpirácia pravekým umením  Využíva piktogram, transformácia 

zobrazovaného predmetu na znak alebo 

symbol.  

4. Podnety fotografie fotograf. umenia – 4 h  

  

  

Jednoduché  využitie  novinových a 

časopiseckých výstrižkov.  

Koláž  Vie zostaviť jednoduchú koláž z jemu blízkych 

obrázkov.  

5. Podnety filmu a videa – 4 h    

Akcia a atrakcia, filmové umenie, filmový a 

divadelný kostým.  

Pohyblivý obraz  Vie využiť prvé herecké skúsenosti na 

vytvorenie jednoduchej divadelnej 

kompozície.  

6. Podnety dizajnu – 6 h    

Ľudské telo a jeho doplnky, maska.  Dizajn a ľudské telo  Vie vytvoriť jednoduchú masku pri príležitosti 

obdoba fašiangov.  

7. Podnety výtvarného umenia – 4 h    

Inšpirácia v námetoch (postava, zviera, stroj). 

Práca s technikou asambláže, spájania, 

zväzovania , domodelovania…)  

Dotvorenie nájdeného objektu  Vie hrať s predmetmi, fantazijne ich dotvárať, 

spájať do nových tvarových a významových  

celkov /figúr)  
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8. Podnety hudby - 2 h    

Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej 

skladby.  

Výtvarné stvárnenie hudby  Aktívne využíva teplé a studené farby v 

účinnosti s vyjadrením nálady.  

9. Syntetické podnety – 2 h    

  

  

Tvar a povrch vo vzťahu navzájom a k motívu.  Hmat  Využíva elasticitu pri vytváraní a modelovaní 

výtvarného diela.  

10. Tradícia a identita – 2 h    

Výtvarná rekcia na prostredie školy.  Výtvarná rekcia na prostredie školy.  Vie reálne zobraziť prostredie školy, návrh jeho 

estetického zlepšenia alebo inovovania.  

11.Galéria v škole – 2 h    

Portrét v galérii, výraz tváre.  Portrét  Vie  vystihnúť  jednoduchý  výraz 

 tváre, atribúty ikonografie.  
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Prierezové témy  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti  

Mediálna výchova  

Environmentálna výchova 

Ochrana života a zdravia 

Multikultúrna výchova  

  

  

  

  

  

Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 2h/týždeň (ŠVP – 1h, ŠkVP – 1h), 66h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok 1. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania – 8 h   

Naučiť sa kresliť prostredníctvom linky a 

jednoduchého šrafovania.  

Zvládnuť technické základy usporiadania a 

miešania farieb na palete i na obraze, 

vyfarbovať tvar, plochu viacerými spôsobmi 

prostredníctvom linky a jednoduchého 

šrafovania.  

Zvládnuť narábanie s rôznymi nástrojmi a 

materiálmi (ceruzky, štetce, fixky, nožnice, 

línia/ hravé pokusy s rôznymi typmi liniek, ich 

vzťahmi a charakterom farba, výraz farby  

Žiak:  

-vie vytvoriť obrázok, na ktorom vyskúšal 

rôzne typy linkovania a obrázok vyfarbí 

pomocou miešania farieb  

- pri svojej práci vie bez problémov používať  

rôzne materiály  
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vodové farby, voskové pastely, mäkké 

modelovacie hmoty).  

2. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície -14 h   

Spoznať  ako  vedome  umiestňovať  tvar  

(motív) v rôznych častiach plochy formátu.  

Vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a 

asymetriu tvarov, farieb, plôch a objektov. 

Získať základné poznatky o princípoch 

surrealistickej maľby a lend artu.  

kompozícia rytmus 

a pohyb symetria a 

asymetria  

lend art 

surrealizmus  

-vytvorí originálny obrázok na ktorom umiestni 

motív kompozične správne, tvary  

zvoleného motívu budú symetrické  

- vytvorí surrealistický obrázok - portrét  

3. Podnety výtvarného umenia, výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia - 8 h   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Získať základné vedomosti o vývoji a 

hlavných  

kultúrnych typoch písma  

inšpirácia archaickými písmami  - vytvorí zaujímavé obrazy s rôznymi 

typmi písma  

- inšpirácia pre iniciálky  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 330 

   

4. Podnety fotografie - 8 h    

Zvládnuť jednoduché technické úkony s 

rôznymi materiálmi a ich spájanie v koláži ( 

vkladanie, lepenie, a pod.)  

koláž,  montáž z fotografií  Vytvorí originálny obrázok technikou koláže, 

využije viacero materiálov, ozvláštni 

fotografiu  

5. Podnety filmu a videa – 4 h    

Naučiť sa cieľavedomé umiestňovať 

zobrazované prvky vo formáte za účelom 

vyjadrenia príbehu (myšlienky).  

Naučiť sa vyjadriť vývojový rad (pohyb, 

komiks, ilustráciu, filmovú rozkresbu.  

filmová postava, filmový kostým, filmové 

herectvo  

- na jednoduchých kresbách dokáže 

vyjadriť  

pohyb postáv, dej príbehu  

- dokáže ilustrovať príbehy, rozprávky  

- vytvorí originálne komiksy zo sveta 

obľúbených postavičiek  

6. Podnety architektúry - 4 h    

Spoznať techniku skladania a spájania 

priestorových tvarov /architektúra) z modulov 

(skladačka, stavebnica) a improvizovaných 

materiálov.  

architektúra ako skladačka  - na jednoduchých kresbách dokáže 

vyjadriť  

pohyb postáv, dej príbehu  

- dokáže ilustrovať príbehy, rozprávky  

- vie vytvoriť originálne komiksy zo 

sveta obľúbených postavičiek.  

7.Elektronické médiá – 4 h    

Zvládnuť základné operácie na počítači: 

typografický textové (ceruza, guma,)  

hry s písmom a s textom na počítači  - vie sa orientovať a pracovať na počítači , vie 

spraviť základné úkony pri písaní   

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  
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8.Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia – 8 h   

Naučiť sa kategorizovať predmety podľa 

základných znakov (veľkosť, farebnosť, účel, 

tvarová podobnosť)  

triedenie  - vie roztriediť predmety podľa 

základných znakov  

- vie pomenovať ich príslušnosť k 

významovej množine  

9.Syntetické podnety – 4 h   

Analytický- synteticky posudzovať 

rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a 

odtieňov ) tvarov, materiálov, mierky.  

hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite  - dokáže synteticky vnímať svet uplatňovaním 

zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti  

10. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – 4 h   

Získať vedomosti o zmenách látok, prírodnín a 

ich výtvarnom využití.  

podnety z prírodovedy  - vytvorí originálne obrázky, predmety 

pomocou rôznych prírodnín, ale aj látok , ktoré 

môžeme nájsť v domácnostiach  

  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Výtvarný jazyk, základné prvky výtvarného vyjadrovania – 4 h   
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Naučiť sa zobraziť z geometrických tvarov 

určitú vec, predmet, figúru.  

Vedieť zhotoviť z dostupných materiálov 

priestorové geometrické tvary – 3D objekt z 

geometrických tvarov  

Vedieť zosvetľovať a stmavovať, poznať 

svetlostnú škálu jednotlivých farieb/ tóny sivej 

farby  

Plošné geometrické tvary 

priestorové geometrické tvary farba  

Žiak:  

- vytvorí s pomocou geometrických 

tvarov zadané/ zvolené predmety (budovy, 

osoby, zvieratá, stromy apod.)  

-vytvorí 3D objekty z geometrických tvarov , 

vedel odhadnúť správnu proporciu 

jednotlivých častí objektu ( dopravné  

prostriedky, budovy, postavu)  

- vie používať, miešať farby, tak aby 

docielil ich zosvetľovanie a stmavovanie  

2. Výtvarný jazyk, kompozičné princípy a možnosti kompozície – 4 h   

Naučiť sa komponovať novotvaru na základe 

prienikov rôznych obrysov/ kumulácie tvarov 

Naučiť sa zoskupovať predmetné tvary v 

rôznych variáciách a vedieť ich umiestniť v 

správnej mierke.  

Pochopiť správnosť voleného motívu na 

vyjadrenie základných námetov.  

Tvar mierka  Žiak:  

- vie použiť techniku maľby, kresby  

- uvedomuje si pôsobenie priestoru, jeho 

mierky voči človeku  

- vie použiť zákonitosti mierky a 

proporcií  

-vie  vyjadriť  vzdialené  a  blízke  tvary  

veľkosťou, ostrosťou a farbou  

3. Podnety výtvarného umenia - 4 h   

Zvládnuť jednoduché technické úkony s 

materiálmi.  

Získať zručnosť pri vytváraní zvolených 

námetov pomocou nových postupov.  

Pochopiť ako vzniká nový predmet, ktorý je 

vlastne obal pôvodného predmetu. (paketáž)  

Naučiť sa pracovať s netradičnými materiálmi.  

Paketáž materiálový 

reliéf  

Žiak:  

- vie vytvoriť rôzne predmety, pri ktorých 

používa novú techniku – paketáž,  

- vie pracovať s netradičnými materiálmi 

a vytvoriť zaujímavé odtlačky do hliny aj sadry  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Zoznámiť sa s novými pojmami ( materiálový 

reliéf) a získať nové zručnosti pri otláčaní do 

hliny, odlievaní do sádr  

  

4. Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia - 2 h   

Naučiť sa poznávať umenie aj iných kultúr, 

chápať jeho zmysel.  

Zoznámiť sa s novými témami, procesmi, 

technikami a materiálmi, procesmi, technikami 

a materiálmi.  

Inšpirácia gréckym umením  Žiak:  

- dokáže rozlíšiť niektoré druhy umenia  

- chápe, že existuje umenie aj iných 

kultúr - vie rozlíšiť niektoré techniky a 

materiály nachádzajúce sa v rozličných 

druhoch kult  

5. Podnety fotografie – 3 h   

Naučiť sa narábať s čiernobielou, ale aj 

farebnou fotografiou pomocou zvláštňovania. 

Vedieť fotografiu doplniť vlastnou kresbou, 

maľbou, reliéfom, kolážou.  

Vedieť používať pri tejto práci rôzne druhy 

materiálov.  

Dopĺňanie časti fotografie  Žiak:  

- vie vytvoriť originálne obrázky s použitím 

fotografie, jej dotvorením  

6. Podnety filmu a videa - 3 h   
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Získať prvé vedomosti o vzniku filmu, 

pochopiť ako vzniká pohyb obrazu akcie, ako 

sa pohybuje filmová postava, ako sa pracuje pri 

animácii .  

Priestor filmu, rám, filmová scénografia  Žiak:  

- na jednoduchých kresbách dokáže 

vyjadriť  

pohyb postáv, dej príbehu  

- dokáže ilustrovať príbehy, rozprávky  

- vie vytvoriť originálne komiksy zo 

sveta obľúbených postavičiek  

7. Podnety architektúry - 3 h   

Získať vedomosti o architektonickom 

priestore a tvare.  

Naučiť sa chápať architektonický výraz a 

prostredie / mimikry a spoznávať historické , 

pamiatkové prostredie vo svojom okolí .  

Výraz architektúry  Žiak:  

- zoznámil sa s najdôležitejšími prvkami 

architektúry  

- bližšie sa zoznámil s historickými 

pamiatkami vo svojom okolí  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

8. Podnety dizajnu – 2 h  

Získa vedomosti o nových druhoch vizuálneho 

umenia. Spoznať dizajn v rôznych polohách./ 

symbol, znak.  

  Žiak:  

- pozná nové druhy vizuálneho umenia a vie 

vytvoriť obrázky so symbolmi a znakmi, ktoré 

sú mu známe  

9. Podnety tradičných remesiel – 2 h  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 335 

   

Získať vedomosti o rôznych druhoch bábok, ich 

tvorbu a vyskúšať vytvoriť jednoduché bábky z 

dostupných materiálov (maňušky, mobilné 

marionety/  

BGrafický dizajn ábkárstvo  

Kreslenie prostredníctvom počítača  

Podnety prírodovedy  

Žiak:  

- vie vytvoriť jednoduché bábky , na ktoré 

použil rôzne materiály  

- vie rozlíšiť, pomenovať druhy bábok  

10. Elektronické médiá – 2 h  

Zvládnuť základné operácie na počítači:  Žiak:  

typograficko-  textové,  vedieť  používať -  vie  samostatne  pracovať  a 

 vytvoril kresliace a maliarske nástroje (ceruza, gima prostredníctvom  počítača 

 pekný  obrázok štetec, pečiatka, označenie výberu, základné podľa vlastného 

výberu, ale aj zadanú úlohu filtre,farba)  

Vedieť prostredníctvom počítača nakresliť 

zadané / zvolené predmety, vedieť ich správne 

umiestniť a vyfarbiť.  

11. Podnety rôznych oblastí poznávania sveta – 2 h  

Získať vedomosti o zmenách látok, prírodnín a 

ich výtvarnom využití.  

  Žiak:  

- vie vytvoriť originálne obrázky, predmety 

pomocou rôznych prírodnín, ale aj látok, ktoré 

môžeme nájsť v domácnostiach  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

12. Škola v galérii- galéria v škole - 2 h    
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Získať vedomosti o vybraných typických 

dielach vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre 

a niektoré štýlové obdobia  

Atribúty ikonigrafie  Žiak:  

- vie sa orientovať vo vybraných dielach, vie 

nájsť typické odlišnosti jednotlivých žánrov 

- pozná rôzne zobrazovania prírody, figúry v 

dejinách výtvarného umenia  

   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 337 

   

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok:   Výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania – 5 h  

 Bod /hravé činnosti s bodmi /  

  

kreslenie prostredníctvom bodov:  línie a 

plochy sú vytvárané ako rady alebo textúry 

bodov; pomocou dierkovacieho strojčeka je 

možné pripraviť si rastre, ktoré sa dajú použiť 

ako šablóny pri maľbe  

  

a) pochopenie rozmanitých možností 

vyjadrenia jedného základného prvku  

b) využitie výrazových možností bodu v 

kresbe  

c) základná charakteristika bodu, vzťahu 

bodu a línie, bodu a tvaru  

d) oboznámenie sa s nástrojmi a 

materiálmi zanechávajúcimi stopu  

e) pochopenie vzťahov základnej 

geometrie  a tvarovej rozmanitosti predmetov 

f) konfrontácia prírodných   

a geometrických tvarov  
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Šrafúra, tieň /budovanie tvaru  a priestoru 

linkou, šrafovaním a tieňovaním, textúrami  

/predmetná kresba  

žiaci kreslia vybraný námet, najprv linkou, 

potom rôzne časti rôzne šrafujú (šrafúry 

skúšajú na časti obrázku v „skúšobných 

poliach“ a až potom ich aplikujú v kresbe); 

dôraz je na smer ťahu kresliaceho prostriedku  

(rovnobežné, prekrížené, pod ostrým 

uhlom...), na prítlak, na hrúbku a hustotu čiar; 

možnosti šrafovania porovnávajú s 

možnosťami plynulého tieňovania (jemným 

vrstvením alebo roztieraním mäkkej ceruzy 

alebo uhlíka)  

  

a) budovanie tvaru modelovaním kresby  

b) precvičovanie základných 

kresliarskych zručností  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

farba /farebné kontrasty: teplá - studená, 

tmavá - svetlá, doplnkové farby  

  

kontrasty: teplých a studených farieb, 

doplnkových farieb,  

kontrast v svetlosti farieb;  

žiaci si vyskúšajú na riešení farebných plôch 

najprv prvé dva kontrasty s ktorými následne 

skombinujú kontrast v svetlosti farieb  

  

a) opačne polarizované motívy 

napr. krajina na Sahare  a severnom 

póle, to isté mesto  v lete a v zime, 

horúca  a studená pec  

b) návrh na látku, tapetu...  

  

  Tematický celok : Výtvarný jazyk / kompozičné princípy a možnosti kompozície – 5 h  
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materiálové a tvarové kontrasty a súzvuky / 

textúra povrchov  

žiaci sa snažia vyjadriť kontrastnosť 

zobrazovaného prostredníctvom tvaru 

(prírodný- geometrický, tupý - ostrý, 

zahmlený- jasný...), povrchu (drsný -hladký, 

lesklý -matný, studený - teplý), materiálu 

(organický - anorganický, mäkký - tvrdý, 

vzácny - obyčajný...), mierky (veľký - malý) a 

farby  

  

a) uvedomiť si vnútornú stavbu 

vonkajšieho obrysu  

b) pozorovať základy lazúrneho miešania 

farebných tónov pochopiť priestorové vzťahy 

videné v skutočnosti, prekrývanie predmetov a 

ich vzájomnú mierku  

  

  

výstavba proporcií a tvarov v plošnom 

vyjadrení / základy proporčnosti v kresbe  

žiaci následne modelujú hlavu podľa kresby a 

snažia sa uplatniť poznatky z kresby a doplniť 

ich o priestorové pozorovanie; merajú 

základné časti, porovnávajú ich a vymerané 

pomocné čiary nakreslia ako „lešenie“ (nejde 

o zachytenie podoby, len o evidenciu 

základných proporcií)  

  

a) artikulácia vlastného vyjadrovania, 

pochopenie prepisu  

b) výstavba tvaru na základe 

pozorovania, naučiť sa zásady vizualizovania 

a merania c) pozorovať   

z daného bodu, z rôznych bodov  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 variačné a permutačné cvičenia /odklon od 

schematického zobrazovania  

žiaci sú motivovaní spracovať častý 

kompozičný motív iným (z hľadiska zažitých 

kompozičných schém netradičným) 

spôsobom; je možné dať zobrazeniu vtipné 

alebo smutné usporiadanie (kompozíciu)  

  

a) rozhovor o tom ako zobrazujú (napr. 

krajinku: domček, slnko...) menší žiaci a 

akými rôznymi spôsobmi (z hľadiska 

kompozície) sa dá zobrazovať  

  

b) uvedomiť si rôzne možnosti 

umiestňovania zobrazení na ploche papiera  
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 Tematický celok :  Podnety výtvarného umenia /médiá, štýly, procesy, techniky, témy – 2 h  

 alchymáž /chemické spôsoby otláčania, 

sťahovania reprodukcie  

  

žiaci si vyberú obrazový materiál z časopisov 

a pomocou riedidla ho prenesú na čistý 

papier; môže sa stať východiskom ďalšieho 

komponovania  

  

a) chemické kopírovanie (odtláčanie) 

technických obrazov  

b) pochopenie nových technických 

možností zobrazovania  

  

  

 krajinomaľba /základy problematiky  

/variácie krajiny v rôznych situáciách  

  

maľba krajiny; variácie v rôznych situáciách 

(požiar, víchrica, zemetrasenie, dážď, búrka, 

deň, noc, zima, leto, jar, jeseň ...) maľba 

krajiny škvrnami, pointilistickou technikou 

(bodové dotyky štetca), kombinácie 

farebných škvŕn (miešanie farieb: žlté a 

modré škvrny vytvárajú dojem zelenej)  

  

a) krajina v okolí školy (podľa skutočnosti)  

b) krajina podľa fotografie  

c) krajina spamäti   

variovanie motívu, niektoré polohy môžu byť 

zadané učiteľom, ďalšie by si mal vymýšľať 

žiak  
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 zátišie / základy problematiky / variácie 

svetla, farby, materiálov  

  

maľba zátišia z rozmanitých predmetov 

(geometrické, prírodniny, technické alebo 

netradičné predmety   

a pod.), ukladanie predmetov (hľadanie 

vzťahov a susedstiev   

z hľadiska tvaru, farby, mierky, významovej 

kategórie); pozorovanie  

a) rôznorodé predmety;  

pozn.: zátišie treba zostaviť netradične, z 

predmetov tvarovo jednoduchých a pre deti 

atraktívnych  

  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 a snaha usporiadať predmety podľa videného - 

aspoň rámcovo vystihnúť tvar, farbu, 

proporcie; dôraz na farebnosť a výraz celku  

  

 

 Tematický celok :  Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia – 2 h   

inšpirácia umením ďalekého východu  (Čína, 

Japonsko), jeho materiálmi a štýlmi   

  

konštrukcie papierových drakov, farebné 

riešenie, tvarové riešenie, materiálové riešenie  

  

a) spracovanie krepového papiera, 

lakovaného papiera,   

b) kombinácia rôznych typov papiera,   

c) origami, krčenie, strihanie, skladanie  

  

 Tematický celok :  Podnety fotografie – 2 h   
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. fotogram /alt.: maľba vývojkou a 

ustalovačom  

  

žiaci laborujú s fotocitlivým papierom, 

vykrývajú plochy, ukladajú naň predmety a 

snažia sa komponovať ich „odtlačky“ optické 

„zázraky“,  

námetom je technologický proces, realizácia 

vyžaduje dostupné technické vybavenie ale 

zvýšený dozor  

(menšie skupinky žiakov)  

a) oboznámenie sa so základným 

princípom tradičnej fotografie  

b) poznávanie výtvarných možností 

osvitu  

  

  Tematický celok :  Podnety filmu a videa – 2 h   

filmový trik  žiaci vyrábajú kašírovanú kulisu z kartónu 

(drevo, mramor, kov); pomocou polystyrénu 

a kašírovania a farieb napodobňujú kamene,  

pohoria výroba príšery – z rôznych 

materiálov, deti pracujú v skupinách  

  

a) kresba, (maľba, modelovanie) ľubovoľnou 

technikou; práca s fotografiou   

(z novín, časopisov), premaľby obrazov b) 

kašírovanie, asambláž  

  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Tematický celok : Podnety architektúry – 1 h   

 žiaci navrhujú budovu v tvare ľudskej, 

zvieracej, rastlinnej postavy alebo časti tela  

  

architekt ako technik a lekár; architektúra ako 

človek a ako živočích: kosti, žily a orgány, oči 

a ústa domu (manieristické fasády), ukážky 

prenosu príkladov zo živočíšnej ríše do 

architektúry   

príroda ktorá vzdoruje geometrii a geometria, 

ktorá opravuje prírodu  

  

a)uvedomovanie  

si vnútornej štruktúry tela, domu a mesta 

b)rozvíjanie technického myslenia  

c)skúmanie možností analógie a jej kritika  

d)rozvíjanie  morálnych postojov: 

expanzia civilizácie kľúčové slovo: 

architektonická a mestská štruktúra  
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 Tematický celok :  Podnety dizajnu – 2 h   

dizajn inšpirovaný organickými tvarmi  a 

telesnými funkciami  

  

  

žiaci navrhujú predmet inšpirovaný 

organickými tvarmi   

a výrazovosťou tela (vtákov, zvierat, 

chrobákov...)  

  

a) „oživenie“ sveta predmetov - prenos tvarov  

(funkcií) tela na predmet (nástroj, stroj, 

prístroj)  

b) protéza - umelé krídlo (labka, zobák)...  
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6.2 HUDOBNÁ VÝCHOVA  

  
CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze 

hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem 

o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia 

(napr. ZUŠ).   

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených 

a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť 

celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta.   

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové 

kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.  Hudba 

má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 

objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných 

hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.  

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 

majú integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a 

vedomosti z literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového 

učenia. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú 

možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria 

základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné 

činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať.   

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: 

vokálnointonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené 

percepčnými a hudobno-dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby 

prinášali radosť, aby sa každý žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa 

zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení 

hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky 

skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, 

zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných 

a podporovanie najslabších žiakov.   

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam 

a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.   

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, 

formou partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na 

hromadené vedomosti.   

Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý 

je schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, 

aby aj prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento 

učebný predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo 

sekundárne vzdelávanie.  
  

CIELE PREDMETU   
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Cieľom je prostredníctvom:   

- poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej 

piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov,   

- poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových 

piesní hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy 

národnej identity a vlastenectva,   

- postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho 

života.   

  

Kognitívne ciele   

- poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 

(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),   

- prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných 

vedomostí, hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a 

využívať ich ako prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu 

pojmov,   

- prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,  

- zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s 

pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,   

- poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na 

mieru svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, 

veku primeraných umeleckých diel,   

- získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v 

sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch.   

  

Socioafektívne ciele   

- uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,   

- empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať 

vlastné názory a postoje,   

- bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,   

- získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i 

prezentovať vlastnú prácu i skupinové projekty,   

- chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 

vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.   
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Psychomotorické ciele   

- na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v 

individuálnych alebo skupinových projektoch,   

- dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.   

- Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:   

- rozvíjal citový svet žiakov,   

  

- formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, 

ku všetkým prejavom života,   

- vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom 

ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,   

- vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, 

tancom,   

- vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre.   

  

OBSAH PREDMETU  

   

- hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,   

- inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,  - príbehy, 

ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál zameraný na 

jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických problémov),   

- sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, 

hudobnopohybových, hudobno-dramatických.   

  

Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce   

- Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame:   

- skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy,  - 

zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol; špecifické 

metódy: intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie, imitačná a kombinovaná metóda 

osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno - receptívna metóda, 

improvizácia.   

  

Vokálne činnosti  Inštrumentálne 

činnosti   

Hudobno-pohybové činnosti   

Percepčné činnosti   

Hudobno-dramatické činnosti   

  

Značky prierezových tém:  
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Dopravná výchova – DV  

Osobnostný a sociálny rozvoj – OaSR  

Environmentálna výchova – EV  

Mediálna výchova – MEV  

Multikultúrna výchova MKV  

Ochrana života a zdravia – OžaZ  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti – projekt, prezentácia  

  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

  
Predmet hudobná výchova je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Hodnotíme podľa 

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

učiteľ voči žiakom primeranú náročnosť, pričom zohľadní ich individuálne osobitosti.  

  

Hodnotenie:  

Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, jeho formujúce názory 

na svet, ktorý ho obklopuje, jeho estetické úsudky snahu vzdelávať sa v hudbe a zlepšovať svoje 

hudobné prejavy. Žiaci sú klasifikovaní známkou. Pri hodnotení sa uplatňuje primeraná 

náročnosť, výkony žiaka sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy vynaložené úsilie a v plnej 

miere sa rešpektujú jeho ľudské práva.  

Stupeň hodnotenia:  

Výborný - žiak je usilovný, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných 

hudobných činnostiach.  

Chválitebný - žiak je menej samostatný, menej využíva svoje schopnosti.  

Dobrý - žiak realizuje úlohy priemerne, chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, je málo aktívny a 

snaživý.  

Dostatočný - žiak realizuje úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu. Nedostatočný 

- žiak nespĺňa kritériá.  
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1. ročník 

–  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Vokálno-intonačné činnosti - 21 h    

Získavať základné spevácke zručnosti a 

návyky.  

Chápať poslanie ľudovej piesne. Detské 

ľudové piesne a riekanky poznať a správne 

rytmicky spievať.  

Rozoznať silu a intenzitu tónu. Poznať svet 

zvukov a hudby na báze a princípoch detskej 

hry. Osvojiť si detský hudobný jazyk.  

Hry so spevom, jednoduché slovenské Ľudove 

piesne, detské piesne v rozsahu c1 – a1, 

umelecké úpravy.  

Ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti. 

Sluchová príprava intonácie 5., 6., 3. stupňa v 

durovej tónine,  rytmizácia slov a riekaniek, 

rytmické a melodické hry, realizácia rytmu 

pozostávajúceho zo štvrťových a osminových 

hodnôt, vyjadrenie obsahu piesní a skladbičiek 

pohybom. Zvuk, tón, reč, spev.  

Vie čisto a so správnym výrazom primeraným 

piesni zaspievať minimálne 12 detských a 

ľudových piesní, hier so spevom.  

Inštrumentálne činnosti - 2 h    

Poznať  jednoduché  rytmické 

 nástroje a ovládať techniku hrania na 

nich, sluchom ich rozpoznať.  

Vedieť tvoriť jednoduché hudobné sprievody k 

piesňam.  

Základy techniky hry na detských hudobných 

nástrojoch.  

Štylizácia charakteristických zvukov z prírody, 

okolitého prostredia a sveta rozprávok na 

detských hudobných nástrojoch.  

Vie hrať jednoduché rytmické motívy 

pozostávajúce z hodnôt štvrťových, 

osminových nôt a pomlčiek.  

Použiť ich pri tvorbe sprievodu k piesňam.  

Hudobno-pohybové činnosti - 6 h    

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky.  

Pohybom vyjadriť náladu hudby.  

Vyjadrenie  obsahu  piesní  a 

 skladbičiek pohybom.  

Vie pohybom správne reagovať na zmeny 

tempa a dynamiky.  

Percepčné činnosti - 2 h    
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Poznať krátke veku primerané hudobné 

skladby a verbalizovať hudobný zážitok, 

vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom.  

Poznať hudbu rôzneho typu, žánru a štýlu.  

Vážiť si hudobnú kultúru svojho národa. 

Verbalizovať svoj názor aj na iné formy 

umenia.  

Pozná minimálne 4 hudobné skladby a ich 

autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Hudobno-dramatické činnosti - 2 h   

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom 

tónovo priestore. Hudobné nástroje chápať ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a 

nálad.  

Vychovávať žiakov k hrdosti na vlastné 

slovenské kultúrne dedičstvo a históriu.  

Uskutoční minimálne 1 hudobno-dramatické 

vystúpenie.  

Prierezové témy:  

Osobnostný a sociálny rozvoj.  

Mediálna výchova – hudba prezentovaná rozhlasom, televíziou, internetom... 

Regionálna výchova – hudba regiónov na Slovensku.  

Ochrana života a zdravia.  
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2. ročník 

–  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Vokálno-intonačné činnosti - 20 h    

Rozvíjať základné spevácke zručnosti a 

návyky.  

Detské a Ľudove piesne spievať čisto a 

rytmicky presne, adekvátne nálade.  

Poznať a správne realizovať hodnoty nôt, 

(štvrťová, osminová, polová + pomlčky).  

Vedieť zaspievať dvojhlasný kánon.  

Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché 

durové melódie.  

Jednoduché slovenské Ľudove piesne, detské 

piesne v rozsahu c¹ – c2, umelecké úpravy 

ľudových piesní, krátke skladbičky pre deti. 

Vyvodenie a intonácia v priestore 1. - 6. stupňa 

na solmizačné slabiky, tvorivá práca s nimi.  

Sluchová identifikácia rôznych tónin.  

Verbalizácia nálady piesní a skladbičiek.  

Rytmizácia slov a riekaniek, rytmické a 

melodické  hry,  realizácia  rytmu 

pozostávajúceho zo štvrťových, osminových a 

polových hodnôt v 2/4 a ¾ takte.  

Vie čisto a so správnym výrazom primeraným 

piesni zaspievať minimálne 15 detských a 

ľudových piesní, podľa taktovania učiteľa a 

hier so spevom.  

Inštrumentálne činnosti - 3 h    

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na nich.  

Pomocou detských hudobných nástrojov 

podporiť náladu piesne.  

Rytmické nástroje, technika hrania.  Vie hrať jednoduché rytmické motívy 

pozostávajúce z hodnôt štvrťových, 

osminových, polových nôt a pomlčiek, použiť 

ich pri tvorbe sprievodu k piesňam.  

Hudobno-pohybové činnosti - 5 h    
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Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Pohybom vyjadriť 

náladu hudby.  

  

  

  

Vyjadrenie  obsahu  piesní  a 

 skladbičiek pohybom.  

Vie pohybom správne reagovať na hudbu.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Percepčné činnosti - 3 h    

Poznať krátke veku primerané hudobné 

skladby a verbalizovať hudobný zážitok, 

vedieť ho vizualizovať a vyjadriť pohybom.  

Sluchom rozoznať kontrast v hudbe, predohru, 

medzihru, dohru, ukončenú a neukončenú 

melódiu, základné sláčikové a dychové 

nástroje, klavír.  

Verbalizovať svoj názor.  

Hudobné skladby, kontrast v hudbe, predohra, 

medzihra, dohra, ukončená a neukončená 

melódia.  

Pozná minimálne 6 hudobných skladieb a ich 

autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby.  

Hudobno-dramatické činnosti - 2 h    
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Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom 

tónovom priestore.  

Hudobné nástroje chápať ako prostriedok na 

vykreslenie prostredia, postáv a nálad. 

Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu.  

Vytvorenie jednoduchého príbehu s 

integráciou vokálnej a nástrojovej 

improvizácie.  

Pripraviť si jednoduché hudobno-dramatické 

vystúpenie.  

Hudobno-dramatické vystúpenie.  Uskutoční minimálne jedno 

hudobnodramatické vystúpenie.  

  

3. ročník 

–  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Pohybom správne reagovať na hudbu.  

Poznať minimálne 6 hudobných skladieb a ich 

autorov, dokázať vystihnúť náladu hudby. 

Uskutočniť minimálne 1 hudobno-dramatické 

vystúpenie  

    

Vokálno-intonačné činnosti ( 15 h)    
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Zvládnuť základy speváckeho dýchania, 

správne nasadenie tónu, artikuláciu 

spoluhlások a koncoviek. Vedieť zaspievať 

dvojhlasný kánon a jednoduchý ostinátny 

dvojhlas. Poznať a správne realizovať hodnoty 

nôt vyskytujúcich sa v piesňach, realizovať 

rytmické tvorenie. Dokázať určiť náladu a 

hlavnú myšlienku piesní, vyvodiť 

charakteristické výrazové prostriedky. 

Intonácia v priestore 1. – 8. (bez 7. stupňa) a 

dolného 5. stupňa podľa fonogestiky a 

písmenkových nôt, e  

Slovenské ľudové piesne (najmä detské, 

tanečné, žartovné), piesne susedných národov, 

detské tanečné piesne súčasných autorov v 

rozsahu c¹ – d². Krátke hlasové, 

intonačnorytmické a sluchové cvičenia, 

hudobné hry (hra na ozvenu, otázka – odpoveď, 

reťazová hra, rytmické a melodické 

doplňovačky).  

Vie čisto a so správnym výrazom zaspievať 

minimálne 15 piesní, ktoré sú základom 

ovládania hudobného materinského jazyka. 

Intonovať podľa ruky diatonické durové 

postupy.  

Inštrumentálne činnosti ( 3 h)    

Uvedomene rozlišovať rytmické hodnoty a ich 

vzťahy v takte. Vedieť tvoriť ostinátne 

sprievody zodpovedajúce charakteru piesní. 

Zdokonaľovať sa v technike hry na detských 

hudobných nástrojoch.  

  

  

  

Sprievody k piesňam, jednoduché rytmické hry 

a cvičenia.  

Vie zahrať jednoduché sprievody k piesňam, 

správne zvoleným detským hudobným 

nástrojom zdôrazniť dôležité hudobné 

myšlienky v počúvanej skladbe.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Hudobno-pohybové činnosti ( 7 h)    
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Vedieť zatancovať jednokročku, dvojkročku, 

mazúrku, základný polkový krok, zostaviť z 

krokov jednoduchý tanec, rešpektujúc formu 

piesne a kultivované telesné pohyby. Dokázať 

vyjadriť obsah piesní a skladieb pohybom. 

Elementárna pohybová improvizácia na hudbu. 

Taktovať 2- a 3-dobý takt.  

Jednoduché tance.  Vie zatancovať jednoduchý čardáš, mazúrku. 

Pohybom správne reagovať na hudbu.  

Percepčné činnosti ( 6 h)    

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť 

a odlišnosť hudobných myšlienok v hudobnej 

skladbe. Dokázať verbalizovať, výtvarne 

vyjadriť hudobné zážitky  

Inštruktívne skladby skladateľov 20. a 21. 

storočia.  

Podľa sluchu pozná minimálne 6 hudobných 

skladieb, dokázať vystihnúť ich náladu a 

odhaliť dominujúce výrazové prostriedky.  

Hudobno-dramatické činnosti ( 2 h)    

Prežívaním modelových situácií pociťovať 

spojenie hudobno-dramatického prejavu s 

reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať 

názory iných a stáť si za svojimi riešeniami. 

Vedieť transformovať v hudobných  

činnostiach získané vedomosti a skúsenosti pri 

realizácii improvizácie v 

hudobnodramatických etudách a celkoch..  

Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden 

hudobno-dramatický celok.  

Realizuje minimálne 1 hudobno-dramatickú 

etudu (celok).  

  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

Obsah vzdelávania pre     

 355    

4. ročník Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h),33 h/rok  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Ľudová pieseň v živote človeka a spoločnosti,   

Vokálno-intonačné činnosti - 12 h  

 

Ovládať základné hlasové zručnosti: správne 

držanie tela, spevácke dýchanie, otváranie úst, 

mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev 

hlavovým tónom.    

Piesne spievať intonačno-rytmicky správne a 

precítene.   

Podľa fonogestiky a písmenkových nôt 

intonovať v durovej diatonike + molový 

5akord, tvoriť v tomto tónovom priestore.    

Rozlišovať durové a molové tóniny (trojzvuky, 

stupnice, piesne). Vedieť zaspievať dvojhlasný 

kánon a jednoduchý dvojhlas.    

Poznať a správne realizovať hodnoty nôt 

vyskytujúcich sa v notových zápisoch.    

Bezpečne ovládať čítanie nôt od h po d².  

Slovenské ľudové piesne a ich dnešná podoba v 

rozsahu h - d².    

Krátke hlasové, intonačno-rytmické a sluchové 

cvičenia, rytmické a melodické doplňovačky.  

Vie právne zaspievať 15 piesní, intonovať v 

durovej diatonike.   

Pozná a vie správne zaspievať piesne aspoň z 3 

oblastí Slovenska.  

Inštrumentálne činnosti - 3 h   
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Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš, 

mazúrku, valčík, polku, zostaviť z krokov 

jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne a 

kultivované telesné pohyby.   

Dokázať vyjadriť obsah piesní a skladieb 

pohybom.  Elementárna  pohybová 

improvizácia na hudbu.   

Taktovať 2- a 3- dobý takt.    

Jednoduché ľudové tance, hudobno-pohybové 

tanečné hry.  

Vie zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý 

valčík.   

Vie pohybom správne reagovať na hudbu    

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 2 . Poslanie   hudby  v našom živote   

Percepčné činnosti - 8 h  

  

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť 

(variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok v 

hudobnej skladbe.   

Expresívnu reakciu na hudbu umocňovať 

pohybom, vizualizáciou a verbalizáciou.   

Podľa sluchu rozoznať sláčikové, dychové 

nástroje, fujaru, gajdy.    

Vedieť sa orientovať v rôznych typoch 

nástrojového obsadenia.  

Umelecké spracovanie slovenských ľudových 

piesní od 19. storočia podnes.  

Vie zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý 

valčík. Pohybom správne reagovať na hudbu  

dokázať vystihnúť zámer skladateľa a odhaliť 

výrazové prostriedky, ktorými ich realizoval.  

Hudobno-dramatické činnosti - 5 h    
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Prežívaním modelových situácií pociťovať 

spojenie hudobno-dramatického prejavu s 

reálnymi životnými situáciami.    

Rešpektovať názory iných a stáť si za svojimi  

riešeniami.    

Vedieť  transformovať  v 

 hudobných činnostiach získané 

vedomosti a skúsenosti pri realizácii 

 improvizácie  v 

 hudobnodramatických etudách a 

celkoch.  

Hudobno-dramatické etudy, hry, jeden 

hudobnodramatický celok.  

Realizuje minimálne 1 hudobno-dramatickú 

etudu (celok).  
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7. VZDELÁVACIA OBLASŤ ZDRAVIE A POHYB  

7.1 Telesná výchova  

  
CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO PREDMETU   

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a 

pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 

zdatnosti a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a 

praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu 

a morálnemu vývinu žiakov, prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a 

plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese edukácie.   

Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania 

žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových 

prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú 

motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje 

zdravotný stav žiakov.  

  

CIELE UČEBNÉHO PREDMETU   

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné 

plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.   

  

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:   
- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,   

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,   

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách,   

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,   

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela,   

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,  - podporovať 

získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,   

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.   

  

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne 

gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a 

radostné prežívanie pohybovej činnosti.   

  

Ďalšie ciele sú:   

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj   

Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových možnostiach a 

pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po 

stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej.  Cieľ zameraný na zdravie   
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Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného 

zdravého životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú 

zodpovednosť za vlastné zdravie.  Cieľ zameraný na motoriku   

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 

základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, 

preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii 

pohybových činností.  Cieľ zameraný na postoje   

Prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v každodennom živote.   

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú:   

- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom 

poznatkov z realizovaných pohybových aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov,  

- dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair-play, je tolerantný k súperom pri 

súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a 

svojím správaním prispieva k nerušenému priebehu športovej akcie,   

  

- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo 

rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo voľnom čase,   

- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre 

optimálnu zdravotne orientovanú zdatnosť,   

- dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného 

zdravia,   

- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať 

prostredníctvom každodenného pohybu.   

Špecifikácia kompetencií, ktoré si má žiak rozvíjať v kontexte s kľúčovými kompetenciami a 

ich prepojenie so vzdelávacou oblasťou a učebným predmetom  Komunikácia v 

materinskom jazyku a v cudzích jazykoch:   

- vyjadrovať sa veku primeranou športovou terminológiou,   

- vyjadrovať svoje názory, vedomosti a pocity súvisiace s realizovanými pohybovými 

aktivitami,   

- interaktívne a kreatívne reagovať na otázky súvisiace so športovou činnosťou,   

- dokázať komunikovať o aktuálnych športových udalostiach v škole, obci, regióne ale i 

významných športových súťažiach a sviatkoch (OH, MS, ME ap.).   

  

Matematická kompetencia a základné, kompetencie v oblasti vedy a techniky:   

- pri rozvoji matematických modelov myslenia využívať vyjadrovanie telom a pohybom,   

- rozvíjať priestorové myslenie prostredníctvom pohybových aktivít,   

- rozvíjať logické myslenie prostredníctvom taktických úloh v pohybových činnostiach,   

- využívať poznatky o tele človeka, jeho pohyboch a účinkoch.   

  

Digitálna kompetencia:   
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- využívať informačné technológie na vyhľadávanie potrebných informácií súvisiacich so 

športovými aktivitami.   

  

Naučiť sa učiť:   

- aktívne využívať informácie zo školskej telesnej výchovy vo voľnom čase,   

- mať záujem (byť motivovaný) o ďalšie vzdelávanie sa v oblasti športu.   

  

Spoločenské a občianske kompetencie:   

- vytvoriť si vlastnú identitu (nájsť si svoje miesto) pri aktívnej športovej činnosti – svojej účasti 

na nej v rámci skupiny, tímu ap.,   

- vedieť rešpektovať práva i povinnosti (svoje i iných) pri realizovaných športových aktivitách,   

- vedieť kooperovať pri športových aktivitách,   

- byť tolerantný pri iných názoroch na riešenie aktuálneho problému súvisiaceho so športovou 

aktivitou a zároveň asertívny pri nastoľovaní svojich požiadaviek a formulovaní svojich 

názorov.   

  

Iniciatívnosť a podnikavosť:   

- vedieť s kamarátmi realizovať aj vo voľnom čase naučené pohybové hry a športové aktivity v 

rôznom prostredí,   

- byť iniciatívny pri aplikácii pohybových činností do svojho vlastného denného režimu.   

  

Kultúrne povedomie a vyjadrovanie:  

  

- mať motorickú gramotnosť (ako výsledok pohybového vzdelávania), ktorá je súčasťou 

kultúrnej gramotnosti človeka.   

  

OBSAH   

  

Prehľad tematických celkov (TC)   
1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti   

2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry   

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti   

4. Psychomotorické cvičenia a hry   

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti    
PROCES   

K organizačným formám:   
  
V primárnej edukácii je úlohou školy zabezpečiť komplexný pohybový režim ţiakov danej 

školy. Pre splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto organizačné 

formy:   
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- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín   

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti 

školského dvora)   

- vyučovacia hodina telesnej výchovy (hlavná organizačná forma),   

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti),   

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít),   

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,   

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít 

v prírode),   

- cvičenia v prírode (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku).   

  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli 

ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého klasifikačného obdobia sú žiaci na 

vysvedčení hodnotení známkami. Klasifikácia a hodnotenie žiakov prebieha v súlade s 

Metodickým pokynom c. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy.  

  

Hodnotenie:  

  

- Stupeň 1 (výborný) – žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitostí a vie ich pohotovo 

využiť  

- pri motorických, praktických činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomostí  

- a naučené zručnosti. Pohybový prejav je estetický, výsledky jeho činnosti sú kvalitné.  

- Stupeň 2 (chválitebný) – žiak osvojené kompetencie tvorivo aplikuje pri motorických  

- a praktických činnostiach. Výsledky jeho činnosti sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Jeho  

- pohybový prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti, je prevažne estetický.  

- Stupeň 3 (dobrý) – žiak má nepodstatné medzery v úplnosti osvojenia pojmov, 

zákonitostí  

- a pri ich využívaní v motorických, praktických činnostiach. Podstatné nepresnosti vie  

- s pomocou učiteľa opraviť. V pohybovom prejave sú častejšie nedostatky v správnosti,  

- presnosti, jeho prejav je menej estetický a výsledky menej kvalitné.  

- Stupeň 4 (dostatočný) – žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojených  

- poznatkov a zákonitostí a ich využívaní v motorických a praktických činnostiach. 

Pohybový  

- prejav je málo estetický, s chybami. Vážne nedostatky vie s pomocou učiteľa opraviť.  

- Stupeň 5 (nedostatočný) – žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované 

učebnými  
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- osnovami, má v nich závažné medzery. Jeho pohybový prejav je nesprávny, nepresný, 

na  

- nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť.  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník Časová dotácia: 2h/týždeň (ŠVP –  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti – 20 h  

Viesť k osvojeniu elementárnych pohybových Základné lokomócie- poznať, vedieť, Zvládol základné lokomócie v rôznych zručnosti a 

vytvoriť pohybové návyky pomenovať, poradové cvičenia – poznať obmenách, v rôznom priestore.  

súvisiace so základnými lokomóciami. základné  a  vedieť  ich pomenovať, Vie základy techniky behov, skokov, hodu.  

elementárna terminológia (názvoslovie) Vykonáva základné polohy a pohyby tela a 

gymnastických polôh, pohybov a cvičení, jeho časti.  

význam základných lokomócii, poradových Prejavuje snahu o sebazdokonaľovanie v a 

gymnastických cvičení, základné pravidlá týchto aktivitách atletických a 

gymnastických súťaži, zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto cvičeniach.  

Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH) – 21 h  

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z 

pravidiel hry, prejavovať schopnosť 

spolupracovať, dodržiavať dohodnuté pravidlá, 

technicky správne manipulovať s náčiním a 

pohybovať sa sním.  

Základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, 

PŠH – poznať a vedieť pomenovať, základné 

informácie o hrách a súťažiach, význame 

súťaživosti v športe, správna technika 

základných herných činnosti jednotlivca, 

poznatky o správnej manipulácii o herným 

náčiním, poznatky o základných pravidlách 

realizovaných hier, zásady  

bezpečnosti a hygieny pri hrách  

Pozitívne vníma rôzne hry ako významnú 

súčasť pohybových aktivít človeka.  

Dodržiava zásady hry fair-play pri 

realizovaných hrách.  

Adekvátne vie povzbudzovať pri hrách ako ich 

aktér i ako divák.  

Adekvátne reaguje pri víťazstve i prijať prehru 

s uznaním kvalít súpera.  

Kreatívne a estetické pohybové činnosti – 10 h  
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Mať primerane veku rozvinuté základné 

senzorické, motorické, intelektuálne, kultúrno-

umelecké a tvorivé schopnosti.  

Poznať a vedieť niektoré regionálne tance a 

ľudové hry - poznať správne držanie tela, 

polohy tela a jeho časti v kontexte so slovným 

alebo hudobným podnetom.  

Pozitívne vníma spojenie slova, hudby a 

pohybu ako potrebnú súčasť pohybových 

činnosti človeka.  

Pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a 

upevňovať sociálne vzťahy v skupine.  

Prejavuje  snahu  o sebazdokonaľovanie  a  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  dokáže vnímať a precítiť pohyb.  

Psychomotorické cvičenia a hry – 10 h   

Mať primerane veku osvojené správne držanie 

a vnímanie tela pri pohybových činnostiach.  

Vytváranie návyku správneho držania tela v 

rôznych polohách – relaxačné cvičenia  

Osvojovanie si pohybových cvičení so 

zameraním na koncentráciu a pozornosť, 

osvojovanie si pohybových aktivít zameraných 

na čiastočnú i celkovú relaxáciu.  

Pozitívne vníma prejavy svojho tela pri 

pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka. 

Vie zaujať pozitívne vzťahy v skupinách, 

empatiu.  

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – 5 h   

Mať primerane veku osvojené základné 

zručnosti z plávania, turistiky vedieť ich 

primerane aplikovať v živote i športe.  

Osvojovanie si základných zručnosti z 

plávania, turistiky v rôznych obmenách, 

proporcionálny rozvoj všetkých pohybových 

schopností prostredníctvom sezónnych 

pohybových aktivít.  

Pozitívne vníma pohybové aktivity v prírode 

ako potrebnú súčasť pohybu človeka. Má 

pozitívny vzťah k prírode, pohybovým 

aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, 

ochrana prírody.  
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Prierezové témy:  

Ochrana života a zdravia  

Prírodoveda  

Matematika 

Dopravná výchova  

Enviromentálna výchova  

Finančná gramotnosť  

Hudobná výchova  

Regionálna výchova  

Multikultúrna výchova  

 

  

Obsah vzdelávania pre 2. ročník Časová dotácia: 2h/týždeň (ŠVP –  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Základné lokomočné a nelokomočné a pohybové zručnosti – 23 h  

Vedieť primerane veku a svojim bežecká abeceda, beh - rýchly, vytrvalostný, Správne pomenuje základné lokomócie, 

schopnostiam správne technicky vykonávať skok do diaľky, hod loptičkou, kotúle - vpred, základné nelokomočné pohyby, základné 

základné lokomócie (ako elementárne vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, atletické disciplíny, základné cvičenia z 

predpoklady pre zvládnutie základných obraty, poskoky, skoky na pružnom mostíku a akrobacie a poradové cvičenia realizované vo 

atletických disciplín), poradové cvičenia trampolíne, výskoky a zoskoky z výučbe.  

(ako predpoklady účelnej organizácie) a gymnastického náradia Ukáže správne technické predvedenie elementárne zručnosti 

z akrobacie (ako základných lokomócií i základných predpoklady pre zvládnutie základných akrobatických cvičení v rôznych 

obmenách. gymnastických zručnosti), poznať ich Vie uplatniť základné lokomócie, poradové možnosti aplikácie a vníma ich 

význam v cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, živote i športe. súťažiach a iných pohybových činnostiach.  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

 366    

Psychomotorické cvičenia a hry – 10 h  

Mat primerane veku osvojené správne držanie 

a vnímanie svojho tela pri pohybových 

činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu 

cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 

pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, 

dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, 

seba akceptácie, dôvery vo vlastné sily.  

koordinačné cvičenia a hry,  

relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry, 

aktivity zamerané na rozvoj dýchania, 

naťahovacie (strečingové) cvičenia, 

cvičenia na rozvoj flexibility.  

Správne pomenuje základné polohy tela, druhy 

realizovaných cvičení z oblasti 

psychomotoriky.  

Ukáže správne základné polohy tela a 

primerane svojim schopnostiam vykonáva 

psychomotorické cvičenia v rôznych 

obmenách.  

Uplatňuje  prvky  psychomotoriky a 

psychomotorických hier a prežíva pocity 

radosti z pohybu a hry.  

Pozná jednoduché testy na posudzovanie 

svojej flexibility, držania tela, dýchania.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Manipulačné pohybové a prípravné športové hry – 23 h  

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z  

pravidiel hry, prejavovať schopnosť  

spolupracovať,  dodržiavať  dohodnuté  

pravidlá, technicky správne manipulovať s 

náčiním a pohybovať sa sním, odhadovať 

pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať 

pozitívny postoj k herným činnostiam, 

uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na 

športových podujatiach.  

hry so zameraním na manipuláciu s rôznym 

tradičným, ale aj netradičným náčiním, 

pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových 

schopností (kondičných, koordinačných), 

pohybové hry zamerané na precvičovanie 

osvojovaných si elementárnych  

pohybových  zručnosti  rôzneho 

charakteru(gymnastických, atletických, 

plaveckých a pod.)  

Prípravné športové hry - zamerané na 

futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis.  

Pomenuje a pozná základné herné činnosti 

jednotlivca, pozná názvy hier realizovaných vo 

výučbe.  

Aplikuje v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje 

ich.  

Vie ukázať a uplatniť správnu techniku 

manipulácie s náčiním.  

Vie ukázať a uplatniť správnu techniku 

herných činností jednotlivca v hrách 

realizovaných vo výučbe. Využíva naučené 

zručnosti z hier v rôznom prostredí (telocvičňa, 
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príroda, voda) a aplikuje ich aj v bežnom živote 

(vo voľnom čase).  

Kreatívne a estetické pohybové činnosti – 10 h  

Mat primerane veku rozvinuté základné 

senzorické, motorické (pohybové), 

intelektuálne, kultúrny - umelecké a tvorivé 

schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v 

živote i športe prostredníctvom 

kultivovaného prirodzeného pohybu  

tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, 

poskoky, so zameraním na správne a 

estetické držanie tela ako celku i jeho časti v 

rôznych polohách, rytmizované pohyby s 

využitím hudby alebo rôznych 

jednoduchých hudobných nástrojov, pohyby 

so slovným navádzaním, napodobňovacie 

pohyby (napr. zvierat, športovcov, činností 

človeka), pohybová improvizácia na 

hudobné motívy, alebo zadané témy, tanečná 

improvizácia na základne naučených 

tanečných krokov, motívov, väzieb  

Správne pomenuje základné gymnastické 

cvičenia, tanečné kroky a činnosti realizované 

vo výučbe.  

Vie ukázať správne technické predvedenie 

rytmických cvičení, tanečných krokov, 

motívov v rôznych obmenách realizovaných 

vo výučbe.  

Zladí pohyby, chôdzu, skoky a beh s rytmom 

navodeným potleskom, zvukovým signálom, 

hudbou.  

Uplatňuje prvky rytmiky a tanca v 

hudobnopohybových, tanečných a 
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dramatických hrách, no Ipli iných pohybových 

činnostiach.  

Obsah vzdelávania pre 3. ročník Časová dotácia: 2h/týždeň (ŠVP –  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

1. Základy akrobatických cvičení a názvoslovie – 10 h   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce  

  

2h), 66h/rok  

 369    

Poznať dohovorené signály a základne povely, 

správne na ne reagovať pohybom Povelmi 

zaistiť bezpečnosť a efektívnejšie využitie času 

na cvičenie  

Oboznámiť sa s cvičebným prostredím, 

sociálnym zariadením - vedieť ho používať  

Poznať náradie a náčinie  

Miesto a spôsob uloženia   

Zásady bezpečnosti pri manipulácii s náradím a 

náčiním  

Pomenovať a ovládať cvičebné tvary a polohy 

statické stoj, sed , drep, kľak, ľah, predklon, 

záklon, úklon, predpažiť, vzpažiť, upažiť, 

prednožiť, zanožiť, unožiť  

Pomenovať a ovládať dynamické cvičebné  

tvary prevaly - vpred, vzad, vbok, kotúľ vpred  

Vedieť význam slova - chôdza, poklus, beh 

Povely, signály, znamenia - začať, prerušiť, 

skončiť cvičenie  

Správna reakcia na povely - na značky, na čiaru, 

do kruhu atď.  

Činnosť na povely - pozor, pohov, v rad 

nastúpiť, v zástup nastúpiť, pochodom vchod, 

zastaviť stáť, vľavo, vpravo bok, čelom vzad 

Správne uchopenie a zdvíhanie náčinia a 

náradia - nosenie, polozenie, manipulácia, 

uloženie   

Bezpečný a účelný pohyb v telocvični, 

náraďovni, na ihrisku, bazéne, na vychádzke 

do prírody  

Poznať, pomenovať a vedieť k akej činnosti 

použiť náčinie - lopty, švihadlá, lano, kuželky, 

vrecúška s pieskom  

Poznať náradie - lavička, nízka kladina, 

rebriny, žinenky, nízky basketbalový kôš, malá 

bránka  

Žiak:  

-dokáže pomenovať a ovládať cvičebné tvary a 

statické polohy  

-dynamické cvičebné tvary  

- pozná význam slova: chôdza, poklus, beh  

-reaguje na povely , signály a znamenia -vie 

správne reagovať na povely: na značky, čiary, 

do kruhu,  

Pozor, pohov,nástup, zástup  

-dokáže správne uchopiť a zdvíhať náčinie a 

náradie  

-dodržiava bezpečný pohyb v telocvični, 

náraďovni, na ihrisku, na vychádzke  

-vie pomenovať a k akej činnosti náčinie a 

náradie slúži  

-je oboznámený so špecifikami preliezok  
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Oboznámiť deti so špecifikami preliezok na  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 ihrisku - zoznamovanie a činnosť s pomocou 

učiteľa  
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2. Zdokonaľovanie základnej motoriky – 10 hod.   

Vedieť vykonávať a pomenovať elementárne 

pohybové tvary a prvky Rozvíjať 

lokomočnými pohybmi koordináciu, 

vytrvalosť, silu a správne držanie tela pri záťaži  

Chôdza, poklus, beh - zastavenie, zrýchlenie, 

spomalenie Beh na určenú vzdialenosť k méte 

Skoky - znožmo, odraz z jednej nohy, výskoky, 

zoskoky z primeranej výšky na mäkkú 

podložku  

Lezenie, šmyk, hody - do diaľky, triafanie 

Chytanie, zdvíhanie a prenášanie predmetov a 

náčinia  

-ovláda chôdzu, poklus, beh - zastavenie,  

zrýchlenie, spomalenie  

-ovláda beh na určenú vzdialenosť k mét  

-ovláda skoky: znožmo, odraz z jednej nohy, 

výskoky, zoskoky z primeranej výšky na 

mäkkú podložku  

- ovláda lezenie, šmyky, hody do diaľky, 

triafanie  

-zvláda chytanie, zdvíhanie a prenášanie 

predmetov a náčinia  

3. Relaxačné, kompenzačné a zdravotné cvičenia - 9hod.   

Pravidelné krátke ranné cvičenia a 

telovýchovné chvíľky zamerané na držanie tela 

, dýchacie a polohové cvičenia Poznať názvy 

častí tela, orgánov a ich životné funkcie Získať 

u detí návyk k pravidelnému cvičeniu  

Hygienické zásady pri cvičení apo cvičení  

Cvičenia  bez  náčinia  - 

 naťahovacie, uvoľňovacie, dýchacie, 

rýchlostno - silové, obratnostné, kompenzačné 

a relaxačné  

Cvičenia s náčiním - s loptou, kockou, 

švihadlom atď.  

-ovláda cvičenia bez náčinia: naťahovacie, 

uvoľňovacie,  dýchacie,  rýchlostno-silové, 

obratnostné, kompenzačné a relaxačné  

-ovláda cvičenia s náčiním: s loptou, kockou, 

švihadlom  

4. Pohybové hry – 9h   
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Pripraviť pre deti primerane pohybové hry, aby 

sa vedeli zapojiť, reagovať na dohovorené 

signály .vedieť základné pravidlá a používať 

náčinie  

  

Malé hry - na rozvoj obratnosti, rýchlosti, 

vytrvalosti a sily, zlepšenie kĺbovej 

pohyblivosti Hry so zameraním na rozvoj 

koordinácie - bežecké , loptové, štafetové a 

imitačné hry – na snehu, vo vode  

-ovláda malé hry na rozvoj obratnosti,  

rýchlosti, vytrvalosti a sily  

- má zlepšenú kĺbovú pohyblivosť  

-ovláda hry so zameraním na rozvoj 

koordinácie: bežecké, loptové, štafetové a 

imitačné na snehu i vo vode  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

5. Základy rytmickej gymnastiky a tance – 9h   

Zvládnuť na primeranej úrovni jednoduché 

cvičenia a pohyb na hudobný doprovod 

Zatancovať individuálne a v skupine na hudbu 

jednoduchý tanec  

Reagovať pohybom na 2/4, 3/4, a4/4 takt  

Reagovať pohybom na rytmickú hudbu - 

vlastný prejav  

Rytmické kroky na hudbu samostatne, v 

skupine  

-dokáže reagovať pohybom na 2/4, ¾ a 4/4 takt  

-reaguje pohybom na rytmickú hudbu  

-má vlastný prejav  

-ovláda rytmické kroky na hudbu samostatne i 

v skupine  

6. Vychádzky do prírody – 9h   

Pozitívny vplyv pohybu a pobytu v prírode na 

ozdravenie celého organizmu Osvojenie 

špecifických poznatkov z pozorovania prírody, 

krajiny a okolia materskej školy Zásady obutia, 

oblečenia .hygieny a bezpečnosti v prírode 

Vytváranie pozitívneho vzťahu k životnému 

prostrediu a prírode Premiestňovanie a presun 

v tvaroch - dvojstup, zástup Určiť konkrétny 

poznávací  

cieľ  

Chôdza s prekonávaním primeranej 

vzdialenosti v bezpečnom teréne Spoznávanie 

okolia, predmetov, rastliny, zvieratá, nerasty, 

vodné toky atď. Námetové hry podľa ročného 

obdobia Poznávanie turistických značiek 

Svetové strany   

-dokáže chôdzou prekonávať primeranú 

vzdialenosť v bezpečnom teréne  

-spoznal okolie, predmety, rastliny, zvieratá, 

nerasty a vodné toky  

- pozná námetové hry podľa ročného obdobia  

-pozná turistické značky a svetové strany  

7. Základné pravidlá bezpečnosti v premávke – 10hod.   
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V skupine cestovať dopravným prostriedkom 

Vedieť bezpečne prejsť cez ulicu, cez prechod 

pre chodcov  

Poznať  svetelnú  signalizáciu  a  

nebezpečenstvo ciest a koľají  

Presun v skupine v dopravnom prostriedku  

Navštíviť dopravné ihrisko  

Poznať zásady pri prechádzaní cez 

komunikáciu a koľaje Vedieť reagovať na  

svetelnú signalizáciu  

Poznať  vodorovné  značenie  - 

 zebru  a dopravnú značku - prechod 

pre chodcov  

-ovláda presun v skupine v dopravnom 

prostriedku  

-navštívil dopravné ihrisko  

-pozná  zásady  pri  prechádzaní  cez  

komunikácie a koľaje  

-vie reagovať na svetelnú signalizáciu  

-pozná vodorovné značenie - zebru, dopravnú 

značku - prechod pre chodcov  

  

  

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   

Časová dotácia: 2h/týždeň (ŠVP – 2h), 66h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok : Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti -  20 h  

Mať primerane veku a svojim schopnostiam 

osvojené základné lokomócie (ako   

elementárne  predpoklady  pre  zvládnutie  

základných atletických disciplín), poradové  

cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie   

pohybových činností v priestore) a elementárne 

zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre 

zvládnutie základných gymnastických 

zručností), poznať ich možnosti aplikácie a 

vnímať ich význam pre život a šport.  

Bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný.   

Skok do diaľky.    

Hod loptičkou.   

Kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, 

rovnovážne výdrže, obraty, poskoky.   

Zoskoky z vyšších plôch – cvičenia s 

debničkami.   

Štafetové hry s náčiním a bez náčinia.   

Nácvik šplhu na tyči/ lane.    

Skákanie cez švihadlo. Cvičenia s lavičkami  

a rebrinami.  

Pozná základné poradové cvičenia a vedieť ich 

pomenovať.    

Pozná správnu techniku kotúľu vpred a kotúľu 

vzad a techniku hodu a rýchleho behu.  Vie 

správne technicky vykonávať skok z debny.   

Pozná  elementárnu  terminológiu 

gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

význam základných lokomócií, poradových a 

gymnastických cvičení. Pozná základné  

pravidlá atletických, gymnastických súťaží a 

zásady bezpečnosti a hygieny pri týchto 

cvičeniach.  
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 Tematický celok :   Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry – 20 h                           

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z 

pravidiel hry, prejavovať schopnosť 

spolupracovať, dodržiavať dohodnuté  

pravidlá, technicky správne manipulovať           s 

náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať 

pohyb náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb 

v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať 

pozitívny postoj k herným činnostiam, 

uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na 

športových podujatiach.  

Pohybové hry na rozvoj sily a obratnosti- 

skákanie cez švihadlo, preťahovanie sa 

pomocou švihadla a lana.    

 Prípravné športové hry,   hádzanie a chytanie.   

Prípravné hry s raketou a loptičkou  na rýchlosť 

a obratnosť – vpred alebo späť.   

Vybíjaná.   

Loptová hra – futbal.  Netradičné pohybové hry.  

Vie pomenovať a poznať základné herné 

činnosti jednotlivca, základné informácie o 

hrách a súťažiach.    

Pozná  zásady bezpečnosti pri skákaní cez 

švihadlo či pri preťahovaní sa švihadlom.  Vie 

správne manipulovať s herným náčiním.  

Pozná základné pravidlá realizovaných hier, 

zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách a na 

športových podujatiach.    

Chápe význam súťaživosti v športe.  

  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  

Tematický celok :   Kreatívne a estetické pohybové činnosti – 10 h  
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Mať primerane veku osvojené správne držanie   Základné tanečné kroky (prísunný, poskočný,  Pozná a vie pomenovať jednotlivé druhy a 

vnímanie svojho tela pri pohybových premenný).  cvičení a hier, pohybových výrazových činnostiach, vedieť aplikovať 

širokú škálu Nácvik tanečných krokov spojených s prostriedkov tvorivej dramatiky, rytmiky, cvičení zameraných na vnímanie 

vzájomného držaním tela.  tanca.  pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, Rytmizované pohyby s využitím hudby alebo Dokáže 

udávať rytmické pohyby.   

dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, rôznych jednoduchých hudobných nástrojov.   Pozná správne držanie tela, polohy tela a jeho 

sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. Jednoduché rytmické cvičenia spojené s častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so 

vytlieskávaním a vydupávaním a hraním na slovným alebo hudobným podnetom.    

tamburínu.  Dokáže uplatniť prvky rytmiky a tanca  

Pohybová improvizácia na hudobné motívy, v hudobno - tanečných pohybových 

hrách.  

alebo zadané témy.   

Tanečná improvizácia na základe naučených 

tanečných krokov, motívov, väzieb.    

Tematický celok :   Psychomotorické cvičenia a hry – 10 h  

Mať primerane veku osvojené správne držanie  

a vnímanie svojho tela pri pohybových 

činnostiach, vedieť aplikovať širokú škálu 

cvičení zameraných na vnímanie vzájomného 

pôsobenia psychiky a pohybu, relaxáciu, 

dýchanie, flexibilitu ako základ sebapoznania, 

sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily.  

 Koordinačné  cvičenia  a  hry.  Relaxačné  

(uvoľňovacie) cvičenia a hry.    

Aktivity zamerané na rozvoj dýchania.    

Naťahovacie (strečingové) cvičenia.    

Cvičenia na rozvoj flexibility.    

Vie správne pomenovať pohyby tela a jeho 

častí a poznať správne držanie tela.  Dokáže 

uvoľniť jednotlivé časti tela.  Vie ukázať 

správne polohy tela a vykonávať 

psychomotorické cvičenia.    

Pozná  význam  správneho 

 dýchania  pri cvičení.  

Pozná zásady bezpečnosti, hygieny a 

psychohygieny pre zdravie.  

Tematický celok :   Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti – 6 h  
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Mať primerane veku osvojené základné 

zručnosti z  turistiky, korčuľovania, 

bicyklovania a i., vedieť ich primerane 

aplikovať v živote i športe.  

Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k 

povrchu a terénu.  

Korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie,  

obrat, hry a súťaže na korčuliach.   

Chápe význam turistiky a korčuľovania.  Pozná 

informácie o možnostiach aplikácie sezónnych 

pohybových aktivít.   

Uplatňuje základné zručnosti z turistiky,  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

 Pohyb v zimnej prírode – korčuľovanie,  - hry so 

snehom a na snehu (hádzanie snehových gúľ, 

vytváranie stôp).   

Turistika a pohyb v letnej prírode – chôdza po 

rôznych povrchoch,  prekonávanie terénnych 

prekážok.  

korčuľovania a i.  

Prierezové témy   

V rámci predmetu Telesná výchova budeme v 4. ročníku vyučovať:  Osobnostný 

a sociálny rozvoj.    

Mediálna výchova    

Regionálna výchova   Environmentálna 

výchova.    

Ochrana života a zdravia.    

Protidrogová výchova a prevencia.    

Dopravná výchova – bezpečnosť v cestnej premávke   

Tvorba projektov a prezentačných zručností  
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8. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM  

8.1 Regionálna výchova  

  

Charakteristika predmetu  

  

Poslaním povinne voliteľného predmetu regionálna výchova na prvom stupni základnej školy 

je upriamiť pozornosť žiakov na prírodné krásy, historické pamätihodnosti obce, mesta a 

blízkeho okolia, rozvíjať v nich cit ku kráse ľudového umenia a vzbudiť záujem o potrebu 

ochrany prírody a životného prostredia.  

  

CIEĽ  PREDMETU  

  

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

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

predkov.   

Edukačná činnosť je zameraná na to aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a 

kultúru vlastnej obce, mesta – na funkčné využívanie historických regionálnych ukážok: môj 

rodný kraj – kraj, kde žijem; škola a jej okolie; moja trieda; obec, v ktorej žijem; čo sa mi v 

našom kraji najviac páči; čím sa pýši naša obec (príbehy o rodákoch, pamätné miesta, sochy a 

i.), história, (osídlenie), povesti, piesne, šport a kultúra, osobnosti, ale aj súčasnosť vo všetkých 

smeroch napr. ekonomika); jej flóru a faunu – význam ochrany prírody, lesa, vody, živočíchov 

– objavujeme Slovensko – objavovanie a spoznávanie prírodných krás a zaujímavostí Slovenska; 

povesťami opradené pohoria – cestujeme po Slovensku – oboznámenie sa s časťami Slovenska 

formou výletu; povesti z veľkých a starých miest Slovenska; zvyky a tradície; ľudia v mojom okolí 

(aj o úcte k starším obyvateľom); pripomíname si našich predkov – vychádzať z rodinného 

prostredia t.j. téma – RODINA – rodostrom rodiny, tradičné jedlá; stretnutia s pamätníkmi 

(starými rodičmi, známymi) na besedy; rozhovory so žiakmi o minulosti ich regiónu a pod. Vedieť 

sa orientovať v turisticky a historicky atraktívnych miestach Slovenska.   

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a 

vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra – kultúra, ktorú 

vytvorili, ktorou žili a dodnes žijú najširšie vrstvy obyvateľstva – využitie danosti regiónu, 

návšteva ľudového majstra, dielne, výstavy – spoznávanie tradičných ľudových remesiel, 

ľudovoumeleckých výrobkov regiónu, tradičné jedlá, vlastná tvorba (remeslá), spoznávanie 

staviteľských pamiatok v regióne, obci, poznatky využiť vo výtvarnom zobrazovaní; tvorba 

zbierky ľudovej hudobnej kultúry, jej prezentácia (piesne, zvyky regiónu, vlastná tvorba – 

spevník regiónu); poznávanie vyčítaniek, hádaniek, básní, ľudovej piesne, tanec, ľudové kroje 

(hudobný, pohybový, výtvarný prejav), príslovie, porekadiel, pranostík, bájok, rozprávok: 

ľudových, autorských, povestí a pod. – skúmanie vlastnej kultúry, skúmať a objavovať vlastnú 

kultúru a spoznávať iné kultúry v oblasti ľudových tradícií.   

Význam na kultivácii osobnosti žiaka má zaradenie prierezovej témy do estetickej výchovy a pri 

rozvíjaní talentu žiaka vo všetkých druhoch umenia vo voľnočasových aktivitách, ako napr. v 

základných umeleckých školách (vo všetkých jej odboroch), v centrách voľného času, tiež v 

zakladaní speváckych či tanečných súborov, divadielok a pod.   

Týmito aktivitami pomôžeme pri vytváraní predpokladov u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu 

ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich 

predkov. Pod regionálnou kultúrou rozumieme súhrn produktov (hmotných a nehmotných) 



 

 

ľudskej činnosti, ktoré sa viažu na konkrétnu obec alebo región. Regionálna kultúra zahŕňa v 

sebe lokálne a regionálne kultúrne dedičstvo, ako aj živé kultúrne prejavy fungujúce v 

každodennom živote, pri sviatkoch a slávnostiach. Regionálna kultúra nadväzuje na regionálne  
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kultúrne tradície a pokladá ich za dôležitú súčasť historickej pamäte i za zdroj identity obce alebo 

regiónu.   

  

Tematické celky predmetu:   

  

1. Môj rodný kraj  2. Objavujeme Slovensko   

3. Tradičná ľudová kultúra.   
  

Kontrola a hodnotenie žiakov  

  
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí 

medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa 

je pozitívne hodnotenie . V danom predmete sú žiaci priebežne klasifikovaní. Žiakov postupne 

vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci každého 

klasifikačného obdobia sú žiaci na vysvedčení hodnotení známkami podľa Metodického 

pokynu c. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Je vhodné jednotlivcov aj slovne 

oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mat 

priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.  
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Obsah vzdelávania pre 1. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 0h, ŠkVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard   Výstupný štandard  

Naša škola – 8h     

  Objekty v areáli školy.  

-pavilón C, naša trieda  

-pavilón C, riaditeľňa  

-pavilón C, poschodie  

-pavilón A, prízemie  

-pavilón A, poschodie  

-pavilón B, prízemie  

-pavilón B, poschodie  

-telocvičňa, jedáleň, dielňa, ihrisko  

 Vie sa orientovať v areáli školy (trieda, WC, 

chodby)  

Vie sa orientovať v areáli školy (trieda, WC, 

chodby, riaditeľňa)  

Vie  sa  orientovať  v areáli  školy  

(multimediálna trieda, počítačová trieda, 

zborovňa, trieda)  

Vie sa orientovať v areáli školy (prízemie, 

triedy, zborovňa, kancelária zástupkyne) Vie sa 

orientovať v areáli školy (poschodie, triedy, 

učebňa výtvarnej výchovy, kabinet učebníc)  

Vie sa orientovať v areáli školy (prízemie, 

triedy, učiteľská knižnica, kancelária 

zástupkyne pre 2. stupeň ZŠ)  

Vie sa orientovať v areáli školy (poschodie, 

triedy, žiacka knižnica, kabinety)  

Vie sa orientovať v areáli školy (telocvičňa, 

jedáleň, dielňa, ihrisko)  

Tradície a sviatky v obci – 3h     
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  Pamiatka zosnulých  

Vychádzka  k pamätníkom  a 

na cintorín.  

Jesenné aranžovanie  

mestský  Vie  sa  správať  primerane 

 okolnostiam a situáciám.  

Vie oceniť a rešpektovať historické dedičstvo.  

Vie výtvarne zobraziť jeseň.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tradície v obci – 6h    

  Tradícia sviatku – sv. Mikuláš  

Nácvik ľudových piesní. Dramatické hry. 

Tance k rozličným príležitostiam.   

Návrat  k tradičným  detským 

 hrám a slovesnosti.  

Tradičné vianočné výrobky.  

Regionálny kroj.  

Regionálny kroj. Regionálny 

kroj.  

  

Vie pomenovať tradičné sviatky.  

Vie sa správať kultúrne, primerane okolnostiam 

a situáciám.   

Vie uplatniť zručnosť pri práci s papierom a 

nožnicami.  

Pozná  hodnoty  ľudovej  slovesnosti  

(rozprávky, povesti, koledy, ľudové piesne...) 

Má záujem objavovať šikovnosť, zručnosť a 

múdrosť predkov.   

Vie predviesť ušľachtilý tanečný prejav s 

dôrazom na správne držanie tela.  

Pozná tekovský kroj.  

Vie výtvarne zobraziť tekovský kroj.  

Príroda okolo nás – 3h    
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  Akým zvieratkom by si chcel byť a prečo? – 

Hra.  

Využitie poznatkov o prírode na vyučovacom 

procese. Jozef Čapek: Rozprávky o psíkovi a 

mačičke. Rozhovor o prečítanom texte.  

Rastlinstvo a živočíšstvo v okolí vodných 

tokov v našom meste. Využitie poznatkov o 

prírode vo vyučovacom procese.  

Cíti sa byť súčasťou živej prírody, neubližovať 

jej, ale chrániť ju.  

Dokáže  rozlíšiť  domáce  a 

voľne  žijúce zvieratá.  

Vie sa vcítiť do akéhokoľvek zvieratka.  

Pozná názvy rastlín a živočíchov, ktoré sa 

vyskytujú vo vodných tokoch a ich okolí a ich 

ochrana.  

Umelci v našom okolí – 1h    

  Výtvarné stvárnenie predmetov z 

recyklovaných materiálov – strihanie, lepenie. 

Darček pre mamičku.  

Vie uplatniť zručnosti pri práci s papierom a 

nožnicami.  

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Naše mesto – 1h    

  Historické objekty. Zaujímavé lokality. 

Rozdiely medzi historickými a modernými 

budovami.  

  

Vie pomenovať historické a významné objekty 

v meste Zlaté Moravce.   

História Zlatých Moraviec – 2h    

  Názov mesta. Erb mesta, nádvorie kaštieľa – 

vychádzka.  

Výtvarné stvárnenie erbu.  

  

Vie pomenovať mesto, vznik názvu mesta. 

Pozná erb.  

Vie nakresliť, vystrihnúť a farebne stvárniť erb 

nášho mesta.  
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My sme malí remeselníci – 2h    

  Návšteva veľkonočnej výstavy.  

Výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných 

materiálov s regionálnymi prvkami – 

maľovanie kraslíc.   

  

Rešpektuje zručnosť remeselníkov. Vie 

rozvíjať manuálne zručnosti, duševné 

spôsobilosti, vedomosti a postoje.  

Naše mesto – 1h    

  Vychádzka k pomníkom v obci  Vie oceniť a rešpektovať historické dedičstvo.  

Príroda okolo nás – 6h    

  Výtvarné stvárnenie predmetov z hliny, papiera 

– darček ku dňu matiek.  

Poznávanie drevín a rastlín v areáli školy – 

pomenovanie, zapísanie názvov na plagát do 

triedy, fotodokumentácia.  

Vychádzka do prírody, objavovanie vzácnych  

Vie rozvíjať manuálne zručnosti.   

Vie chrániť prírodniny, pomenovať stromy a 

kríky. Vie prírodu vedome vnímať a chrániť.  

Vie pomenovať rastliny, stromy, zvieratá a 

vtáky vo svojom okolí.  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 385 

   

 drevín v blízkom okolí – platan.  

  

Vytvorenie plagátu drevín a kríkov z areálu 

školy – maľbou, kresbou, lepením obrázkov s 

názvami.  

Pozorovanie  hniezdenia  BOCIANA 

BIELEHO  

Čo vie o Bocianovi bielom – výtvarné 

stvárnenie.  

  

Vie chrániť vzácne živočíchy.  

  

  

  

  

  

  

  

  

Prierezové témy:  

OŽZ – Ochrana života a zdravia  

DOV – Dopravná výchova  

MKV – Multikultúrna výchova  

ENV – Enviromentálna výchova  

ETV – Etická výchova  

  

  

  
  

Obsah vzdelávania pre 2. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠkVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Naša škola – 5 hodín   



Školský vzdelávací program ISCED1  

Základná škola, Mojmírova 2, 953 01 Zlaté 

Moravce  

 386 

   

  Objekty v areáli školy.  

  

Vie sa orientovať v areáli aj v blízkom okolí 

školy.  

Naše mesto – 8 hodín   

  Historické objekty. Zaujímavé lokality.  

Rozdiely medzi historickými a modernými 

budovami.       

Vychádzka k pomníkom v obci.  

Návšteva kostola svätého Michala.  

Návšteva múzea.  

Vie pomenovať historické a významné objekty 

v meste Zlaté Moravce.   

  

História Zlatých Moraviec – 3 hodiny   

  Osobnosti v Zlatých Moravciach ( Janko  

Kráľ).  

Vychádzka k domu JK a do parku JK.   

Návšteva kaštieľa Migazziovcov spojená s 

výstavou (vianočná tematika).  

Vie oceniť a rešpektovať historické dedičstvo. 

Vedieť o osobnostiach, ktoré žili a pôsobili v 

našom meste.     

Tradície v obci – 4 hodiny   

  Nácvik ľudových piesní.  Dramatické hry.   

Tance k rozličným príležitostiam.  

Návrat  k tradičným  detským 

 hrám a slovesnosti.  

Regionálny kroj.  

  

Pozná hodnoty ľudovej slovesnosti   

( rozprávky ,povesti, koledy, ľudové piesne...)  

Vie pomenovať tradičné sviatky.  

Vie sa správať sa kultúrne, primerane 

okolnostiam a situáciám.  

Má záujem objavovať šikovnosť, zručnosť a 

múdrosť predkov.  

Vie predviesť ušľachtilý tanečný prejav  
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Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

  s dôrazom na správne držanie tela.  

Pozná tekovský kroj aj sviatočné príležitosti.   

Vie výtvarne zobraziť viac typov tekovského 

kroja podľa príležitosti.  

Príroda okolo nás - 8 hodín    

  Príbeh: Ako našli bábiku, ktorá tenko plakala 

Josef  Čapek: Rozprávky o psíčkovi a mačičke. 

Rozhovor o prečítanom texte. Akým 

zvieratkom by si chcel byť a prečo? – Hra.   

Využitie poznatkov o prírode na vyučovacom 

procese.  

Rastlinstvo a živočíšstvo v okolí vodných 

tokoch v našom meste.  

Vychádzka k vodným tokom.  

Návšteva mestských parkov a mauzólea.  

Návšteva expozície v MsKS.  

Cíti sa byť súčasťou živej prírody neubližuje jej, 

ale chráni ju.               

Dokáže rozlíšiť domáce, voľne žijúce a 

exotické zvieratá. Vie sa vcítiť do akéhokoľvek 

zvieratka.  

Pozná názvy rastlín a živočíchov , ktoré sa 

vyskytujú vo vodných tokoch a ich okolí a ich 

ochrana.   

Pozná a je hrdý na špecifiká na krásy a možnosti 

vlastného regiónu.  

  

  

Umelci v našom okolí – 5 hodín    
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  Návšteva veľkonočnej výstavy.  

Výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných 

materiálov s regionálnymi prvkami – 

maľovanie kraslíc.  

Návšteva regionálneho ľudovoumeleckého 

remeselníka – keramikára.  

Výtvarné  stvárnenie  predmetov  z 

hliny, plastelíny.  

Vychádzky do prírody vo svojom regióne.  

Dokáže rešpektovať zručnosť remeselníkov.  

Vie rozvíjať manuálne zručnosti , duševné 

spôsobilosti, vedomosti a postoje.              

Vie oceniť  zručnosť remeselníkov.  

Vie rozvíjať manuálne zručnosti.  

Vie pomenovať rastliny, stromy, zvieratá, 

vtáky a hmyz vo svojom okolí. Pozoruje 

hniezdenie bociana.   

OŽaZ Ochrana života a zdravia  

DOV Dopravná výchova  

MKV Multikultúrna  výchova  

ENV Environmentálna výchova  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

OaSR Osobnostný a sociálny rozvoj  

PPZ Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  
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Obsah vzdelávania pre 3. ročník   

Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Naša škola – 7 hod.    

ZŠ v meste  

ZŠ Mojmírova  

História vyučovania  

Rozvoj školstva  

Minulosť a súčasnosť školských zariadení  

Záujmové útvary na našej škole a v meste  

Areál školy, pavilóny A, B, C, D  

Interiér školy  

ZŠ v meste, ostatné stredné školy a učilištia  

  

Žiak pozná a vie pomenovať ZŠ v meste.  

Žiak pozná objekty v areáli školy, vie sa 

v nich orientovať a pozná aj interiér 

jednotlivých pavilónov.  

Žiak pozná typy stredných škôl a ich 

zameranie.   

Žiak pozná staršie zmienky o školách.  

Žiak si vie vybrať z ponuky CVČ a ZUŠ.  

Naše mesto – 10 hod.    

Výstava plodov jesene  

História mesta  

Tekovská župa   

Vývoj mesta po oslobodení  

Historické objekty v meste  

Pomníky  Kostoly  

Múzeum  

Exkurzia po meste  

  

Historické objekty Zaujímavé 

lokality  

Rozdiely medzi historickými a 

modernými budovami Vychádzka k 

pomníkom, návšteva kostola a múzea  

Vychádzka k domu J. Kráľa, park J. Kráľa,  

Park Migazziovcov  

Žiak vie pomenovať jesenné plody.   

Žiak pozná pôvod názvu mesta.   

Žiak vie pomenovať pomníky, kostol.  

Žiak vie kde sa nachádza park a dom J. Kráľa 

a park Migazziovcov.   

Žiak vie pomenovať historické budovy.   

  

Ľudová kultúra – 6 hod.    
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Ľudové piesne a tance  

Dramatické hry  

Ľudová slovesnosť  

Regionálny kroj  

Výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných 

materiálov (handrová bábika, práce s drôtom,  

Nácvik ľudových piesní a hier k rozličným 

príležitostiam.  

Oboznámenie sa s regionálnym tanečným 

a speváckym prejavom.  

Návrat k tradičným detským hrám 

a slovesnosti.  

Žiak pozná niektoré piesne z nášho regiónu.  

Žiak pozná hodnoty rozprávok, povestí, 

kolied a bájí.  Žiak pozná a vie nakresliť 

tekovský kroj. Žiak vie rozvíjať manuálne 

zručnosti, duševné spôsobilosti, vedomosti a 

postoje.   

 

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

s drevom...)  Miestne a regionálne zvyky.  

  

Žiak vie opätovať dobro a vďačnosť blízky 

ľuďom výrobou darčeka.  

Príroda okolo nás – 10 hod.  

Príbeh J. Čapek: Rozprávky o psíčkovi 

a mačičke  

Druhy rastlín a živočíchov v regióne Chránené 

rastliny a živočíchy v regióne.  

(Projekt)  

Chránené územia v regióne  

Vychádzka k vodným tokom 

Návšteva mestských parkov  

Záverečné zhrnutie učiva, vyhodnotenie 

projektov a aktivít žiakov  

Vychádzky do prírody vo svojom regióne  

Návšteva hospodárskeho dvora  

Rozhovor o prečítanom texte  

Akým zvieratkom by si chcel byť a prečo? – 

hra  

Využitie poznatkov o prírode na vyučovacom 

procese.   

Žiak chráni prírodu, neubližuje jej, váži si ju 

pretože je jej súčasťou.   

Žiak vie rozlíšiť domáce, voľne žijúce 

a exotické zvieratá.  

Žiak pozná názvy rastlín a živočíchov. 

Žiak pozná niektoré chránené rastliny 

a živočíchy a vytvorí si projekt.  

Žiak pozná chránené územia v regióne, je 

hrdý na svoje mesto.   

Žiak pozná okolie vodných tokov, rastliny 

a živočíchy, ktoré tam žijú.   

Žiak vie pomenovať rastliny, stromy, 

zvieratá, vtáky a hmyz vo svojom okolí. Žiak 

vie porozprávať veku primerane o svojom 

regióne.   

Obsah vzdelávania pre 4. ročník   
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Časová dotácia: 1h/týždeň (ŠVP – 1h), 33h/rok  

  

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok :  Naša  škola  - 5 h   

ZŠ   v meste  

ZŠ  Mojmírova  

História vyučovania  

Rozvoj školstva  

Záujmové útvary v škole a v meste  

Historické objekty. Zaujímavé lokality. 

Rozdiely medzi historickými a modernými 

budovami.  

Vie pomenovať  ZŠ v meste, objekty v areáli 

školy.  Rozlišuje druhy škôl. Vie si vybrať z 

ponuky (CVČ, ZUŠ)  

Tematický celok  :   Naše mesto -  9 h   

História mesta  

Tekovská župa  

Historické objekty v meste 

Pomníky, kostoly, múzeum  

Vývoj mesta   po oslobodení  

  

Stretnutie s pamätníkmi (starí rodičia, známi) – 

besedy o ich detstve a o minulosti obce.   

Vie pozorne počúvať a aktívne sa zapája do 

rozhovoru. Dokáže primeraným spôsobom 

porovnať detstvo starých rodičov a svoje. Vie 

pomenovať  hist. budovy, pozná druhy cirkví a 

názvy kostolov  

Tematický celok :   Ľudová kultúra – 4 h   
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Ľudové piesne a tance  

Dramatické hry Ľudová 

slovesnosť Regionálny 

kroj  

Nácvik ľudových piesní, dramatických hier a 

tancov k rozličným príležitostiam.  

Oboznámenie sa s regionálnym tanečným a 

speváckym prejavom.  

Návrat  k tradičným  detským 

 hrám a slovesnosti.  

Pozná hodnoty ľudovej slovesnosti ( rozprávky 

,povesti, koledy, ľudové piesne, kroje...) Vie 

pomenovať tradičné sviatky.  

Vie sa správať  kultúrne, primerane 

okolnostiam a situáciám.  

Má záujem objavovať šikovnosť, zručnosť a 

múdrosť predkov.  

Vie predviesť ušľachtilý tanečný prejav s 

dôrazom na správne držanie tela.   

Rozvíjajúce ciele  Obsahový štandard  Výstupný štandard  

Tematický celok : Umelci v našom okolí – 7 h   

Regionálni ľudovoumeleckí remeselníci 

Výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných 

materiálov  

Návšteva regionálneho ľudovoumeleckého 

remeselníka v obci ( pernikár, keramikár, 

kováč, hospodár...).  

Výtvarné stvárnenie predmetov z prírodných 

materiálov s regionálnymi prvkami ( 

maľovanie kraslíc, handrová bábika, práce s 

drôtom...).  

  

Dokáže rešpektovať zručnosť remeselníkov. 

Chce poznávať a byť hrdý na špecifiká, krásy  

a možnosti vlastného regiónu.  

Vie rozvíjať manuálne zručnosti, duševné 

spôsobilosti, vedomosti a postoje.  

Vie opätovať dobro a vďačnosť blízkym ľuďom 

výrobou darčeka.  

Tematický celok : Príroda okolo nás – 8  h   
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J. Čapek : Rozprávky o psíčkovi a mačičke  

Akým zvieratkom by si chcel byť a prečo  

Druhy rastlín a živočíchov  

 Chránené rastliny a živočíchy  

Chránené územia  

Návšteva mestských parkov   

   

  

Vychádzky do prírody vo svojom regióne.  

Návšteva hospodárskeho dvora. Rozhovor 

o prečítanom texte.  

Akým zvieratkom by si chcel byť a prečo? - hra  

Využitie poznatkov o prírode na vyučovacom 

procese.  

Vie pomenovať rastliny, stromy, zvieratá, vtáky 

a hmyz vo svojom okolí.  

Cíti sa byť súčasťou živej prírody, neubližuje 

jej, ale chráni ju.  

Dokáže rozlíšiť domáce, voľne žijúce a 

exotické zvieratá.  

Vie sa vcítiť do akéhokoľvek zvieratka.  

Pozná chránené územia.  

  

  


