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I. Všeobecná charakteristika školy 

 
1 Veľkosť školy  
 

Základná škola Okružná 17, Michalovce je úplnou základnou školou s deviatimi postupnými 
ročníkmi. História našej školy sa datuje od septembra 1974. V súčasnosti na škole pôsobí 68 
pedagogických zamestnancov, priemerný počet žiakov sa pohybuje od 810 do 830 žiakov v 40 triedach 
(18 primárne vzdelávanie a 22 nižšie sekundárne). 
Súčasťou školy je školská jedáleň, telocvičňa a školský športový areál. Areál školy je situovaný 
v sídliskovej zástavbe s bezproblémovým prístupom. 
 
2 Charakteristika žiakov 
 

Prevažná časť žiakov je mestských ,spádová obec našej školy je obec Krásnovce.  Keďže sme 
škola s triedami so špeciálnym zameraním, navštevujú našu školu aj žiaci zo širšieho okolia. 
Žiaci navštevujú triedy s klasickým zameraním, triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky 
a prírodovedných predmetov, športové triedy so zameraním na futbal a hádzanú a triedy pre žiakov so 
všeobecným intelektovým nadaním. Na škole zabezpečujeme aj výučbu pre  integrovaných žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami. 
 

2. 1 Žiacky parlament 
 

Na riadení školy sa zúčastňujú aj žiaci, prostredníctvom svojich volených zástupcov v žiackej 
samospráve. Dávajú podnety a pripomienky k životu a organizácii školy, k hodnoteniu žiakov a žiackych 
kolektívov, účastí na akciách školy, dobročinným  aktivitám, pomoci žiakom zo sociálne 
znevýhodneného prostredia, zabezpečovaniu dodržiavania školského poriadku, prezentovaniu školy na 
verejnosti a slúžia ako spätná väzba vedeniu školy. 
 
3 Charakteristika pedagogického zboru 
 

Na škole pracujú pedagógovia, ktorí spĺňajú kritéria odborného pedagogického  vzdelania  súčasnej 
doby:  

 Prejavujú kreativitu 

 Majú záujem o odbor a sebavzdelávanie 

 Majú organizačné a riadiace schopnosti 

 Aktívne sa spolupodieľajú na riadení školy, čím preberajú súčasne zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia 
V priemere pracuje na škole 68 – 72 pedagógov, z ktorých  je 12 vychovávateliek ŠKD. Vedenie 

školy vytvára vhodné podmienky na systematické vzdelávanie pedagógov. I. atestačnú skúšku alebo 
jej náhradu absolvovalo 90% pedagógov. II. atestačnú skúšku má 76% pedagógov. Všetci pedagógovia 
absolvovali vzdelávanie IKT, čím je na škole zabezpečená 100% počítačová gramotnosť pedagógov. 
15 pedagógov absolvovalo ECDL. 

Vo veľkej miere sa pedagógovia zúčastňujú priebežných vzdelávaní, alebo jednorazových 
vzdelávaní vo svojom aprobačnom predmete. Okrem týchto vzdelávaní sa zúčastňujú aj na školeniach 
inovačných a alternatívnych metód vyučovania, ktoré potom realizujú na škole vo vyučovaní. Sme škola 
so štatútom „Škola, ktorej to myslí“. Vyučovanie cudzích jazykov – anglický jazyk, nemecký jazyk a 
ruský jazyk je zabezpečené 100% kvalifikovanosťou. Výchovný a kariérovy poradca pracuje v oblasti 
poradenstva pri problémoch vo výchove a vzdelaní, profesionálnej orientácii žiakov, úzko spolupracuje 
s rodičovskou verejnosťou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
(CPPPaP) v Michalovciach. Školská psychologička plní funkciu poradenskú, preventívnu 
a diagnostickú. Koordinátori environmentálnej výchovy, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, primárnej 
prevencie protidrogových závislostí, výchovy k ľudským právam, finančnej gramotnosti, zabezpečujú 
celoročne aktivity zamerané na jednotlivé výchovy. Súčasťou nášho vzdelávacieho programu sú triedy 
zamerané na šport, preto spolupracujeme aj s jednotlivými športovými klubmi a ich trénermi.    
 
 
 
 



4 

 

4 Organizácia prijímacieho konania  
 

Prijímanie žiakov do základnej školy prebieha na základe žiadosti zákonného zástupcu. Zápis 
žiakov do prvého ročníka sa koná v súlade s platnou legislatívou. Informácie o čase a podmienkach 
zápisu sú uverejnené v miestnych masovokomunikačných prostriedkoch.  

Do 1. ročníka tried pre deti so všeobecným intelektovým nadaním prebieha prijímacie konanie 
v spolupráci s CPPPaP v Michalovciach a Súkromnou psychologickou poradňou v Sečovciach, ktoré 
diagnostikuje intelekt uchádzačov, záverečné rozhodnutie o prijatí realizujeme v spolupráci s PhDr. 
Jolanou Laznibátovou, CSc. – autorkou projektu APROGEN. 

Do 5. ročníka športových tried robíme výber na základe lekárskeho odporúčania a talentových 
skúšok pozostávajúcich z pohybových schopností a zručností, ktoré posudzujú tréneri. 
 
5 Dlhodobé projekty 
 

V rámci operačného programu Vzdelávanie – Modernizácia vzdelávania sme zrealizovali projekt 
Škola, v ktorej sa všetci učia, ako spoznávať veci okolo nás s finančnou podporou Európského 
sociálneho fondu. Projekt bol zameraný na ďalšie vzdelávanie učiteľov v oblasti inovačných metód 
a postupov a na tvorbu učebných zdrojov a pomôcok. Jeho implementácia a overovanie je stále v plnení 
a pomáha zvyšovať úroveň výchovy a vzdelávania v našej škole. 

Realizujeme a implementujeme nasledovné projekty: 
Národný projekt AMV – Aktivizujúce metódy vo výchove. Projekt AMV sa zameriava na 

skvalitnenie vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na 
profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale 
i v spojení s novými informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si 
posilnia kompetencie v implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať 
v prospech formovania základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti 
a znižovania výchovných problémov.  

Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, kde 
najvýznamnejším prínosom je: 

 akcelerácia procesu zavádzania elektrizovaných služieb a digitálnych interaktívnych technológií do 
škôl, 

 aktívne používanie a lepšia dostupnosť digitálnych technológií, 

 rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze a v súlade so Štátnym 
vzdelávacím programom.    
Národný projekt VÚDPaP Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov v školskom prostredí jeho cieľom je zlepšiť starostlivosť o žiaka 

s poruchami učenia či správania, uľahčiť prácu pedagógov a výchovného  poradcu , ako aj modernizácia systému 

poradenstva a prevencie v školskom prostredí. 
Národný projekt Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné 

vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 
pracovných zručností a práca  s talentami, ktorého účelom je: podporiť profesijnú orientáciu  žiakov 
na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom odbornej  publicity tak, aby žiak pri rozhodovaní 
o budúcom povolaní zobral do  úvahy zameranie hospodárstva svojho regiónu resp. SR a ich 
prognózu  v strednodobom a dlhodobom horizonte. Zároveň by sa rozhodol pre  budúce štúdium tak, 
aby mohol uplatniť získané odborné vedomosti  a zručnosti, ktoré získal vzdelávacím procesom vo 
vybudovaných odborných  učebniach novými vyučovacími metódami a formami zameranými na 
zážitkové  učenie.  

Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách 
s využitím elektronického testovania, ktorého cieľom je zvýšenie kvality vzdelávania 
prostredníctvom elektronického testovania, zapojenie učiteľov do tvorby testov a úloh pod gesciou 
NÚCEM, vytvorenie databáz testov a úloh – približne 30.000 úloh zo všeobecnovzdelávacích 
predmetov a približne 130 testov zo vzdelávacích oblastí a kľúčových kompetencií, moderné a 
softvérovo bezpečné spracovanie a vyhodnotenie testov a úloh, zefektívnenie a urýchlenie 
porovnávania dosiahnutých výsledkov v predmetoch z oblastí vzdelávania pre učiteľa, školy, NÚCEM, 
MŠVVaŠ SR. 

Medzinárodný program Zelená škola - existuje na Slovensku od roku 2004. Naša škola je jednou 
z 282 slovenských škôl plniacich program Zelenej školy. Koordináciu programu na Slovensku 
zabezpečuje Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica. Národným garantom programu 
Zelená škola je sieť organizácií Špirála. Medzinárodným garantom je nadácia Foundation for 

http://zivica.sk/
http://www.spirala.sk/
http://www.fee-international.org/en
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Environmental Education. Generálnym partnerom programu je ZSE a partnerom je spoločnosť Natur-

pack. V školskom roku 2016/2017 sme získali certifikát Zelenej školy. 
       Národný projekt – Projekt Občan (Združenie ORAVA): Autom až na Mesiac alebo ako prísť 
zdravý a živý do školy, Ako mať zdravé pľúca až do konca života, Na každom roju číha tma, Internet 
novodobá droga sveta, je kamera jediné riešenie?, Prosím vypnite si svoj mobil, Všetci sme rovnakí 
a predsa sme iní, Čo s voľným časom, Internet novodobá droga sveta, Je známka len číslo?, Ako vieme 
pracovať s našimi peniazmi, Zdravie 21, Vizuálny smog. 

Naši žiaci sa zapojili  do projektu Občan, 14x prezentovali svoje portfóliá v Národnej rade SR, kde 
sme v roku 2012 obsadili druhé miesto a na celosvetovej prehliadke Project CIVITAS vo Washingtone 
D.C., USA (2007). V tejto oblasti spolupracujú žiaci formou on-line s partnerskou školou Cranbrook 
schools, Michigan USA. 
     Národný projekt – Čítaním a písaním k rozvoju kritického myslenia (Združenie ORAVA): 
každoročne sa zúčastňujeme Týždňa hlasného čítania. Zapájame sa do projektu Čítame s Osmijankom, 
kde sme v dvoch ročníkoch získali ocenenie za originálne riešenie hracích plánov. 
     Škola inkluzionistov – Kto chýba ? (NDS a ORANGE) 
Hlavným cieľom programu je podporiť prostredníctvom grantovo-vzdelávacieho projektu Škola 
inkluzionistov základné školy z celého Slovenska, aby dokázali v maximálne možnej miere prispôsobiť 
vzdelávacie podmienky a pedagogické stratégie rôznorodým potrebám všetkých detí v škole, v triede i 
v kolektíve, ale najmä, aby ich do svojej školy dokázali prijať. Program má niekoľko ďalších čiastkových 
cieľov:    - poradenstvo pre rodiny s deťmi so zdravotným znevýhodnením,  - zmena prístupu k žiakom 
za podpory Inkluzívneho tímu školy 
     ERASMUS + K1 – K spoločnému cieľu rôznbými cestami. Cieľom je podpora inkluzívneho 
vzdelávania - poskytnutie kvalitného vzdelania všetkým žiakom. Pri vytváraní inkluzívnej školy je 
potrebná podpora celej komunity, od činiteľov s rozhodovacou právomocou až po koncových 
používateľov (žiakov a ich rodín). Je potrebná spolupráca na všetkých úrovniach a všetci účastníci 
musia mať predstavu o dlhodobých výsledkoch – teda o tom, akých mladých ľudí škola a komunita 
„vytvorí“. Uvedomujeme si potrebu zmeny v terminológii, postojoch a hodnotách, ktoré by odzrkadľovali 
pridanú hodnotu rozmanitosti a rovnocennej účasti. 
     Národný projekt IT Akadémia vzdelávanie pre 21. storočie je zameraný na  inováciu 
prírodovedného a technického vzdelávania na základných a stredných školách so zameraním na 
informatiku a IKT, orientácia mladých ľudí na ďalšie štúdium v študijných odboroch a programoch s 
perspektívou uplatnenia sa v IT sektore. Inovácia vzdelávania v rámci Školských vzdelávacích 
programov je zameraná na aktualizáciu obsahu, metód a foriem výučby matematiky, informatiky, 
prírodovedných predmetov a odborných predmetov smerom k dôslednej a zmysluplnej implementácii 
IKT nástrojov do vzdelávania. Vytvorené inovatívne metodiky budú zamerané predovšetkým na rozvoj 
bádateľských kompetencií žiakov ZŠ. 
     Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií 
SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti. 

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí 
celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých 
a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať 
vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť 
globálne problémy a výzvy. 

 zorganizovali sme 10 ročníkov žiackej vedeckej  konferencie – týždeň vedy a techniky na škole, 
prezentácie zaujímavých a netradičných vedeckých prác žiakov našej školy v širokej verejnosti za 
účasti zástupcov mesta, okresu a Prešovskej univerzity Prešov. Príklady prezentácii žiakov – Nie 
sú éčka ako éčka, Posunková reč, Elektromagnetické pole Zeme, Japonsko kráľ počítačových 
zemetrasení, Od počítačov veľkosti dinosaura k mikroprocesorom,Geochacing, Lekári bez hraníc, 
Robot, CERN, Paríž - centrum vedy, Inteligentné priecestie, Vedecká hračka... 

 zúčastnili sme sa Celoslovenských malých vedeckých konferencií – žiaci vystúpili s prezentáciami 
na tému Origami, Rodová výchova, Geochacing, Robot, Minerály a Sociálne správanie, Separácia 
a recyklácia, Černobyľ, LEGO. V školskom roku 2016/2017 bola organizátorom Malej vedeckej 
konferencie naša škola. 

Poskytujeme odbornú pomoc pri využívaní služieb internetu, škola má každoročne vyhradené 
hodiny pre verejnosť, lebo obyvatelia majú malé skúsenosti s využívaním internetu, preto sami požadujú 
odbornú pomoc pri využívaní služieb internetu, čo by sme chceli obyvateľom regiónu poskytnúť.  

Sme škola, ktorá je sídlom Centra vzdelávacej politiky v spolupráci so Združením Orava – 
vzdelávanie pre demokraciu. 

http://www.fee-international.org/en
http://www.zse.sk/
http://www.naturpack.sk/
http://www.naturpack.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://www.cvtisr.sk/
http://ncpvat.cvtisr.sk/


6 

 

Už tretí rok naša škola podporuje projekt modernizácie vyučovania na 1. stupni ZŠ využívajúc prvky 
Daltonského plánu. Spôsob Daltonského vyučovania realizujú na našej škole PaedDr. Marianna 
Lipková a Mgr. Lenka Babjaková ktoré absolvovali priebežné vzdelávanie práve s týmto zameraním.  

V štyroch triedach - Mgr. Marta Paligová, PaedDr. Mariana Fejková, PaedDr. Alena Kuchárová,  
Mgr. Katarína Jurčišinová) pracujeme v zmysle vysokoefektívneho učenia (integrované tematicke 
vyučovanie), ktorého základom je vytvorenie podnetného a bezpečného prostredia, rozvíjanie životných 
zručnosti a prepojenie učiva v zmysle Gardnerovej teórie 9 inteligencií s rozvojom životných zručností. 

Ako pilotná škola v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska pod odbornou garanciou Mgr. Anety 
Chlebničanovej overujeme voliteľný predmet Poznaj svoje peniaze, ktorý vychádza z Národného 
projektu Finančnej gramotnosti SR. 

Pre rozvoj občianskej zodpovednosti pracujeme s programom Základy demokracie, kde 
prostredníctvom záujmového útvaru Zodpovednosť rozvíjame základné zručnosti žiakov v oblasti 
občianskej a osobnej zodpovednosti. Odbornú garanciu zabezpečuje Mgr. Marcela Maslová.   

Písmo Comenia Script je vytvorené priamo pre potreby súčasných detí. Jeho hlavným znakom je, 
že je jednoduché a čitateľné. Je to nové nespojité písané písmo, ktorého autorkou je Radana 
Lencová. V našej škole ho uplatňujeme 5 triedach. Odbornou garantkou je Andrea Cinegová. 

Naši pedagógovia plne chápu, že zásadným prvkom k úspešnej realizácii premeny tradičnej školy 
na modernú školu 3. tisícročia je učiteľ. Vedenie školy v plnej miere umožňuje ďalšie vzdelávanie 
učiteľov. 

 
6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 
 

6.1 Spolupráca s rodičovskou verejnosťou 
 

Spolupráca školy s rodičovskou verejnosťou je tradične veľmi dobrá. Rodičia sa prostredníctvom 
svojich zástupcov v rodičovskej rade aktívne podieľajú na chode školy. Informovanosť rodičov 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov a celkovom dianí na škole prebieha formou: 

 Elektronických žiackych knižiek 

 Internetovej stránky školy 

 Konzultačnými hodinami 

 Pravidelnými schôdzami rodičov  

 Dňami otvorených dverí 

 Slávností učenia 

 Spoločnými kultúrno-spoločenskými aktivitami školy a rodičov 

 Osobnými rozhovormi triednych učiteľov a rodičov 
 

6.2 Spolupráca so školskou radou 
 
 Nadobudnutím účinnosti zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola zadefinovaná ako 
iniciatívny a poradný orgán školskej samosprávy rada školy alebo rada školského zariadenia.  
 Jej poslaním je vyjadrovať a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov a zamestnancov 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Rady školy majú plniť funkciu verejnej kontroly, vyjadrovať sa k činnosti 
škôl a školských zariadení, orgánov miestnej štátnej správy, orgánov obcí a samosprávnych krajov z 
pohľadu školskej problematiky. 
 

6.3 Spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 
 

Spolupráca s CPPPaP v Michalovciach pozostáva  v odbornom vyšetrení žiakov s podozrením na 
špecifické poruchy učenia a správania, a v následnom doporučení ako ďalej s týmito žiakmi pracovať. 
Ďalej spolupracujeme pri prijímaní žiakov do tried so špeciálnym zameraním. 

Úzka spolupráca  výchovného  poradcu a CPPPaP je aj v oblasti profesionálnej orientácie žiakov. 
CPPPaP ponúka škole v rámci spolupráce pomoc pri prevencii patologických javov, vzájomných 
vzťahov v triednych kolektívoch atď. 

 
6.4 Spolupráca so športovými klubmi 
 
V rámci výučby v triedach so športovým zameraním úzko spolupracujeme pri zabezpečovaní 

športových aktivít a súťaží so športovým  futbalovým a hádzanárskym klubom v Michalovciach. 
Podieľajú sa na materiálnom a personálnom zabezpečení športových aktivít. Rozvinuli sme veľmi dobrú 
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spoluprácu so šachovým klubom Zemplín, ktorý sa aktávne podieľa na rozvoji mladých šachových 
talentov v našej škole prostredníctvom záujmovej činnosti. 

 
6.5 Spolupráca so vzdelávacími inštitúciami 

 
Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces sa snažíme aj prostredníctvom spolupráce s kultúrno-

vzdelávacími inštitúciami: 

 Mestská knižnica Gorazda Zvonického Michalovce 

 Matica slovenská Michalovce 

 Mestské kultúrno-spoločenské stredisko Michalovce 

 Okresná hvezdáreň Michalovce  

 Zemplínske múzeum Michalovce 

 Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice 

 ŠMND a gymnázium Bratislava 

 Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 

 Nadácia pre deti Slovenska 

 Asociácia Susan Kovalik 

 Metodicko-pedagogické centrum Bratislava (pracovisko Prešov a Košice) 

 Štátny pedagogický ústav Bratislava 
 
7 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
 

Škola je dvojpodlažná budova pozostávajúca zo sekcie učební, jedálne, spoločenskej miestnosti, 
zborovne, kancelárií, kabinetov a sekcie telocvične so šatňami a kabinetmi. 

Na škole máme 31 kmeňových učební, 4 odborné učebne a 6 multifunkčných učební s interaktívnou 
tabuľou. Odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné varianty.  

Na škole je zriadených 16 kabinetov. Na I.stupni pre ročníky 1. – 2., 3. – 4. a VIN, na II.stupni sú 
zriadené pre jednotlivé predmety. Vybavenie kabinetov učebnými pomôckami je na veľmi dobrej úrovni, 
každoročne ho dopĺňame modernými učebnými pomôckami.  

Škola má k dispozícii átrium využívané na vyučovanie prírodovedných predmetov, rovnako ako 
učebňu v školskej záhrade. 

Súčasťou školy je športový areál, ktorý pozostáva z: 

 Multifunkčného ihriska s umelým povrchom 

 Multifunkčného miniihriska s umelým povrchom 

 Asfaltového ihriska na loptové hry 

 Antukového bežeckého oválu 

 Sektoru na skok do výšky a diaľky 

 Asfaltovej plochy na loptové hry 

 Pieskového ihriska na volejbal a hádzanú 
V školskom areáli sa nachádza oddychová zóna vybavená lavičkami, ktorá slúži na vyučovanie 

výchov v teréne. 
Stravovanie zabezpečujeme v školskej jedálni s kapacitou cca 200 miest. Školská kuchyňa je po 

rekonštrukcii, jej vybavenie spĺňa všetky kritéria súčasných noriem 21.storočia. 
Spoločenská miestnosť s pódiom má kapacitu 120 miest na sedenie. Využívame ju na besedy, 

premietanie filmov a DVD, na vzdelávacie aktivity žiakov a učiteľov, kultúrno-spoločenské podujatia. 
 Škola disponuje školskou knižnicou s IKT vybavením a dobrým knižničným fondom, slúži na 

skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti žiakov. 
V škole sa nachádza 8 boxov hygienických zariadení pre potreby žiakov a 2 boxy pre 

pedagogických zamestnancov.  
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup a plošinu pre invalidný vozík. 

 
8 Škola ako životný priestor  
 

Nezanedbateľnou podmienkou pre dosahovanie kvalitných  výsledkov v práci učiteľov a žiakov je 
príjemné a esteticky upravené prostredie nielen v interiéri ale aj v exteriéri školy. Už tradične je našou 
snahou zlepšovať celkový vzhľad budovy  školy a jej vybavenie tak, aby sme poskytovali žiakom 
bezpečné  prostredie, v ktorom sa môžu plne venovať ich hlavnému cieľu – vzdelávaniu. 
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Školský areál poskytuje bohatú možnosť vyžitia sa v športových činnostiach nielen počas 
vyučovania, ale aj mimo neho. Máme zriadené kvalitné športoviská, ktoré majú multifunkčný charakter 
s rôznorodým využitím. 

  Organizovaním kultúrno-spoločenských aktivít sa snažíme čo najviac prezentovať výsledkami 
našej práce a celkovými možnosťami školy  nielen  pred  rodičovskou verejnosťou, ale na verejnosti 
vôbec.   
 
9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 
 

V škole sa snažíme vytvárať vyhovujúce podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
výchove a vzdelávaní. Všetky legislatívne normy súvisiace s revíziami realizujeme načas, prípadne 
nedostatky okamžite odstraňujeme.  

Vo všetkých priestoroch školy, kde prebieha vyučovací proces sa stále vykonáva údržba, ktorou sa 
snažíme predchádzať úrazom pedagógov, žiakov, zamestnancov a ostatnej verejnosti. Boli vykonané 
rekonštrukcie podlahových krytín v učebniach, na chodbách, v jedálni, v telocvični. V 

Ukončením kompletnej rekonštrukcie školy s využitím fondov Európskej únie zabezpečujeme veľmi 
dobré materiálovo technické podmienky pre vzdelávanie s efektívnym využitím finančných zdrojov na 
energie. 

 
 

II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu 

 
1 Pedagogický princíp školy 

 
Našou prvoradou ambíciou je mať školu ako prostredie, kde sa žiakom s rôznorodými vzdelávacími 

potrebami dostáva nielen kvalitnej a kvalifikovanej vzdelávacej starostlivosti, ale kde sa súčasne všetci 
cítia bezpečne a spokojne. Chceme nadviazať na dobré tradície, ktoré máme, a ďalej rozvíjať silné 
stránky školy, maximálne eliminovať a napravovať to, čo považujeme za svoje nedostatky.  

Chceme byť školou, ktorá žiakov pripravuje pre život s dôrazom na rozvoj ich kompetencií: 

 Učíme žiakov takým schopnostiam, ktoré sú dobre uplatniteľné v živote, tzn. menej kladieme dôraz na 
encyklopedické vedomosti a viac sa zameriavame na praktické zručnosti. 

 Vo vyučovaní využívame efektívne metódy, skupinové a projektové vyučovanie, ktorými vedieme žiakov 
k tímovej práci a vzájomnej pomoci. 

 Rozvíjame komunikačné schopnosti žiakov v 4 rovinách – materinský jazyk, cudzí jazyk, informačné 
technológie, sociálne vzťahy.  

 Dbáme na rozvoj životných zručností – cieľavedomosť, zodpovednosť, spravodlivosť, spolupráca, 
sloboda, iniciatíva a priateľstvo. 

 Podporujeme rozvoj demokracie cez jej zložky – zodpovednosť, sloboda, autoritu a právo. 

 Pripravujeme žiakov pre život v technicky vyspelej spoločnosti, preto kladieme dôraz na schopnosť 
využívať IKT. Vo vyučovaní všetkých predmetov podporujeme využívanie moderných technológií. 

 Pripravujeme žiakov pre život v zjednotenie Európskej únii, a preto kladieme dôraz na výučbu cudzích 
jazykov. 

 U žiakov rozvíjame ekologické myslenie a zdravý spôsob života. 

 Vedieme žiakov k vzájomnej tolerancii a rešpektovaniu práv druhých. 
Chceme  byť školou pre všetkých žiakov: 

 Poskytujeme kvalitné základné vzdelávanie pre všetkých žiakov. 

 Venujeme sa žiakom nadaným, ale i tým ktorým to v škole veľmi nejde. 

 Podporujeme nielen intelektové nadanie, ale aj nadanie pohybové, hudobné, estetické. 

 Rozvíjame schopnosť žiakov prezentovať sa na verejnosti. Zabezpečujeme im účasť v rôznych akciách 
a súťažiach, kde majú možnosť rozvíjať svoje nadanie a talent. 

 Vytvárame podmienky pre mimoškolské aktivity žiakov. 

 Vytvárame ideálne komunikačné prostredie medzi zainteresovanými zložkami – učiteľ, žiak, rodič. 
 

2 Zameranie školy a stupeň vzdelania  
 

Náš ŠVP vychádza z nárokov a potrieb súčasnej spoločnosti s výhľadom na budúci vývoj. Dnešná 
spoločnosť vyžaduje zdravého a zdatného jedinca, ktorý sa dokáže orientovať v narastajúcom 
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množstve informácií a informačných technológií, je schopný s nimi pracovať, vhodne ich využívať, ako 
pri vzdelávaní, samo vzdelávaní, tak aj v praktickom živote. Z toho vyplýva nevyhnutnosť zmeniť 
doterajší spôsob výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov vo viacerých oblastiach. Prechádzame od 
encyklopedických znalostí na prácu skupinovú a projektovú, ktorá vedie žiakov k tímovej práci, 
vzájomnej pomoci, spolupatričnosti a k rešpektu.  

Vo vyučovacom procese venujeme veľkú pozornosť informačno-komunikačným technológiám, 
ktoré robia učenie efektívnejším. Žiaci majú po absolvovaní našej školy základnú počítačovú 
gramotnosť, ktorú získajú vyučovaním v odborných učebniach IKT. Učíme ich pracovať s počítačom 
a internetom, ako efektívne hľadať informácie a pracovať s nimi.   

Náplňou nášho vzdelávacieho programu je vzdelávať všetkých žiakov so zreteľom na ich 
individuálne potreby. Naša základná škola od svojho vzniku poskytuje okrem všeobecného základného 
vzdelania možnosť vzdelávať sa v špecializovaných triedach. Okrem tried s klasickým zameraním 
máme aj triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov, triedy s rozšíreným 
vyučovaním športovej prípravy a v neposlednom rade triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým 
nadaním.  

Dlhoročnou tradíciou sú triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. 
Uplatnenie tu našli žiaci s prírodovedným nadaním. V rámci výchovno-vzdelávacieho plánu majú 
možnosť rozvíjať svoje nadanie. Naučia sa tvorivo a efektívne riešiť situácie a problémy v tejto oblasti, 
kriticky myslieť, hodnotiť výsledky svojej práce, nadobudnú predpoklady a praktické zručnosti pre ďalšie 
vzdelávanie.  

Ďalšou súčasťou nášho vzdelávacieho programu sú triedy s rozšíreným vyučovaním športovej 
prípravy. V týchto triedach nájdu uplatnenie chlapci so záujmom o futbal a dievčatá o hádzanú. Okrem 
základného vzdelania títo žiaci zdokonaľujú svoj talent v danom športe. Mnohí z nich nájdu 
profesionálne uplatnenie s týmto zameraním. 

V triedach pre intelektovo nadané deti sa venujeme vybraným deťom z celého okresu. Poskytujeme 
im špeciálne vyučovanie zodpovedajúce ich nadaniu. Tieto deti si vyžadujú individuálny prístup 
pedagógov, individuálne metódy a formy práce, pri ktorých majú možnosť uplatniť a rozvíjať svoj 
intelekt. Samotné špeciálne vybavenie a usporiadanie tried zodpovedá týmto potrebám.  

Do budúcna chceme viac rozvíjať vyučovanie cudzích jazykov. V učebných plánoch sme sme 
začlenili druhý cudzí jazyk od 5. ročníka pre Modul 4 a od 6. ročníka pre Modul 2, výsledkom čoho je 
predpoklad, že absolventi našej školy budú dobre ovládať dva cudzie jazyky.  
 

3 Profil absolventa 
 

Absolvent primárneho vzdelania si osvojí základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, 
prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti. Získa základy pre rozvíjanie svojich schopnosti a zručností, 
základy používania IKT. Okrem materinského jazyka získa základy pre ďalšie zdokonaľovanie sa 
v cudzích jazykoch.  

Absolvent nižšieho sekundárneho stupňa nadväzuje na získané spôsobilosti v priebehu primárneho 
vzdelávania. Rozvíja vedomosti a znalosti využívaním rôznych stratégií učenia, využíva informácie 
z rôznych zdrojov. Je schopný sebahodnotenia a hodnotenia práce iných. Hľadá rôzne formy riešenia 
problémov, dokáže ich analyzovať. Vie pracovať v tíme a organizovať svoju vlastnú prácu. Využíva 
informačno-komunikačné technológie na primeranej úrovni. Má základné znalosti pre dorozumievanie 
sa v cudzom jazyku, ako v písomnom, tak aj ústnom prejave. Získal základy motivácie k celoživotnému 
vzdelávaniu.  

Celková vzdelanostná úroveň absolventa primárneho vzdelania a nižšieho sekundárneho stupňa je 
obsiahnutá v kľúčových kompetenciách. Kľúčové kompetencie majú žiakom pomáhať pri získavaní 
základov všeobecného vzdelávania. Tvoria základ pre ďalšie celoživotné učenie a orientáciu 
v každodennom praktickom živote. Predstavujú súhrn vedomostí, schopností, postojov a hodnôt 
dôležitých pre osobný rozvoj a uplatnenie každého nášho žiaka. Kľúčové kompetencie sa navzájom 
prelínajú a možno ich získať len ako výsledok celkového procesu vzdelávanie. Prostredníctvom 
postupného osvojovanie kľúčových kompetencií je možné napĺňať hlavné ciele vzdelávacieho 
programu.  
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4 Pedagogické stratégie  
 
Výchovne a vzdelávacie stratégie predstavujú postupy, metódy a formy práce, príležitosti, aktivity 

spoločne uplatňované všetkými pedagógmi, ktoré smerujú k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových 
kompetencií žiakov. Dôležitou  podmienkou pre rozvoj kľúčových kompetencií je vytvorenie priaznivej 
klímy pri vyučovaní. Najvhodnejšími koncepciami na ich osvojenie je projektové vyučovanie, 
kooperatívne a problémové vyučovanie. 
Škola disponuje množstvom moderných pomôcok, ktoré pedagógovia využívajú pri výchovno-
vzdelávacom procese, a tým robia vyučovanie zaujímavejším a efektívnejším. Na našej škole 
využívame vo výchovno-vzdelávacom procese odborné učebne, ktoré svojím vybavením umožňujú 
pedagógom využívať moderné metódy a formy práce v danom predmete. Pedagógovia pri vyučovaní 
dbajú hlavne na rozvoj osobnosti žiaka v súlade s jeho vedomosťami a zručnosťami.  
Stratégie a formy práce: 

 Využívame rôznorodé metódy a formy práce tak, aby si mohol žiak vybrať štýl, ktorý mu vyhovuje – 
ITV, Daltonský plán, pojmové mapy, Stratégia EUR, metódy na rozvoj kritického myslenia. 

 Pristupujeme ku každému žiakovi podľa jeho individuálnych schopností a zručností. 

 Používame didaktické postupy zamerané na prácu s textom. 

 Pedagogické stratégie sú zamerané na riešenie problémových úloh, tvorbu projektov, zážitkové 
učenie. 

 Vedieme žiakov k samostatnej práci. 

 Pri vyučovaní využívame skupinovú prácu. 

 Vyučovanie dopĺňame motivačnými úlohami. 

 Žiakov učíme využívať pre riešenie úloh informácie z rôznych zdrojov (využitie IKT). 

 Vedieme ich k prezentácií vlastných výsledkov práce. 

 Učíme ich kritickému a tvorivému mysleniu, sebahodnoteniu. 
 

5 Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 
 

  Naša škola je otvorenou školou pre všetkých. Zabezpečujeme vyučovanie aj pre žiakov so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Sú to žiaci: 

 so zdravotným znevýhodnením, 

 zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

Osobnosť

Kompetencia 
k riešeniu 

problémov

Kompetencia 
komunikatívna

Kompetencia 
sociálna a 

personálna

Kompetencia 
občianska

Kompetencia 
pracovná

Kompetencia k 
učeniu
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 s nadaním. 
 
a) Žiaci so zdravotným znevýhodnením: 

 Škola zrealizovala – bezbariérový prístup v celom areáli školy. 

 Individuálny prístup vyučujúcich. 

 Spolupráca so školským zariadením výchovného poradenstva a centrom pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie. 

 Spolupráca s rodičmi a ďalšími subjektmi podľa potreby. 

 Materiálne zabezpečenie pre vzdelávanie týchto žiakov. 

 Individuálny výchovno-vzdelávací program. 

 Špecifické hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov. 
 
b) Žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia: 

 Na škole sa snažíme pomáhať týmto žiakom hlavne tým, že ich začleňujeme do rôznych aktivít školy. 

 Umožňujeme im každodenný prístup k internetu. 

 Môžu využívať priestory školy pre samoštúdium po vyučovaní. 

 Majú možnosť bezplatne sa stravovať v školskej jedálni. 

 Bezplatne navštevujú Školský klub. 
     
c) Žiaci s nadaním: 
intelektovým: 

 Na škole máme  od 1. ročníka zriadené triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. 

 Majú špeciálny vzdelávací program rozvíjajúci ich nadanie. 
matematickým: 

 Od 5. ročníka máme triedy s rozšíreným vyučovaním matematiky a prírodovedných predmetov. 

 Výchovno-vzdelávací proces sa riadi podľa učebného plánu, v ktorom  kladieme dôraz na rozvoj 
matematiky a prírodovedných predmetov, informatiky. 

športovým: 

 Od 5. ročníka sa venujeme aj žiakom pohybovo zdatným so zameraním na futbal u chlapcov 
a hádzanú u dievčat. 

 Športová príprava prebieha v školskom športovom areáli, ktorý tvoria multifunkčné ihriská s umelým 
povrchom, telocvičňa s kvalitnou palubovkou a posilňovňa. 

 Učebný plán týchto tried má rozšírené vyučovanie športovej prípravy. 
 

Materiálno-technické vybavenie školy  nám umožňuje zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací 
proces v týchto špecializovaných triedach.  
 

6 Začlenenie prierezových tém  
 
Prierezové témy realizujeme formou nasledujúcich projektov. 
 
 PRIATEĽSTVO, LÁSKA, RODINA  
Máj – Svetový deň rodiny 

Cieľové zameranie:  

 spolurozhodovať o živote v skupine,  

 rozvíjať základy zručnosti sebahodnotenia a empatie,  

 prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,  

 prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím,  

 pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,  

 kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,  

 vyjadriť svoj názor – vedieť vypočuť opačný názor,  

 využívať všetky formy komunikácie,  

 rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy správania sa,  

 vedieť samostatne riešiť jednoduché konflikty,  

 viesť k národnej hrdosti a štátnej príslušnosti,  

 viesť deti k poznaniu významných osobností, historických pamiatok a pamätných dní, 

 poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať. 
Aktivity v rámci projektu: 
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 tvorba plagátov a výtvarných prác, 

 realizovanie prevencie v rámci predmetu etická výchova, náboženská výchova, občianska 
náuka, počas triednických hodín, 

 využívanie videoprogramov s programom prevencie, 

 využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu 
postoja k manželstvu a rodičovstvu,  

 využívanie nástenných novín. 
 

 CHRÁNIME ŽIVOT, PRÍRODU, ZDRAVIE 
   September – jesenná časť Bezpečne do školy 
   Jún – letná časť Chystáme sa na prázdniny 
Cieľové zameranie: 

 formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi 
a jazde v cestnej premávke, 

 osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), 

 naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať 
návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, 

 zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli,  

 zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke,  

 uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť 
cestnej premávky, 

 pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť sa 
predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej situácie a správania sa 
iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby druhých, 

 pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách,  

 osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej 
osobe pri dopravnej nehode, 

 osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. 

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

 poskytnúť žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky,  

 osvojiť si vedomosti a zručnosti v sebaochrane a poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia 
zdravia a života,  

 rozvinúť morálne vlastnosti žiakov tvoriace základ vlasteneckého a ná rodného cítenia, 

 formovať predpoklady na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu 
na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. 

Aktivity v rámci projektu: 

 realizovanie prevencie v rámci predmetu prvouka, vlastiveda, pracovné vyučovanie, technika, 
telesná výchova, občianská náuka, biológia a  počas triednických hodín, 

 využívanie videoprogramov s programom prevencie, 

 využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú zamerané na formovanie, či zmenu 
postoja k ochrane zdravia,  

 riešenie simulovaných mimoriadnych situácií,  

 civilná ochrana – nácvik evakuácie,  

 zdravotná príprava formou besedy a nácviku praktických zručnosti pri záchrane živote 
v spolupráci so Strednou zdravotníckou školou v Michalovciach, 

 pohyb a pobyt v prírode. 
 
 NECH NÁM VEDA  A TECHNIKA POMÁHA a NIE ŠKODÍ 
November – Týždeň vedy a techniky 
Apríl – Predstav svoju školu 

Cieľové zameranie: 

 rozvíjať základy manuálnych a technických zručností primeraných veku a bezpečnosti detí,  

 získať základné zručnosti pre praktický život,  

 rozvíjať technické myslenie, predstavivosť, technické schopnosti a záujmy, tvorivú aktivitu,  

 viesť deti k uvedomovaniu, chápaniu a významu techniky v živote človeka,  

 naučiť deti niesť zodpovednosť za vykonanú prácu,  
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 viesť deti k spolupráci v skupine,  

 vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele, 

 pracovať s netradičným materiálom, využiť netradičné spôsoby a techniky práce, 

 získať a uplatniť základné poznatky o úlohe a fungovaní médií v spoločnosti,  

 informovane a aktívne sa zapojiť do mediálnej komunikácie,  

 zorientovať sa v ponuke mediálnych produktov,  

 naučiť sa kritickému mysleniu vo vzťahu k médiám,  

 využívať potenciál médií ako zdroja informácií, vzdelania, ale aj naplnenia voľného času.  
Aktivity v rámci projektu: 

 pochopenie mediálne spracovanej a znázorňovanej reality prostredníctvom besedy 
s psychológmi, 

 mediálne prostriedky a spôsoby usporiadania produktov, aktívne využívanie médií v procese 
komunikácie prostredníctvom verejných vystúpení v rámci žiackych konferencií, 

 pochopenie pozitívneho, ale aj negatívneho vplyvu médií, zaujatie kladného postoja k 
mediálnym produktom, ktoré pôsobia pozitívne a k odmietaniu mediálnych obsahov, ktoré 
odporujú etickým normám a ohrozujú osobnostný vývin žiaka, 

 eliminácia negatívnych mediálnych vplyvov na osobnosť žiaka zodpovedným prístupom k nim 
a k uvedomovaniu si hodnôt vlastného života a zodpovednosti za jeho naplnenie – Internet, 
novodobá droga,  

 schopnosť dokázať si zvoliť zdpovedajúce médium ako prostriedok pre naplnenie svojich 
potrieb prostredníctvom Týždňa hlasného čítania – Polož mobil, zober knihu, 

 rozvíjanie zručností obsluhovať technické zariadenia a nové technológie médií  prostredníctvom 
stratégie BYOD – Spoznávame fontány nášho mesta, 

 schopnosť kooperovať s inými mediálnymi tvorcami v procese komunikácie – Predstav svoju 
školu. 
 

 KAŽDÝ SME INÝ A VŠETCI SME ROVNAKÍ 
December – Čas adventu 
Február – V spoločnej Európe  
Marec – Veĺká noc 

Cieľové zameranie: 

 viesť žiakov ku kultúrnemu sebauvedomeniu, k vnímaniu vlastných emocionálnych a sociálnych 
väzieb na kultúru blízkeho i vzdialenejšieho okolia, 

 podporovať ich sebavedomie a uplatnenie v skupine, motivovať k tvorivosti v interakcii s 
druhými ľuďmi, hlavne so slabšími a znevýhodnenými, 

 poskytovať dostatok podnetov pre zažitie mnohorakosti sveta,  

 podnecovať zvedavosť a záujem o okolie, 

 viesť žiakov k pochopeniu a rešpektovaniu faktu kultúrnej rozmanitosti, 

 podnecovať a rozvíjať u nich tolerantné postoje k nositeľom odlišných kultúr, ale súčasne 
zachovávať ich povedomie príslušnosti k vlastnej kultúre, 

 rozvíjať sebareflexiu, ktorá vo vyšších ročníkoch primárneho vzdelávania vedie k uvedomeniu 
si koreňov a premien vlastnej kultúrnej identity, 

 rozvíjať poznanie kultúr, s ktorými žiaci prichádzajú alebo môžu v krátkodobom horizonte prísť 
do styku, 

 rozvíjať schopnosť riešiť konflikty pokojnou cestou, schopnosť komunikovať a spolupracovať s 
nositeľmi iných kultúr v bezpečnom prostredí, 

Aktivity v rámci projektu: 
Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú: 

 zamerané na rozvoj vlastného ja – Moje miesto v Európe, 

 zamerané na rozvoj empatie, tolerancie a zmenu predsudkov a postojov – Kultúrna identita, 

 zamerané na rozvoj spolupráce, kooperácie,  

 zamerané na spoznávanie regiónu a ľudovej kultúry – Pripomíname si našich predkov,  

 zamerané na spoznávanie iných národov – Ľudia okolo nás, 

 tvorba plagátov a výtvarných prác. 
 
 ZDRAVIE 21 
Celoročne v projekte Zelená škola 
Apríl – Myslí globálne, konaj lokálne 
Máj – ŠŠO  
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Cieľové zameranie: 

 formovať a rozvíjať osobnostných kvalít, ktoré umožnia žiakom chrániť a zlepšovať životné 
prostredie,  

 rozvíjať vzťah k životnému prostrediu, naučiť sa zodpovednosti za svoje správanie voči prírode,  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, vnímaniu estetických 
hodnôt prostredia,  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť vlastný 
názor, písomnou i ústnou formou, zhromažďovať, triediť, analyzovať prezentovať údaje o 
prírode, životnom prostredí, 

 naučiť sa spoznávať a riešiť jednoduché problémy, klady a zápory jednotlivých riešení, pracovať 
s rôznymi zdrojmi informácií. 

Aktivity v rámci projektu: 
Využívanie zážitkových foriem práce so žiakmi, ktoré sú: 

 zamerané na zdravé stravovanie – Jedlá zmena, 

 zamerané na rozvoj pohybových zručností – Deň športu, ŠŠO  

 zamerané na rozvoj ekologického myslenia – Separuj a recykluj, 

 ochranu vodných zdrojov – Voda verzus ..., 

 flóra a fauna nášho regiónu – CHKO Vihorlat, 

 nerastné zdroje – Výstava minerálov. 
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III. Školský učebný plán 

 
Školský vzdelávací program je rozdelený na primárne vzdelanie a nižšie sekundárne vzdelanie. 

 
ISCED 1 pozostáva z 3 modulov: 
Modul 1 – triedy s posilnením vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 
Modul 2 – triedy s posilnením vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty 
Modul 3 – triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 
 
 
Školský učebný plán v 1. ročníku:  
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 9 9 8 

Prvý cudzí jazyk 1 1 2 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4 4 4 

Informatika - - - 

Príroda a spoločnosť 

Prvouka 2 1 1 

Prírodoveda - - - 

Vlastiveda - - - 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / Náboženská 

výchova 
1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 2 2 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 

    Voliteľný predmet 
Obohatenie - - 1 

Životné zručnosti - 1 - 
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Školský učebný plán v 2. ročníku:  
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 8 8 8 

Prvý cudzí jazyk 2 2 2 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 4 4 

Informatika - - - 

Príroda a spoločnosť 

Prvouka 2 2 2 

Prírodoveda - - - 

Vlastiveda - - - 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / Náboženská 

výchova 
1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 2 2 2 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 

    Voliteľný predmet 
Obohatenie - - 1 

Životné zručnosti - 1 - 
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Školský učebný plán v 3. ročníku:  
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 8 7 8 

Prvý cudzí jazyk 3 3 3 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 4 5 

Informatika 1 1 1 

Človek a príroda 
Prvouka - - - 

Prírodoveda 1 2 1 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / Náboženská 

výchova 
1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 

    Voliteľný predmet 
Obohatenie - - 1 

Životné zručnosti - 1 - 
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Školský učebný plán v 4. ročníku:  
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 

Jazyk a komunikácia 
Slovenský jazyk a literatúra 8 7 7 

Prvý cudzí jazyk 3 3 3 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 4 4 5 

Informatika 1 1 1 

Človek a príroda 
Prvouka - - - 

Prírodoveda 2 2 2 

Človek a spoločnosť Vlastiveda 2 2 2 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / Náboženská 

výchova 
1 1 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 2 2 

    Voliteľný predmet 
Obohatenie - - 1 

Životné zručnosti - 1 - 
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ISCED 2 pozostáva zo 4 modulov v ročníkoch 7. – 9., a z 3 modulov v 5.a 6. ročníku: 
Modul 1 – klasické triedy 
Modul 2 – posilnenie vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami a Človek a príroda 
Modul 3 – posilnenie vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb – Športová príprava 
Modul 4 – triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 
 
Zjednocujúcim prvkom vo všetkých moduloch je posilnenie hodín cudzieho jazyka a informatiky. 
 
Školský učebný plán v 5. ročníku: 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 6 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk - - 3 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 5 4 

Informatika 1 1 1 

Človek a príroda 

Fyzika - - - 

Chémia - - - 

Biológia 2 2 2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 1 2 

Geografia 2 2 2 

Občianska náuka - - - 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / Náboženská 

výchova 
1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb 
Telesná a športová výchova 2 2 2 

Športová príprava - 5 - 
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Školský učebný plán v 6. ročníku: 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk - - 3 

Matematika a práca s informáciami 
Matematika 5 5 4 

Informatika 1 1 1 

Človek a príroda 

Fyzika 2 2 2 

Chémia - - - 

Biológia 2 1 2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 1 1 

Geografia 2 2 2 

Občianska náuka 1 1 1 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 
1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 

Športová príprava - 5 - 
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Školský učebný plán v 7. ročníku: 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 4 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1 

Človek a príroda 

Fyzika 1 1 1 1 

Chémia 2 2 2 2 

Biológia 2 2 2 2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 1 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 
1 1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 

Športová príprava - - 4 - 
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Školský učebný plán v 8. ročníku: 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 5 4 4 

Informatika 1 1 1 1 

Človek a príroda 

Fyzika 2 2 2 2 

Chémia 2 2 2 2 

Biológia 1 1 1 2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 1 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 
1 1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 

Športová príprava - - 4 - 
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Školský učebný plán v 9. ročníku: 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3 

Matematika a práca s 
informáciami 

Matematika 5 5 5 5 

Informatická výchova - - - 1 

Človek a príroda 

Fyzika 2 2 1 1 

Chémia 1 1 1 1 

Biológia 1 1 1 1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 3 3 3 3 

Geografia 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 1 

Poznaj svoje peniaze 1 1 1 1 

Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova / 

Náboženská výchova 
1 1 1 1 

Umenie a kultúra 
Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova - - - - 

Zdravie a pohyb 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 

Športová príprava - - 4 - 
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY primárne vzdelávanie 
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Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

1. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Slovenský jazyk a literatúra 9 9 

Anglický jazyk 1 1 

 
 

2. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Slovenský jazyk a literatúra 8 8 

Anglický jazyk 2 2 

 
 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Slovenský jazyk a literatúra 8 7 

Anglický jazyk 3 3 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Slovenský jazyk a literatúra 8 7 

Anglický jazyk 3 3 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných 
schopností žiakov. Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi 
ľuďmi, čo by sa vo vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja 
komunikačných kompetencií, ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho 
rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil 
komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú 
podobu“  vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 
najväčšom rozsahu interpretačno – hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. 

Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, 
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

Primárnym v literárnej výchove sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa 
ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti 
a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v 
poznávacom procese predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové osnovanie predmetu smeruje 
k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných 
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na príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a 
hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie 
ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré 
ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 
oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ   a predpoklady 
pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe 
života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. 
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SLOVENSKÝ JAZYK 

 
Charakteristika 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 schopností na písomnej a ústnej úrovni. Predmet slovenský jazyk a literatúra má 
komplexný charakter. Spája jazykovú, slohovú, literárnu zložku, písanie a čítanie. Slovenský jazyk má 
nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ďalších 
vyučovacích predmetov. K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získavanie 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. 
 
1. ročník  
V 1. ročníku má tento predmet prioritné a špecifické postavenie. Jazykové vyučovanie v 1. ročníku  
nadväzuje na návyky a zručností získané v predškolskom období a člení sa na dve základné zložky 
čítanie a písanie. K hlavným aspektom v tomto predmete patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov 
pravopisu a znalosti z oblasti literatúry na elementárnej úrovni. Na hodinách písania si žiaci osvojujú 
predpísané tvary písmen a číslic. V oblasti slohu sa učia vyjadrovať v krátkych ústnych prejavoch. 
Obsah čítania a písania je v 1.ročníku rozčlenený do troch období na prípravné, šlabikárové 
a čítankové.      
 
2. ročník 
Prvoradým cieľom a základnou úlohou u žiakov 2. ročníka je vytvoriť komunikačné zručnosti – 
počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie. V receptívnej oblasti realizujú  činností, pri ktorých dostávajú 
informácie a myšlienky z vonkajších zdrojov. Spájajú počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby 
prijímania informácii od iných. V produktívnej oblasti žiaci realizujú svoje myšlienky a informácie a delia 
sa s nimi s inými žiakmi. Ide o oblasť hovorenia a písania v ktorej sa produkujú zmysluplné myšlienky a 
rôzne informácie prostredníctvom slov.  
 
3. ročník 
V 3. ročníku si žiaci osvojujú pojmy v jazykovej zložke, čítaní a literárnej výchove. Zdokonaľuje sa 
čítanie s porozumením. Žiaci si rozširujú pojmy v literárnej výchove. V súlade s jazykovým vyučovaním 
sa zdokonaľuje rukopis žiakov tak, aby sa dosiahla plynulosť, čitateľnosť a primeraná rýchlosť písania. 
Žiaci si osvojujú správne používanie domácich slov, v ktorých koreni po obojakých spoluhláskach 
píšeme y/ý so zdôvodnením pravopisu a aplikáciou v konkrétnych jazykových javov. Učia sa  správne 
vyjadrovať  a správne argumentovať. Rozprávajú sa na rôzne im blízke témy tak, aby nevybočovali 
z kontextu  a na druhej strane dokázali aktívne počúvať a reagovať na ne. 
 
4. ročník 
Slovenský jazyk v 4. ročníku zahŕňa jazykovú zložku, slohovú zložku, písanie, čítanie a literárnu 
výchovu. Žiaci si osvojujú si základy pravopisnej normy - vybrané slová. Učia sa využívať poznatky 
o slovných druhoch pri tvorbe textov. Utvrdzujú si návyky správneho a estetického písania. U žiakov sa 
pestuje láska a úcta k materinskému jazyku. Osvojujú si výslovnostnú normu  a cvičia sa v správnej 
artikulácii. Učia sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať a postupne 
zatrieďovať do systému. Cvičia sa v uplatňovaní prebratých jazykových javov pri tvorbe vlastných textov. 
Zdokonaľujú sa v čítaní s porozumením, verejnej prezentácií textov a rozširujú si pojmy v rámci 
literárnej výchovy. 
 
  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy, ale naučiť ich ústne 
a písomne komunikovať na primeranej úrovni.  
Cieľom vyučovania  je predovšetkým: 

 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 

 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitie v oblasti komunikácie(ústnej aj písomnej) 
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 využívať rôzne techniky a druhy čítania s porozumením 

 posilniť čitateľskú gramotnosť 

 primerane ovládať schopnosť ústnej a písomnej komunikácie  
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia učiť sa učiť sa: 
- využíva základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov, 
- vyberá a hodnotí získané informácie a využíva vo svojom učení, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu 
stupňu vzdelávania,  
- vie sústredene načúvať istý čas a primerane reagovať, dokáže vyjadriť svoj názor, 
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a prejavuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej komunikácie. 
 
Kompetencia riešiť problémy: 
- vie rozoznať ozajstný problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich 
vedomostí a skúseností, 
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie. 
 
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- cení si a rešpektuje kultúrno – historické dedičstvo a ľudové tradície, 
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 
práci. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia v prvom a druhom ročníku je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
V treťom ročníku sme v Module 1 zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu, 
ktorú využijeme na posilnenie: 
0,5 hodina kompetencie čítanie s porozumením - nahlas, ticho a opakovane prečítať text. 
0,5 hodina kompetencie písanie a hovorenie – písomne vyjadriť svoje myšlienky a informácie. 
Vo štvrtom ročníku sme v Module 1 zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu, 
ktorú využijeme na posilnenie: 
0,5 hodina kompetencie čítanie s porozumením - porozumieť informáciám, ktoré sú v texte uvedené 
priamo aj nepriamo. 
0,5 hodina kompetencie písanie a hovorenie – využitie techník tvorivého písania na vyjadrenie vlastných 
myšlienok. 
 
Učebné zdroje 
 
Virgovičová,L.: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 1.časť. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2019. ISBN 978-
80-8120-686-3 
Virgovičová,L.: Šlabikár pre 1. ročník ZŠ, 2.časť. Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2018. ISBN 978-
80-8120-687-0 
Virgovičová,L.: Čítanka pre 1. ročník.Orbis Pictus Istropolitana Bratislava 2018. ISBN 978-80-8120-690-
0 
Štefeková, K., Culková.,R.: Šlabikár pre prvý ročník základných škôl 1. časť. Orbis Pictus Istropolitana. 
Bratislava 2019. ISBN 978-80-8120-691-4 
Štefeková, K., Culková.,R.: Šlabikár pre prvý ročník základných škôl 2. časť. Orbis Pictus Istropolitana. 
Bratislava 2019. ISBN 978-80-8120-692-4 
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Štefeková, K., Culková.,R.: Čítanka pre prvý ročník základných škôl. Orbis Pictus Istropolitana. 
Bratislava 2019. ISBN 978-80-8120-689-4 
Hirschnerová a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. AITEC Bratislava 2009. ISBN 978-80-89375-16-
5 
M. Nosáľová: Čítanka pre 2. ročník ZŠ, AITEC Bratislava 2011, ISBN 978-80-89375-78-3 
Z. Hirchnerová a R. Adame: Slovenský jazyk pre 3.ročník ZŠ, učebnica, AITEC Bratislava 2012, ISBN 
978-80-8146-027-2. 
Z. Hirchnerová a kol.: Čítanka pre 3.ročník ZŠ, OG Poľana 2012, ISBN 978-80-8116-012-7  
Anhová,Ľ.: Slovenský jazyk 3. Pracovný zošit pre 3. ročník základných škôl. TAKTIK,Košice 2017. ISBN 
978-80-8180-039-9. 
Alexovičová, T. a kol.: Hravá čítanka 3. TAKTIK,Košice 2067. ISBN 978-80-8180-011-5 
Z. Hirchnerová a R. Adame: Slovenský jazyk pre 4.ročník ZŠ, učebnica, AITEC Bratislava 2018, ISBN 
978-80-8146-093-7.  
Z. Hirchnerová a kol.: Čítanka pre 4.ročník ZŠ, Ikar-Príroda 2018, ISBN 978-80-551-6241-6. 
Z. Hirchnerová a R. Adame: Slovenský jazyk pracovný zošit pre 4.ročník ZŠ. AITEC Bratislava 2019, 
ISBN 978-80-8146-189-7.  
 
 
 
 

ANGLICKÝ JAZYK 

 
Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet anglický jazyk sa vyučuje ako samostatný predmet v 1. – 9. ročníku. Výučba 
sa sústreďuje na komplexný rozvoj komunikačných schopností, na schopnosť porozumieť hovorenému 
slovu, osvojenie si zvukovej podoby jazyka, jednoduchých komunikácií a v súvislosti s tým aj základné 
osvojenie si gramatického a lexikálneho učiva. Zohľadňujú sa vekové a mentálne schopnosti žiakov. 
Pozornosť je venovaná aj zoznamovaniu sa s kultúrami iných krajín a to hlavne anglicky hovoriacich.  
 
1. ročník 
Výučba anglického jazyka v 1.ročníku tvorí úvod do cudzojazyčného vzdelávania žiakov. Preto je 
v tomto období najdôležitejšie prebúdzanie záujmu o výučbu angličtiny a vytváranie pozitívneho vzťahu 
k učeniu cudzieho jazyka. Aby sme to dosiahli, vyučovacie hodiny angličtiny v priebehu celého roka by 
mali byť popretkávané rôznymi zaujímavosťami a pútavými činnosťami, hrami a pesničkami. 
 
2. ročník 
Pri výučbe anglického jazyka v 2. ročníku je potrebné pracovať s vhodnými učebnicami a pomôckami 
spracovanými primerane k veku dieťaťa. V tomto období sa snažíme, aby žiak porozumel danej 
inštrukcii, vedel ju zopakovať, vykonať, aby vedel použiť naučené slová v jednoduchom spojení, 
pomenoval jednotlivé veci, resp. obrázky, či predmety každodennej potreby, poprípade k nim nakreslil 
obrázok.   
 
3. ročník 
Výučba anglického jazyka v 3. ročníku vychádza z jeho praktického použitia. Výklad pravidiel gramatiky 
je obmedzený na nutné minimum, ktoré je potrebné k tvorbe jednoduchých viet a slovných spojení. 
Slovná zásoba je prispôsobená záujmu detí, a aj veku. Slová sú viazané do vzájomných súvislostí. 
Upevňovanie, precvičovanie a využívanie slovnej zásoby v jednoduchých slovných spojeniach, súvisí 
vždy s činnosťami, s konkrétnym predmetom, obrázkom – s tzv. názorom na každej vyučovacej 
hodine. 
 
4. ročník 
Anglický jazyk vo 4. ročníku je zameraný na osvojovanie nových slov a slovných spojení, precvičovanie 
výslovnosti a dôraz na intonáciu. Obsah vyučovania vychádza zo záujmu žiaka. V prvom rade má žiak 
jazyk zažiť a použiť v komunikácii. Rozvíjame hlavne hovorenie a počúvanie postupne pridávame 
čítanie a písanie podľa schopnosti žiakov v rámci kontextu. So štruktúrami jazyka sa žiak oboznámi 
hravou formou a taktiež systematickým opakovaním a precvičovaním. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 
spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom nasledujúcich 
cieľov: 
-  motivovať žiakov k záujmu o anglický jazyk, učiť sa vnímať a napodobňovať melódiu a rytmus 
anglického jazyka 
- poznávať a prakticky používať základné pravidlá výslovnosti 
- naučiť žiakov základnú slovnú zásobu z im blízkych oblastí (činnosti s obrázkami alebo s predmetmi) 
- osvojiť si jednoduché základné pravidlá gramatiky a základné zdvorilostné frázy 
- precvičovať základné frázy  pomocou CD a manuálnych činností zahrnutých v učebnici 
- vytvárať a obmeňovať prvé krátke rozhovory  pomocou obrázkov alebo predmetov  
- rozumieť jednoduchým pokynom v anglickom jazyku a reagovať na ne 
- motivovať žiakov k záujmu o anglický jazyk 
- získavať prvé poznatky o krajinách, kde sa hovorí  anglicky 
- viesť žiaka k schopnosti jednoducho komunikovať s využitím prvých poznaných slov a fráz 
- v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné 
zručnosti, upevňovať gramatické štruktúry vo väčšom rozsahu, využívať dramatizáciu a prihliadať na 
individuálne potreby žiakov. 

Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v angličtine. V popredí by mali 
byť hravé formy vyučovacieho procesu, ktoré sa čoraz viac zameriavajú na praktické, tvorivé ciele.  
Všeobecným cieľom vyučovania anglického jazyka ako druhého cudzieho jazyka je dosiahnuť 
komunikačnú úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.                                                                         
 
 
Všeobecné kompetencie  

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké 
spektrum spôsobilostí, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a sú 
nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. 
Žiak dokáže:  

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

 sústrediť sa na prijímanie informácií, 

 používať získané vedomosti a spôsobilosti. 
  
Komunikačné jazykové kompetencie: 

  používať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia a jednoduché vety a rozumieť 
im,  

 predstaviť seba a iných,  

 porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,  

 jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,  

 dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj neverbálnych 
komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich osobných 
záujmov. 
 
Jazykové kompetencie: 

 používať iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa jeho osoby a záujmov, 

 používať základný repertoár slovnej zásoby, izolovaných slov a slovných spojení,  

 ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,  

 odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,  

 vyhláskovať svoje meno, adresu.  
 
Sociolingválne kompetencie: 

 nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

 pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď.  
 
Pragmatické kompetencie: 

 spájať písmená,  

 spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“. 
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Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa:  
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja,  
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.  
 
Kociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce.  
 
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:  
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  
 
 
 
Učebné zdroje 
 
Charlote Covill, Mary Charrington, Paul Shiptin: First explorers 1 Oxford University Press, 2012, ISBN-
978-0-19-402710-6 
Charlote Covill, Mary Charrington, Paul Shiptin: First explorers 2 Oxford University Press, 2012, ISBN-
978-0-19-402711-3 
Naomi Simmons: Family and friends 1, class book, Oxford, Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-
19-481207-8 

Naomi Simmons: Family and friends 1, workbook, Oxford, Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-
19-481201-6 
Naomi Simmons: Family and friends 2, class book, Oxford, Oxford University Press, 2009, ISBN 978-0-
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
 
Dokázať využívať jednoduché 
slovné spojenia, vedieť opísať 
predmety. 
Poznať základný repertoár 
slovnej zásoby. 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom a známym názvom. 
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
 
Dokázať komunikovať 
jednoduchým spôsobom. 
Dokázať klásť a odpovedať na 
jednoduché otázky.  
 
Pragmatická kompetencia 
 
Rozoznať známe slová 
a najzákladnejšie slovné 
spojenia.  
 
 
 

 
Rodina a spoločnosť  
 - Pozdravy a predstavenie - Dobré ráno, Ahoj,        
Dovidenia, Ďakujem 
- Ako sa voláš?  Volám sa... 
- Rodina - mama, otec, sestra, brat, dedko, babka 
 
Vzdelávanie a práca  
- Škola  
- Trieda, škola, školský nábytok a predmety 
- Otázka: Čo je to? 
- Určitý a neurčitý člen a, an 
- Pokyny v triede  
- Postaviť sa, sadnúť si, počúvať 
 
Človek a príroda  
- Farby 
- Základné farby 
- Zvieratá  
 
Multikultúrna spoločnosť  
- Číslovky 1-10  
- Množné číslo niektorých podstatných mien 
- Sviatky- Vianoce, Halloween, Veľká noc 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
-  Časti tela - oči, uši, nos, ústa, vlasy, tvár, nohy, 
ruky 
 
Voľný čas a záľuby  
- Hračky - bábiky, auto, vláčik, lopta 
 
 
 

 
Rodina a spoločnosť  
Pozdraviť sa, poďakovať a odpovedať na otázku ako sa voláš? 
Poznať členov rodiny a dokázať nakresliť jednotlivých členov rodiny 
v projekte. 
 
Vzdelávanie a práca  
Pomenovať školský nábytok a predmety, vedieť odpovedať na 
otázku čo je to? 
Vedieť reagovať na dané pokyny a príkazy. 
   
 
 
 
Človek a príroda  
Poznať  základné farby. Na základe počutého výrazu 
dokáže priradiť farbu a vyfarbiť obrázok. 
Poznať niektoré domáce zvieratá. 
 
Multikultúrna spoločnosť  
Poznať číslovky od 1 do 10 
Vedieť utvoriť množné číslo množné číslo niektorých podstatných 
mien. 
Poznať  zvyky Vianoc, Veľkej noci, vyjadriť želania k jednotlivým 
sviatkom. 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
 Poznať jednotlivé časti tela, pomenovať ich, ukázať a správne 
vysloviť. 
 
Voľný čas a záľuby  
Vedieť priradiť hračku na základe počutého výrazu, dokázať hračku 
aj nakresliť a vytvoriť projekt. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Obliekanie a móda  
 - Oblečenie - tričko, topánky, nohavice 

Obliekanie a móda  
Vedieť pomenovať základné časti oblečenia 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
 
Dokázať opísať a odpísať 
známe slová a krátke slovné 
spojenia.  
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov a slovných 
spojení.  
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov.  
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu s 
použitím najjednoduchších 
spôsobov vyjadrenia. 
 
Pragmatická kompetencia 
 
Dokázať spájať slová alebo 
skupiny slov pomocou 
najzákladnejších lineárnych 
spojovacích výrazov. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opakovanie z 1. ročníka  
 
 
Rodina a spoločnosť  
- Rodina - starý otec, stará mama, teta, strýko, bratranec, 
sesternica 
- Zámená  
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
- Časti tela - rozšírenie 
 
Obliekanie a móda  
- Oblečenie -tričko, ponožky, sukňa.... 
- Prídavné mená  
 
 
Vzdelávanie a práca  
- Školské predmety 
 
Človek a príroda  
- Farby- rozšírenie farieb 
- Zvieratá - domáci miláčikovia 
- Slovesá 
- Opytovacie zámená 
 
 
Multikultúrna spoločnosť  
- Číslovky - od 10 do 20 
- Množné číslo podstatných mien 
- Fráza Koľko máš rokov? 
- Sviatky - Halloween, Vianoce, Veľká noc, narodeniny 
- Čítanie - dôraz na správnu výslovnosť pri čítaní   
   jednoduchých výrazov a viet. 
- Písanie - jednoduché modelové vety 

 
Opakovanie z 1. ročníka  
Zopakovať učivo 1. ročníka. 
 
Rodina a spoločnosť  
Pomenovať členov   rodiny a priradiť k obrázku na základe 
počutého výrazu. Poznať niektoré zámená a používať ich v 
komunikácii. 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
 Poznať časti tela a ukázať tú časť tela, ktorú počuje.  
 
Obliekanie a móda  
Pomenovať oblečenie a dokáže opísať oblečenie podľa 
obrázka. Poznať písomnú aj ústnu formu. Poznať prídavné 
mená a vedieť ich spájať s podstatnými menami. 
 
Vzdelávanie a práca  
Poznať školské predmety. 
 
Človek a príroda  
Poznať odtiene farieb na  základe počutého dokázať 
vyfarbiť obrázok danou farbou. Vedieť pomenovať domáce 
zvieratá. 
Poznať niektoré slovesá a opytovacie zámená, vedieť ich 
používať. 
 
Multikultúrna spoločnosť  
Poznať číslovky do 20 a množné číslo podstatných mien. 
Vedieť používať frázu Koľko máš rokov?  
Poznať zvyky Vianoc, Veľkej noci, Halloweena vyjadriť 
želania k jednotlivým sviatkom. 
Vedieť primerane čítať jednoduché výrazy a vety, dbať na 
správnu výslovnosť. 
Vedieť písať jednoduché modelové vety. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Domov a bývanie 
- Domy - izby 
- Nábytok - rozšírenie 
Tam je, tam sú. Otázka Kde je? 
- Predložky 
 
Stravovanie  
- Jedlá- ovocie, zelenina 
- Mám rád, nemám rád 
- Fráza - Aké je tvoje obľúbené jedlo? 
 
Kultúra a umenie  
- Divadelné predstavenie  - krátke príbehy, rozprávky 
 
 
Veda a technika v službách ľudstva  
 - Práca s počítačom - používanie výukových CD 
programov  
 
 
  

 
Domov a bývanie  
Poznať výrazy najpoužívanejšieho nábytku a izieb.  
Poznať frázy tam je, tam sú a otázku kde je? 
Poznať predložky. 
 
 
Stravovanie  
Vedieť pomenovať jedlá a vyjadriť svoj názor, čo mám 
a nemám rád. Vedieť odpovedať na otázku aké je tvoje 
obľúbené jedlo. 
 
Kultúra a umenie  
Vedieť predviesť sa pred divákmi a ovládať text. 
 
 
Veda a technika v službách ľudstva  
Vedieť pracovať s počítačom a overovať si vedomosti 
prostredníctvom CD a internetových stránok. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
Dokázať opísať známe slová 
a krátke slovné spojenia. 
Ovládať základné gramatické 
typy viet. 
Poznať základný repertoár 
slovnej zásoby a ovládať 
základné gramatické štruktúry. 
Rozumieť jednoduchým vetám 
a krátkemu jednoduchému 
písomnému prejavu. Dokázať 
hláskovať konkrétne slová.  
Používať jednoduché 
gramatické štruktúry cudzieho 
jazyka, aj keď sa niekedy 
dopúšťa základných chýb, ale 
je mu rozumieť. 
Dokázať napísať pohľadnicu. 
Rozoznať základné slovné 
spojenia v jednoduchých 
pozdravoch. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu. 
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu. 
 
Pragmatická kompetencia 
Dokázať spájať slová a skupiny 
slov. Porozumieť krátkemu 
jednoduchému opisu. 

 
Opakovanie z 2. ročníka  
 
 
Vzdelávanie a práca  
- Školské predmety -  pero, ceruza, guma... 
- Fráza - Čo je to?   
 
Voľný čas a záľuby  
- Hračky- rozšírenie slovnej zásoby 
- Aká je tvoja obľúbená hračka? 
- Zámená  
- Slovesá - chodiť, plávať, behať... 
- Sloveso môcť, vedieť, zápor nevedieť, otázka a odpoveď 
 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
-  Ľudské telo- rozšírenie slovnej zásoby 
- Upevnenie  frázy tam je/tam sú 
- Prídavné mená 
- Opis ľudí - kučeravý, vysoký, nízky... 
 
 
 
Zamestnanie  
-  Povolania-  učiteľ, žiak, pilot... 
- Sloveso byť  
- Tvorenie otázok a odpovedí, záporu 
 
Rodina a spoločnosť  
- Rodina -  rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby - 
privlastňovací pád 
- Hláskovanie - abeceda 
 

 
Opakovanie z 2. ročníka  
Zopakovať učivo z 2. ročníka. 
 
Vzdelávanie a práca  
Pomenovať školské predmety 
Poznať frázu Čo je to? a vedieť na ňu odpovedať. 
 
Voľný čas a záľuby  
Pomenovať hračky a priradiť k počutému výrazu. 
Odpovedať na otázku a rozumieť jej významu. 
Poznať zámená môj, tvoj, jeho, jej a používať ich pri 
komunikácii. 
Poznať slovesá vyjadrujúce činnosti. 
Vedieť  opísať čo vie (ovláda) a čo nevie (neovláda).  
Vedieť tvoriť otázky a odpovedať na otázky . 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Pomenovať časti ľudského tela a tela zvierat. 
Poznať frázy tam je, tam sú a pozná rozdiel v používaní 
fráz v komunikácii a pri písaní. 
Opísať ľudí na základe zovňajšku. 
Dokázať na základe počutého a písaného textu priradiť 
obrázok k opisu. 
 
Zamestnanie   
Pomenovať a napísať jednotlivé povolania. 
Poznať formy slovesa byť a vedieť ich používať v ústnom a 
písomnom prejave. 
 
Rodina a spoločnosť  
Pomenovať členov   rodiny a priradiť k obrázku na základe 
počutého výrazu. 
Utvoriť privlastňovací pád a rozumieť  mu v ústnej 
a písomnej podobe. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 

 
 
 
Obliekanie a móda  
-  Oblečenie - rozšírenie slovnej zásoby 
- Jednoduchý prítomný čas 
 
Domov a bývanie  
- Dom-  izby: kuchyňa, obývačka, kúpeľňa... 
- otázka Kde je? a odpoveď 
-  Predložky  
-  Nábytok  
 
 
Stravovanie  
-  Jedlá - sendvič, jablko, banán 
- Sloveso mať - kladný a záporný tvar, dôraz na 3. osobu 
 
 
 
Veda a technika v službách ľudstva  
-  Geometrické tvary -štvorec, trojuholník, kruh... 
- Práca s počítačom - výukové CD 
 
 
Človek a príroda  
- Zvieratá - opica, slon, žirafa... 
 - Jednoduchý prítomný čas - Mám rád, nemám rád 
- Otázky „Máš rád?“ 
 
 
Kultúra a umenie  
- Divadelné predstavenia – Krátke  
 
 

Poznať abecedu a vedieť vyhláskovať jednotlivé slová. 
Dokázať na základe počutého zapísať slovo. 
 
Obliekanie a móda  
Pomenovať oblečenie a dokáže opísať oblečenie podľa 
obrázka. Poznať písomnú aj ústnu formu. 
 
Domov a bývanie  
Pomenovať izby v dome, rozumieť otázke kde je? Vedieť 
na ňu odpovedať. 
Poznať preložky v, na, pod, medzi a vedieť ich používať 
v komunikácii. 
Vedieť  pomenovať nábytok. 
 
Stravovanie  
Pomenovať jedlá, ovocie a zeleninu. Poznať písomnú aj 
ústnu formu slov. 
Poznať kladný aj záporný tvar slovesa mať. Poznať aj 
rozdiel v písaní 3. osoby jednotného čísla. 
 
Veda a technika v službách ľudstva  
Pomenovať geometrické tvary. 
Vedieť pracovať s počítačom a dokázať si overiť vedomosti 
prostredníctvom CD a internetových stránok. 
 
Človek a príroda  
Pomenovať zvieratá. Poznať písomnú a ústnu formu slov. 
Poznať tvary mám rád, nemám rád a vedieť ich aj používať 
v ústnom a písomnom prejave. Poznať otázky v jed. 
prítomnom čase a vedieť na ne odpovedať.  
 
Kultúra a umenie  
Dokázať sa predviesť  pred divákmi a ovládať text. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Multikultúrna spoločnosť  
- Sviatky - Halloween, Vianoce... 
- Čítanie - klasické rozprávky 
- Písanie- jednoduché modelové vety 
- Výslovnosť - precvičovanie výslovnosti 
 
 
 

Multikultúrna spoločnosť  
Poznať sviatky v roku a vedieť ich význam. 
Vedieť primerane čítať texty z učebnice i z rozprávkových 
knižiek. Rozumieť čítanému textu.  
Vedieť napísať jednoduché vety a správne písať slová. 
Vedieť správne vyslovovať slová i celé vety. Poznať 
rozdiely vo výslovnosti. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
 
Dokázať opísať známe slová 
a krátke slovné spojenia. 
Ovládať základné gramatické 
typy viet. 
Poznať základný repertoár 
slovnej zásoby a ovládať 
základné gramatické štruktúry. 
Dokázať rozoznať známe slová 
a najzákladnejšie slovné 
spojenia týkajúce sa daných 
tém. 
Rozumieť jednoduchým vetám 
a krátkemu jednoduchému 
písomnému prejavu. Dokázať 
hláskovať konkrétne slová. 
Používať jednoduché 
gramatické štruktúry cudzieho 
jazyka, aj keď sa niekedy 
dopúšťa základných chýb, ale 
je mu rozumieť. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu. 
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu. 
 
 

 
Opakovanie z 3. ročníka  
 
 
Vzdelávanie a práca  
- Školské predmety -  počítač, lavica, trieda... 
- Ukazovacie zámená jednotné a množné číslo.  
- Prítomný jednoduchý čas – kladná, záporná veta, otázka, 
odpoveď 
- Školské učebné predmety – matematika, anglický jazyk... 
- Tvorenie otázok s opytovacím zámenom 
 
 
 
Voľný čas a záľuby  
- Hračky- rozšírenie slovnej zásoby, opis hračiek 
- Predložky 
- Modálne sloveso môcť, vedieť, zápor nevedieť,  
  otázka a odpoveď 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
- Pocity – opis pocitov 
- Prídavné mená 
 
 
 
Zamestnanie  
-  Povolania-  učiteľ, žiak, pilot... 
- Sloveso byť -  časovanie 
- Tvorenie otázok a odpovedí, záporu 
 
 
 

 
Opakovanie z 3. ročníka  
Zopakovať učivo z 3. ročníka. 
 
Vzdelávanie a práca  
Pomenovať školské predmety 
Poznať frázy Toto je to. Tamto je.  
Poznať jednoduchý prítomný čas, kladnú a zápornú formu.  
Vedieť tvoriť otázky a odpovede v jednoduchom prítomnom 
čase. 
Poznať školské učebné predmety v ústnej a písomnej 
forme.  
Vedieť tvoriť otázky s opytovacím zámenom. 
 
Voľný čas a záľuby  
Pomenovať hračky a priradiť k počutému výrazu. 
Odpovedať na otázku a rozumieť jej významu. Poznať 
predložky. 
Vedieť  opísať čo vie (ovláda) a čo nevie (neovláda).  
Vedieť tvoriť otázky a odpovedať na otázky . 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  
Vedieť opísať pocity ľudí. 
Dokázať na základe počutého a písaného textu priradiť 
obrázok k opisu. 
Poznať prídavné mená. 
 
Zamestnanie   
Pomenovať a napísať jednotlivé povolania. 
Poznať formy slovesa byť a vedieť ich používať v ústnom a 
písomnom prejave. 
Vedieť tvoriť otázky a odpovede. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Pragmatická kompetencia 
 
Dokázať spájať slová a skupiny 
slov. Porozumieť krátkemu 
jednoduchému opisu. 
Dokázať napísať jednoduché 
slovné spojenia a vety. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rodina a spoločnosť  
- Rodina -  rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby  
- Privlastňovací pád 
 
 
 
Obliekanie a móda  
-  Oblečenie - rozšírenie slovnej zásoby 
- Prítomný priebehový čas – kladný a záporný otázka a 
odpoveď 
 
 
Domov a bývanie  
- Dom-  izby: kuchyňa, obývačka, kúpeľňa... 
- Otázka Kde je? a odpoveď 
-  Predložky  
-  Nábytok  
 
 
Šport  
- Slovesá – jazdiť, korčuľovať sa, hrať futbal... 
 
Obchod a služby  
- Budovy – slovná zásoby 
 
Stravovanie  
- Jedlá – hranolky, pizza, šalát... 
- Sloveso mať - kladný a záporný tvar, dôraz na 3. osobu 
 
 
Veda a technika v službách ľudstva  
- Práca s počítačom - výukové CD 
 
 
 

Rodina a spoločnosť  
Pomenovať členov   rodiny a priradiť k obrázku na základe 
počutého výrazu. 
Utvoriť privlastňovací pád a rozumieť  mu v ústnej 
a písomnej podobe. 
 
Obliekanie a móda  
Pomenovať oblečenie a dokáže opísať oblečenie podľa 
obrázka. Vedieť komunikovať v prítomnom priebehovom 
čase. Poznať kladný a záporný tvar slovies v prítomnom 
priebehovom čase. 
 
Domov a bývanie  
Pomenovať izby v dome, rozumieť otázke kde je? Vedieť 
na ne odpovedať. 
Poznať preložky v, na, pod, medzi a vedieť ich používať 
v komunikácii. 
Vedieť  pomenovať nábytok. 
 
Šport  
Poznať slovesá vyjadrujúce pohyb. 
 
Obchod a služby  
Pomenovať budovy , poznať ústnu a písomnú formu slov. 
 
Stravovanie  
Pomenovať jedlá, ovocie a zeleninu. Poznať písomnú aj 
ústnu formu slov. 
Poznať kladný aj záporný tvar slovesa mať. Poznať aj 
rozdiel v písaní 3. osoby jednotného čísla. 
 
Veda a technika v službách ľudstva  
Vedieť pracovať s počítačom a dokázať si overiť vedomosti 
prostredníctvom CD a internetových stránok. 
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Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Človek a príroda  
- Zvieratá - rozšírenie 
- Počasie 
- Prídavné mená 
 
Kultúra a umenie  
- Divadelné predstavenia  
 
Multikultúrna spoločnosť  
- Číslovky od 1 do 100, množné číslo podstatných mien 
- Koľko je hodín? 
- Sviatky- svadba, narodeniny... 
- Čítanie - klasické rozprávky 
- Písanie- jednoduché modelové vety 
- Výslovnosť - precvičovanie výslovnosti 
 
 
 
 
 

Človek a príroda  
Pomenovať zvieratá. Poznať písomnú a ústnu formu slov. 
Vedieť opísať počasie. Poznať prídavné mená a vedieť ich 
používať v písomnej a ústnej forme. 
 
Kultúra a umenie  
Dokázať sa predviesť  pred divákmi a ovládať text. 
 
Multikultúrna spoločnosť  
Poznať číslovky od 1 do 100, poznať množné číslo 
podstatných mien. 
Poznať sviatky v roku a vedieť ich význam. 
Vedieť primerane čítať texty z učebnice i z rozprávkových 
knižiek.  
Rozumieť čítanému textu.  
Vedieť napísať jednoduché vety a správne písať slová. 
Vedieť správne vyslovovať slová i celé vety.  
Poznať rozdiely vo výslovnosti. 
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Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

 

1. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Matematika 4 4 

Informatika 0 0 

 
 

2. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Matematika 5 4 

Informatika 0 0 

 
 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Matematika 5 4 

Informatika 1 1 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Matematika 4 4 

Informatika 1 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Táto oblasť zahŕňa v sebe učebné predmety matematiku a informatickú výchovu. Vzdelávací 
obsah matematiky na 1. stupni je rozdelený do piatich tematických okruhov, čo sa zachováva aj pre 
ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický 
okruh: 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami, 
Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 
Geometria a meranie , 
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 
Logika, dôvodenie, dôkazy. 

Matematika rozvíja u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 
problémov v každodenných situáciách. Je rozpracovaná na kompetenčnom základe, čo zaručuje 
vysokú mieru schopnosti aplikácie matematických poznatkov v praxi. 
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Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia 
problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov 
a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie.  
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú 
príležitosť všetkým žiakom na 1. stupni získať základnú digitálnu gramotnosť. 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je rozvoj tých schopností žiakov, 
pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. Na dosiahnutie tohto 
cieľa majú získať také skúsenosti, ktoré vyústia do poznávacích metód zodpovedajúcich veku žiakov. 
Presnejšia špecifikácia cieľov: 
- veku primerané presné použitie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov a diagramov, 
- 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 rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické myslenie, 
- spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní 
schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a 
uloženiu informácií, 
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, 
- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať kladné 
morálne a vôľové vlastnosti žiakov. 

Cieľom informatiky na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia 
v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku majú žiaci získať základné 
zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, 
matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) sa žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, 
trénovania počítania, písania a ďalšími najtypickejšími druhmi aplikácií. 
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MATEMATIKA 

 
Charakteristika predmetu 
 

Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí 
a na vyžívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie širokej škály žiackych schopností. Na 
rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. 
Takýmto spôsobom nadobudnuté základné matematické vedomosti umožňujú žiakom 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. Vyučovanie tohto predmetu nadväzuje na skúsenosti matematického charakteru, ktoré 
žiaci získali v predškolskom období. Zovšeobecňovaním názorných predstáv a praktických skúseností 
sa systematicky utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti, zručnosti a návyky v súlade 
s vekovými a psychickými osobitosťami žiakov.  
 
1. ročník 
V prvom ročníku základnej školy žiaci získavajú a osvojujú si elementárne matematické poznatky, 
zručnosti a činnosti s matematickými objektmi postavené na predchádzajúcich skúsenostiach 
z predškolského obdobia. 
 
2. ročník 
V druhom ročníku si žiaci osvojujú elementárne matematické poznatky z oblasti aritmetiky, algebry 
a geometrie. Sú vedení k pochopeniu, aplikácií získaných vedomostí a zručností v primeraných úlohách 
a  praktických cvičeniach . 
 
3. ročník 
Žiaci v treťom ročníku sú okrem rozšírenia základných vedomostí a zručností z oblasti aritmetiky, 
algebry a geometrie  vedení k objaveniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí jednak vo vnútri 
jednotlivých oblastí matematiky, ale aj medzi týmito oblasťami. Námetmi slovných úloh a motiváciou pri 
zavedení niektorých pojmov sa vyučovanie matematiky  podieľa na prehlbovaní  ekologickej, zdravotnej 
a mravnej výchovy. 
 
4. ročník 
Vo štvrtom ročníku si žiaci ešte viac prehlbujú a upevňujú vedomosti a zručnosti z oblasti aritmetiky, 
algebry a geometrie. Sú vedení k objavovaniu, pochopeniu a k aplikovaniu im primeraných súvislostí 
nielen v oblasti matematiky, ale aj v iných oblastiach. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom vyučovania matematiky je uspokojenie tých matematických potrieb detí, ktoré im 
nastoľuje každodenný život. Nie menej dôležité je pripraviť ich na získanie základného a stredného 
vzdelania z matematiky. Riešením slovných úloh sú žiaci vedení k aplikácii získaných poznatkov v 
bežnej praxi pri nákupoch, meraniach a pod. 

Svojím obsahom a metódami práce vyučovanie matematiky prispieva k rozvoju tvorivých 
schopností, myšlienkových operácií, priestorovej predstavivosti, k vytrvalosti, pracovitosti, vôľových čŕt 
osobnosti žiaka a pod. V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických 
výpočtov spamäti a písomne 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, zručnosti 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 bližšie 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.  
 

 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- vyjadruje sa súvisle výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou, 
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať a vyjadriť svoj názor.  
 
Kompetencie matematického myslenia: 
- používať základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách a je schopný používať matematické modely logického a priestorového myslenia,  
- je pripravený ďalej si rozvíjať  schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú 

k systematizácii poznatkov.  
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológii: 
- vie používať vybrané informačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 
- dokáže vyhľadávať informácie na internete. 
 
Kompetencia učiť sa učiť : 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- získané informácie spracováva a využíva vo svojom učení,  
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,  
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 

práci. 
 
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti. 
 
  
Učebné osnovy 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný 
vzdelávací predmet. V druhom  a treťom ročníku sme v Module 1  zvýšili časovú dotáciu z rámca 
disponibilných hodín o jednu hodinu, ktorú využijeme na zmenu kvality výkonu: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie matematického myslenia so zameraním na  rozšírenie 
riešenia aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie, 
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie informačných a komunikačných technológií (IKT) so 
zameranín na  využívanie IKT s cieľom podporovania kognitívnych procesov a spôsobilosti žiakov čo 
najjednoduchšie riešiť problémy v rámci hodín. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Lehoťanová,B.: Matematika pre 1.ročník ZŠ,1.časť, AITEC Bratislava 2013. ISBN 978-80-89375-068-
5.  
Lehoťanová, B: Matematika pre 1.ročník ZŠ, 2.časť, AITEC Bratislava 2016. ISBN 978-80-8146-069-2. 
Hejný,M. a kol.: Matematika 1, 1.diel učebnica pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2018. ISBN 978-80-
89859-13-9 
Hejný,M. a kol.: Matematika 1, 2.diel učebnica pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2018. ISBN 978-80-
89859-13-9 
Hejný,M. a kol.: Matematika 1, 3.diel učebnica pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2018. ISBN 978-80-
89859-13-9 
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Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 2.ročník ZŠ, 1.časť, pracovný zošit. AITEC Bratislava 2013. 
ISBN 978-80-8146-116-3.  
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 2.ročník ZŠ, 2.časť, pracovný zošit. AITEC Bratislava 2013. 
ISBN 978-80-8146-086-9. 
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 2.ročník ZŠ, učebnica. AITEC Bratislava 2016. ISBN 978-80-
8146-115-6.  
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 3.ročník ZŠ, 1.časť, pracovný zošit. AITEC Bratislava 2017. 
ISBN 978-80-8146-129-3.  
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 3.ročník ZŠ, 2.časť, pracovný zošit. AITEC Bratislava 2017. 
ISBN 978-80-8146-130-9. 
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 3.ročník ZŠ, učebnica. AITEC Bratislava 2017. ISBN 978-80-
8146-128-6.  
Hejný,M. a kol.: Matematika 3, 1.diel pracovný zošit pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2016. ISBN 978-
80-971734-6-3 
Hejný,M. a kol.: Matematika 3, 2.diel pracovný zošit pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2016. ISBN 978-
80-971734-4-9 
Hejný,M. a kol.: Matematika 3, učebnica. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2016. ISBN 978-80-971734-5-6 
Hejný,M. a kol.: Matematika 4, 1.diel pracovný zošit pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2017. ISBN 978-
80-971734-8-7 
Hejný,M. a kol.: Matematika 4, 2.diel pracovný zošit pre ZŠ. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2017. ISBN 978-
80-971734-9-4 
Hejný,M. a kol.: Matematika 4, učebnica. INDÍCIA, n.o., Bratislava 2017. ISBN 978-80-89859-02-3 
Černek, P.: Matematika pre 4. ročník základnej školy – pracovný zošit 1. SPN Bratislava,2018. ISBN 
978-80-10-03244-0 
Černek, P.: Matematika pre 4. ročník základnej školy – pracovný zošit 2. SPN Bratislava,2018. ISBN 
978-80-10-03274-7 
Černek, P.: Matematika pre 4. ročník základnej školy – učebnica. SPN Bratislava,2011. ISBN 978-80-
10-02104-8 
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 4.ročník ZŠ, 1.časť, pracovný zošit. AITEC Bratislava 2018. 
ISBN 978-80-8146-161-3.  
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 4.ročník ZŠ, 2.časť, pracovný zošit. AITEC Bratislava 2019. 
ISBN 978-80-8146-162-0. 
Belic,M., Striežovská,J.: Matematika pre 4.ročník ZŠ, učebnica. AITEC Bratislava 2018. ISBN 978-80-
8146-160-6.  
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INFORMATIKA 

Charakteristika predmetu 
 

Informatika vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo 
formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Poslaním vyučovania 
informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a technik používaných pri 
práci s údajmi a to ku informácii v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. 
vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych 
a etických zásad. 

V predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 
univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasne technológie. Dostupne technológie majú poskytnúť 
vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 
 
3. a 4. ročník 
Tento predmet zahŕňa tieto tematické okruhy Reprezentácie a nástroje, Komunikácia a spolupráca, 
Algoritmické riešenie problémov, Softvér a hardvér, Informačná spoločnosť. Obsah učiva  z týchto 
okruhov je rozpracovaný tak,aby sa žiaci postupne zoznamovali s počítačom a možnosťami jeho 
využitia v praktickom každodennom živote. V rámci medzipredmetových vzťahov si precvičujú učivo 
aj z iných predmetov, získavajú ďalšie vedomosti a informácie, čím sa rozvíja ich tvorivé myslenie 
a estetické cítenie. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom informatiky na 1.stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho využitia 
v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácii obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov 
získať základne zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci 
pomocou rôznych aplikácii precvičujú základne 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 netreba klásť na zvládnutie 
ovládania aplikácie, ale na pochopenie možnosti, 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. 
 
Kľúčové kompetencie 
 
sociálno komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 
svoj názor 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi 
a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 
 
kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 
poznávať v oblasti vedy a techniky 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú 
k systematizácii poznatkov 
 
kompetencie  (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 ovláda základy potrebných počítačových aplikácií 

 vie primerane veku komunikovať pomocou elektronických médií 

 dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete 

 vie používať rôzne vyučovacie programy 

 získal základy algoritmického myslenia 

 vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT 
 
kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov 
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 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 
činnostiach 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 
 
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových 
problémoch 

 pokúša sa konflikty a problémy vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 
spôsobom 
 
osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

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

 uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým 
medziľudským vzťahom 
 
kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 
a iných vyjadrovacích prostriedkov 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
Učebné zdroje: 
 
Internet 
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Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA 

 

1. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Prvouka 2 1 

Prírodoveda - - 

 
 

2. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Prvouka 2 2 

Prírodoveda - - 

 
 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Prvouka -         - 

Prírodoveda 1 2 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Prvouka -         - 

Prírodoveda 2 2 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a 
javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich 
spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň, viesť žiakov 
k pochopeniu potreby ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane, viesť 
žiakov k efektívnejšiemu využívaniu látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje, umožniť poznanie 
fungovania ľudského tela a zdravý životný štýl a viesť k aktívnej ochrane vlastného zdravia, rozvíjať 
emotívne (dobrodružné) poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z rodnej krajiny (okolie školy 
a bydliska) ale aj širšieho okolia svojho regiónu a celej krajiny, podporovať schopnosť žiakov 
rozprávať o svojom rodnom kraji (krajine svojho okolia), pričom využívajú poznatky zo svojich 
pozorovaní a skúseností, porozprávať o významných historických udalostiach. 

S rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj 
rozvoj špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. 
Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. Postupné 
objavovanie sveta žiakmi je predmetom dvoch učebných predmetov prvouky a prírodovedy. 
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PRVOUKA 

 
Charakteristika predmetu 
 

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce 
predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho 
spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy 
a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov ,neživého prostredia 
a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom 
skúmania fungovania vybraných prírodných javov. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 
Žiaci:  

 rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,  

 rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať nové 
informácie a obohatiť si doterajšie poznanie, 

 sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov podľa 
identifikovaných znakov, 

 zovšeobecňujú na základe porovnávania,  

 vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok,  

 spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je 
podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru (riešenia), 

 argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej téme, ktorá 
je adekvátna z hľadiska vekuprimeranosti žiakov,  

 rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej,  

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

 vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote, 

 rozlišujú riziká spojené s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, rekreácia a i.),  

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

 poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť o 
pomoc). 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie:  

 dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 
svoj názor, 

 vyjadruje sa súvisle a výstižne.   
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

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

 dokáže adekvátne veku vyhľadávať informácie na internete. 
 
 
Kompetencia učiť sa učiť: 

 uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania poznatkov,  

 vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 
činnostiach.   
 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine. 
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Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. V prvom ročníku v Module 1 sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín 
o jednu hodinu, ktorú ktorá bude zameraná na výraznejšiu prácu na rozvoj kompetenčných zručností 
učiť sa učiť v týchto oblastiach: 

 schopnosť získavať informácie – z meraní a pozorovania, 

 pozorovanie prírody a prírodných javov, 

 používanie odbornej literatúry (detské encyklopédie), 

 komunikovanie so žiakmi, učiteľom, 

 výmena skúsenosti z riešenia úloh so spolužiakmi, 

 vytváranie vlastného, argumentačne podloženého úsudku, 

 osvojovanie zručností v experimentovaní a vytváraní hypotéz, 

 zvyšenie environmentálneho vedomia žiakov. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Dobišová Adame, R. , Kováčiková, O.: Prvouka pre prvý ročník ZŠ, učebnica pracovného typu. 
AITEC Bratislava 2015. ISBN 978-80-8146-108-8 
Dobišová Adame, R. , Kováčiková, O.: Prvouka pre druhákov -pracovná učebnica . AITEC Bratislava 
2016. ISBN 978-80-8146-124-8 
 
 
 
 

PRÍRODOVEDA 

Charakteristika predmetu 
 

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. 
 
3. a 4. ročník 
Predmet prírodoveda je za zameraný v jednotlivých ročníkoch na aktívnu manipuláciu s predmetmi 
a materiálmi s ktorými sa žiaci bežne stretávajú. Žiaci sú usmerňovaní k skúmaniu čiastkových 
aspektov situácií tak, aby sa vzhľadom k ich veku a životným skúsenostiam rozvíjala schopnosť 
pozorovať detaily vzhľadom na celok, aby  porovnávali jednotlivé materiály ale aj situácie. Sú vedení 
aby identifikovali podstatné znaky objektov a premenlivé znaky. Žiaci sa učia vyjadrovať svoje 
predstavy a zovšeobecňovať viacnásobné pozorovania. 3. a 4. ročník je zameraný obsahovo 
činnostne, čím sa rozvíjajú ich kognitívne schopnosti a praktické zručnosti. 
 
Ciele vyučovacieho 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.  
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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. 

 poznaniu fungovania ľudského tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane 
prostredníctvom zdravého životného štýlu.  
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie  

 Dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 
svoj názor. 

 Vyjadruje sa súvisle a výstižne.   
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 Vie používať informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa. 

 Dokáže adekvátne veku vyhľadávať informácie na internete 
 
Kompetencia učiť sa učiť 

 Uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania poznatkov.  

 Vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 
činnostiach.   
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie 

 Uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti. 

 Má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine. 
 
 
Učebné osnovy 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 

predmet. Hodinová dotácia v Module 1 a 3 je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP), v Module 

2 sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu,  ktorá bude zameraná na 

výraznejšiu prácu na rozvoj kompetenčných zručností učiť sa učiť v týchto oblastiach: 

-schopnosť získavať informácie – z meraní a pozorovania 
-pozorovanie prírody a prírodných javov 
-používanie odbornej literatúry (detské encyklopédie...) 
-výmena skúsenosti z riešenia úloh so spolužiakmi 
-vytváranie vlastného, argumentačne podloženého úsudku 
-osvojovanie zručností v experimentovaní a vytváraní hypotéz 
-zvýšenie environmentálneho vedomia žiakov. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Dobišová, R. a kol.: Prírodoveda pre tretiakov, pracovná učebnica. AITEC Bratislava 2018. ISBN 
978-80-8146-139-2 
Dobišová, R. a kol.: Prírodoveda pre štvrtákopv, pracovná učebnica. AITEC Bratislava 2018. ISBN 
978-80-8146-153-8 
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Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 

 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Vlastiveda 1 1 

 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Vlastiveda 2 2 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú 
žiakov už od predškolského veku. Žiaci si uvedomujú priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru a to 
všetko vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V tomto veku sú žiaci prirodzene zvedaví, 
zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a učia sa 
pri tom. Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a zákonitosťami v súlade 
s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je umožnené v tomto stupni vzdelávania takým 
spôsobom, ktorý u žiaka rozvíja aj procesuálnu stránku samotného poznávacieho procesu. Dôležité 
je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti sú 
zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené 
so samotným a jeho bezprostredným životným prostredím.  

Okrem samotného skúmania javov v prírode, žiaci tým, že cestujú so svojimi rodičmi, 
všímajú si priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské výtvory 
v blízkom, ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým spôsobom učenia sa o vlasti. 
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VLASTIVEDA 

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. 
 
 
3. ročník 
Žiaci sa učia rozprávať o svojej krajine. Získavajú elementárne poznatky, ktoré sú obsahom 
predmetu v tomto ročníku. Rôznymi zaujímavými formami a metódami si utvárajú vzťah k svojmu 
rodnému kraju, spoznávajú zaujímavé časti Slovenska. 
 
4. ročník  
Žiaci si naďalej zdokonaľujú zručnosti práce s mapou, vedia do mapy zakresľovať členitosť terénu, 
rieky, pohoria a pod. Naďalej získavajú informácie o vlastnom kraji a jeho osobitostiach. 
Prostredníctvom internetu, náučnej literatúry, rozprávok a povestí získavajú poznatky o našich 
najväčších mestách, ich kultúre, doprave, priemysle, histórii a ďalších zaujímavostiach. Získavajú 
prvé poznatky o histórii Slovenska. 
 
 
Ciele predmetu: 
 
Cieľom vyučovania vlastivedy je: 

 poznať priestor, v ktorom žiak žije,  

 orientovať sa v priestore a čase,  

 orientovať sa v mape, narábať s veku primeranými 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.  
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Kľúčové kompetencie 
  
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- vyjadruje sa súvisle, výstižne a kultivovane písomnou aj ústnou formou primeranou primárnemu 

stupňu vzdelávania 
- dokáže určitý  čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor. 
 
Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 
vedy a techniky: 
- je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré smerujú     

k systematizácii poznatkov 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa  
- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete 
 
Kompetencia učiť sa učiť sa:  
- uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach 
 
Kompetencia riešiť problémy: 
- vníma a sleduje problémové situácie v škole a vo svojom najbližšom okolí, vie rozoznať ozajstný 

problém, premýšľa o jeho príčinách a navrhne riešenie podľa svojich vedomostí a skúseností 
z danej oblasti 

 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 

práci 
 
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
Učebné zdroje  
 
Dudášová,J. a kol.: Vlastiveda pre tretiakov, pracovná učebnica. AITEC Bratislava 2018. ISBN 978-
80-8146-134-7 
Dudášová,J. a kol.: Vlastiveda pre štvrtákov, pracovná učebnica. AITEC Bratislava 2018. ISBN 978-
80-8146-156-9 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY 

 

1. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Etická výchova 1 1 

Náboženská výchova 1 1 

Životné zručnosti - 1 

 
 

2. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Etická výchova 1 1 

Náboženská výchova 1 1 

Životné zručnosti - 1 

 
 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Etická výchova 1 1 

Náboženská výchova 1 1 

Životné zručnosti - 1 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Etická výchova 1 1 

Náboženská výchova 1 1 

Životné zručnosti - 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

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 bol 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.  

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 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. 

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. 

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 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. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika predmetu  
 

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.  
 
1. ročník 
V 1. ročníku vytvárame spoločenstvo detí, ktoré si postupne tvoria jasné a splniteľné pravidlá. Jeho 
ťažiskom je otvorená komunikácia. Žiak si rozvíja schopnosť komunikovať, uvedomuje si vlastné 
hodnoty, pozitívne prijatie a hodnotenie seba a iných. 
 
2. ročník 
V 2. ročníku rozvíjame a posilňujeme komunikačné zručnosti – učíme sa vyjadrovať city, radosť 
z naplnenia potreby – byť akceptovaný inými a mať rád iných, poznávať svoje práva a povinnosti. 
 
3. ročník 
V 3. ročníku napomáhame zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov. Učíme sa efektívne 
komunikovať s rovesníkom. Nadobúdame sociálne zručnosti – asertivitu a empatiu. 
 
4. ročník 
V štvrtom ročníku opakujeme vedomosti a schopnosti žiakov získané v nižších ročníkoch. Základom 
procesu ETV je naďalej zážitkové učenie zamerané na zvnútorňovanie hodnôt smerujúcich 
k prosociálnosti. 
 
 
Ciele predmetu  
 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v primárnom vzdelávaní je:  
- viesť žiakov k sebaúcte, k autonómnemu cíteniu a mysleniu,  
- naučiť žiakov hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla  
- naučiť ich spoznať prvky efektívnej komunikácie, dôvody a prv,ky prosociálneho správania 
primerané veku,  
- umožniť žiakom spoznať zásady dobrých medziľudských vzťahov,  
- umožniť žiakom, aby sa v nich zvnútorňovali prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy,  
- podporovať u žiakov rozvoj sociálnych zručností,  
- formovať spolupracujúce spoločenstvo žiakov.  
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

- ponúknuť víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré spolužiti, 
- začať si uvedomovať vlastnú hodnotu, 
- budovať základy sebaovládania, 
- iniciatívne prehlbovať poznanie o sebe, podporiť sebadôveru a sebapoznanie, 
- osvojiť si vyjadrenie stenických citov, 
- kultivovať astenické city, 
- akceptovať city iných, 
- napomáhať zvnútorňovanie prosociálnych hodnôt a postojov, 
- uvedomovať si svoju zodpovednosť v tíme, 
- usilovať sa tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov. 

 



 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 

- rozvíjať schopnosť komunikácie s prehlbovaním úcty a uplatňovaním vzájomnej pomoci, 
- spoznávať pozitívne vlastnosti v rodine, v škole a v rovesníckych skupinách, 
- uvedomiť si hodnotu rodiny a význam rodičovskej lásky v živote dieťaťa, 
- učiť sa efektívne komunikovať s rovesníkmi, 
- nadobúdať sociálne zručnosti – asertivita, empatia, 
- správne používať základné pojmy, opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť podstatu procesov 

a vzťahov, 
- prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. 

 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 

- podnietiť tvorivé myslenie, 
- vytvárať schopnosť tvorivo chápať a akceptovať iných, 
- vytvárať predpoklady pre rozvoj tvorivosti v medziľudských vzťahoch vrátane riešenia 

problémov, 
- získavať a využívať rôzne aj inovatívne postupy, pokúšať sa formulovať argumenty a dôkazy 

na obhájenie svojich výsledkov, 
- dokázať spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory. 

 
Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 

- uvedomiť si svoje práva a povinnosti, 
- dodržiavať pravidlá správania v triede a skupine, 
- utvárať vzájomné priateľské vzťahy, 
- aktívne ochraňovať životné prostredie. 

 
Kompetencie (spôsobilosti) k celoživotnému učeniu sa: 

- osvojiť si sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe a druhých, 
- uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 

osobného rozvoja. 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 

- osvojiť si základné zručnosti v oblasti IKT.  
 
Kompetencie pracovné: 

- prijať a zvládať inovatívne zmeny. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného  ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
Učebné zdroje 
 
Ivanová, E.a kol.: Etická výchova pre 1. ročník ZŠ – pracovné listy.  Bratislava SPN, 2009. ISBN 
978-80-10-01616-7.  
Ivanová, E.a kol.: Etická výchova pre 2. ročník ZŠ – pracovné listy.  Bratislava SPN, 2007. ISBN 
978-80-10-01240-4.  
Ivanová, E. – Kopinová, Ľ. – Otottová, M.: Etická výchova pre 3. ročník ZŠ – pracovné listy. SPN – 
Mladé letá, s. r. o. Bratislava 2015. ISBN 978-80-10-02798-9. 
Ivanová, E. – Kopinová, Ľ. – Otottová, M.: Etická výchova pre 4. ročník ZŠ – pracovné listy. SPN, 
Bratislava 2010. ISBN 978-80-10-01916-8. 
Raynerová, Claire: Nenič svoje múdre telo.SONUS, Banská Bystrica 1997. ISBN 80-967549-2-0. 
Internet 
Detské časopisy 
 
 
 
 



 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v primárnom vzdelávaní podporuje základné 
predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, 
umožňuje im prostredníctvom biblických príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Matku Máriu 
a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa životu 
s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích prikázaní ich 
učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova/náboženstvo v nich rozvíja komunikačné zručnosti, 
otvára ich chápaniu okolitého sveta a vďačnosti za prijaté dary. Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu 
žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi.  
 
1. ročník  
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  
Reprodukovať boží zákon a biblické príbehy ľudí, ktorí dôverovali Bohu. Budovať postoju dôvery 
k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom. 
 
3. ročník  
Spoznať cestu viery Božieho ľudu v trojjediného Boha. Rozvíjať vieru v Boha formáciou svedomia. 
Budovať postoj viery v trojjediného Boha. 
 
4. ročník 
Spoznávať nádej pochádzajúcu od Boha. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať čnosť 
nádeje prostredníctvom sviatosti, modlitby a účasti na liturgickom slávení. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Prostredníctvom predmetu náboženska výchova žiaci: 

 získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka ako originálneho 
Božieho stvorenia,  

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

 získajú vedomosti o živote Panny Márie a svätých, ktoré sú predpokladom náležitej úcty k 
nim,  

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

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

 nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov,  

 získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovanie dobra od zla, voľbu dobra pre seba 
i  iných.  

 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Komunikačné kompetencie: 
Žiak dokáže: 
• rozumieť neverbálnej komunikácii, 
• objavovať zmysel symbolického, neverbálneho spôsobu komunikácie, 
• vlastnými slovami vie vyjadriť svoje vnútorné pocity, vyjadruje svoje myšlienky v práci v skupinách, 
zapája sa do diskusie, neskáče do reči, 
• byť schopný sa stíšiť. 
 
 
Kompetencie k učeniu sa: 
Žiak dokáže: 



 

• byť otvorený pre tvorivé myslenie, 
• objavovať potrebu učenia sa. 
 
Kompetencie k riešeniu problémov: 
Žiak dokáže: 
• plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými, 
• primerane svojej detskej skúsenosti vie formulovať problém, 
• hľadať spôsoby riešenia vzniknutého problému. 
Kompetencie občianske: 
Žiak dokáže: 
• angažovať sa jednoduchými pozitívnymi skutkami v prostredí, v ktorom žije, 
• konkrétnymi skutkami prispievať k ochrane prírody, mať úctu k živým aj neživým 
  súčastiam prírody. 
 
Kompetencie kultúrne: 
Žiak dokáže: 
• vážiť si ľudský život, 
• učiť sa tolerantnosti, 
• vnímať dôležitosť ľudskej činnosti pre svet, 
• objavovať krásu stvorenia, prírody, 
• objavovať krásu človeka. 
 
Kompetencie sociálne a interpersonálne: 
Žiak dokáže: 
• budovať vzťah dôvery, formuje zdravé sebavedomie, 
• uvedomovať si hodnotu seba samého a každého človeka už od jeho počatia, prijímať sám seba, 
• konkrétnymi skutkami prejavovať úctu ku chorým a starším ľuďom, 
• byť schopný oceniť hodnotu rodiny, 
• na základe určitej role spolupracovať v skupine, vytvárať pozitívny postoj k stvoreným veciam, 
• identifikovať sa s pozitívnymi predstavenými postavami, 
• byť zodpovedný k druhým, berie do úvahy ich potreby. 
 
Kompetencie existenciálne: 
Žiak dokáže: 
• disponovať základnými vedomosťami biblického posolstva a kresťanského učenia, 
• byť otvorený pre vnímanie pozitívnych hodnôt na základe predstavených osobností, 
• rozumieť základným kresťanským životným postojom viery, nádeje a lásky, byť pripravený 
angažovať sa pre ich rozvoj, 
• rozumieť základným druhom kresťanskej modlitby a základnému správaniu spojenému 
s modlitbou, 
• odhadovať dôsledky vlastného správania a konania, 
• rozvíjať duchovné hodnoty, 
• rozvíjať vlastné svedomie (od heteronómneho k autonómnemu), 
• objavovať duchovný rozmer človeka, 
• spoznávať seba samého hodnotí svoje činy, dokáže si priznať vinu a viesť k náprave, 
• rozvíjať kritické myslenie, byť schopný jednoducho obhájiť svoj názor, 
• správne posudzovať svoje konanie, 
• osvojovať si zdravý životný štýl. 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
Učebné zdroje 
 
TOLNAYOVÁ, A. – ČERVENOVÁ, M.: Cesta lásky. Učebnica katolíckeho náboženstva pre 1. ročník 
základných škôl. Trnava : Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. , 2015, ISBN 978–80–
8161–173–5. 



 

TOLNAYOVÁ, A.: Cesta lásky. Pracovný zošit katolíckeho náboženstva pre 1. ročník základných 
škôl. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco ,2015. ISBN 978-80-8074-307-9. 
PRUŽINSKÁ , Ľ.: Cesta dôvery. Učebnica katolíckeho náboženstva pre 2. ročník základných škôl. 
Trnava: Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. , 2015, ISBN 978–80–8161–137–7. 
PRUŽINSKÁ , Ľ.: Cesta dôvery. Pracovný zošit katolíckeho náboženstva pre 2. ročník základných 
škôl. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco ,2015. ISBN 978-80-8074-308-6 
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ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Vyučovací predmet Rozvoj životných zručností je nový predmet s výrazným motivačným 
dopadom do celého budúceho života žiakov. Učenie sa životným zručnostiam je dlhodobý 
systematický proces. 

Jeho cieľom je aplikácia naučeného v reálnom prostredí a využívanie životných zručností 
nielen v škole a v skupine, ale aj vo voľnom čase, doma a za iných okolností. Vďaka učeniu 
o životných zručnostiach žiaci dokážu rozoznať a predpokladať osobné, sociálne vzory svojho 
správania a správania iných. 

Základom predmetu Životné zručnosti je vzdelávací program Integrované tematické  
vyučovanie. Práve životné zručnosti sú hlavnými nástrojmi pozitívneho riadenia triedy a pozitívnej 
sociálnej klímy, rozvíjajú charakterovú zložku osobnosti  

Vybrané zručnosti sa rozvíjajú cielene a intenzívne, čo však neznamená, že ostatným 
zručnostiam sa vôbec nevenuje pozornosť. Pracuje sa s nimi prirodzene, podľa toho, ako si to život 
v triede vyžaduje. Zvyčajne sa vyberie 3-5 zručností v jednom školskom roku. Sústavne sa 
precvičuje životná zručnosť v rôznych situáciách v triede i mimo nej. 
 
1. Intrapesonálne životné zručnosti 
 Sú to zručnosti súvisiace so vzťahovaním sa k sebe – napríklad zvládanie vlastných emócií, 
sebareflexia, sebamotivácia, sebapoznanie, tvorivosť, kognitívne zručnosti, pozitívne 
sebahodnotenie, rozhodovanie... 
 Práca so životnými zručnosťami poskytuje výbornú príležitosť na vytváranie pozitívneho 
sebaobrazu, získanie dôvery v seba. Žiaci sa učia vyjadrovať uznanie a ocenenie. Sú podporované 
v prejavovaní pozorného správania, oceňovaní mimoriadnych vlastností, schopností, ktoré pozorujú 
u seba v i správaní svojich spolužiakov. 
 
2. Interpersonálne životné zručnosti 
 Sú to zručnosti súvisiace so vzťahovaním sa k jednotlivým osobám a komunikáciou s nimi – ako 
napríklad otvorená komunikácia emócií, aktívne počúvanie, riešenie konfliktov, práca v tíme, 
zvládanie rovesníckeho tlaku, spolupráca.... 
 Prostredníctvom učenia zameraného na rozvoj životných zručností žiaci získavajú orientáciu 
v medziľudských vzťahoch. Spoznávajú, aké sociálne správanie a konanie zvyšuje ich úspešnosť 
a spokojnosť v skupine, v živote. Cielene sa rozvíjajú zručnosti pre spoluprácu, kooperatívne 
spôsoby vzájomného spolužitia v skupine. Cieľom je vytvorenie spolupracujúceho spoločenstva. 
 
 



 

1. ročník 
Témy: 
Snaha o najlepší osobný výkon: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného 
používania danej životnej zručnosti. Najlepší osobný výkon, sebamotivácia, riešenie problémov, 
rozhodovanie, organizácia vlastnej práce. 
Aktívne počúvanie: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na 
jednotlivé prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania 
danej životnej zručnosti. Vzájomne sa počúvanie, neprerušovanie, techniky aktívneho počúvania, 
prezentovanie názorov, ich akceptácia. 
Priateľstvo: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na jednotlivé 
prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania danej 
životnej zručnosti. Výber kamaráta. Riešenie konfliktov, vytváranie dobrých vzťahov v skupine, 
poznávanie spolužiakov ako eventuálnych priateľov. Pomoc v skupine. 
Nevysmievanie, úcta: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na 
jednotlivé prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania 
danej životnej zručnosti. Rešpektovanie odlišnosti, nevysmievanie sa iným. Úcta. 
 
2. ročník 
Témy: 
Riešenie konfliktov:  Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na 
jednotlivé prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania 
danej životnej zručnosti. Zvýšenie ochoty vypočuť si názor iného, akceptovať ho a nepovažovať ho 
okamžite za zdroj konfliktu, pokojná reakcia na neprijatie vlastného názoru, riešenie konfliktov bez 
násilia, iniciatíva žiakov riešiť konflikt neagresívne a spolupracujúco, kooperatívne riešenia 
konfliktov. 
Spolupráca: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na jednotlivé 
prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania danej 
životnej zručnosti. Preferovanie skupinovej práce pred individuálnou - pochopenie významu a výhod 
spolupráce, spolupráca ako prirodzená stratégia, aj bez neustálej pomoci zo strany dospelých, 
vyššia frekvencia návrhov spoločných riešení. 
Trpezlivosť: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na jednotlivé 
prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania danej 
životnej zručnosti. Schopnosť dokončiť začatú prácu a nevzdávať sa pri prvom neúspechu. 
Schopnosť dokončiť prácu aj bez podpory dospelých. Podieľať s na spoločnom diele a vedieť vytrvať 
aj pri dlhodobej aktivite. 
 
3.ročník 
Témy: 
Priateľstvo: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na jednotlivé 
prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania danej 
životnej zručnosti. Výber kamaráta. Riešenie konfliktov, vytváranie dobrých vzťahov v skupine, 
poznávanie spolužiakov ako eventuálnych priateľov. Pomoc v skupine. 
Nevysmievanie, úcta: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na 
jednotlivé prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania 
danej životnej zručnosti. Rešpektovanie odlišnosti, nevysmievanie sa iným. Úcta. 
Spolupráca: Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej zručnosti na jednotlivé 
prejavy, porovnanie výhod používania a negatívne dôsledky nedostatočného používania danej 
životnej zručnosti. Ochota tvoriť vo dvojici alebo väčšej skupine, využívať spoluprácu ako prirodzenú 
stratégiu, spolupracovať aj bez povzbudenia k spolupráci, predkladať návrhy na spoločné riešenia a 
hľadať najlepšie, chápať, že sa každý môže zapojiť do spoločnej práce a môže byť prínosom, vedieť 
prezentovať svoju spoluprácu. 
 
4.ročník  

Témy: 

Organizácia : Navrhovanie a následné realizovanie navrhnutých aktivít, pozitívne zmeny 
v tíme,manažmente, pozitívne zmeny v uvedomovaní si priorít – osobných, skupinových, plánovanie 
s ohľadom na reálne podmienky. 
Samostatne organizovať, navrhovať a pripravovať aktivity,podujatia, zrealizovať navrhnuté aktivity, 
realizovateľné v rámci triedy, hospodárne využívať svoj voľný čas. 



 

Riešenie konfliktov: Zvyšovanie ochoty vypočuť si názor iného, akceptovať ho a nepovažovať ho 
okamžite za zdroj konfliktu, pokojná reakcia na neprijatie vlastného názoru, riešenie konfliktov bez 
násilia, iniciatíva žiakov riešiť konflikt neagreasívne a spolupracujúco, kooperatívne riešenie 
konfliktov. 
Povedať svoj názor bez kričania a hnevania sa, využívať právo vysloviť svoj názor, používať ja výrok, 
ochota vypočuť názor ostatných, menej sa hádať, po vzniknutom konflikte sa neurážať, ale 
spolupracovať a snažiť sa ho vyriešiť, uzatvárať spory vzájomnou dohodou. 
Tolerancia : Nižšia miera vzájomného ubližovania si, vyššia miera schopnosti odpúšťať, vyššia 
sociálna zrelosť, rešpektovanie názoru iných, rešpektovanie a pomáhanie zdravotne postihnutým 
deťom. 
Zbaviť sa predsudkov, dokázať odpúšťať, poskytovať priestor pre realizáciu tým, ktorí sa menej 
presadzujú, pohybovať sa po škole pokojne, nevykrikovať, neubližovať si, bez problémov pracovať 
v zmiešaných skupinách, rešpektovať odlišnosti a nevysmievať sa deťom s nejakým handicapom. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Krátkodobé ciele – zavádzanie a rozvíjanie konkrétnej životnej zručnosti 
Dlhodobé ciele – zmena v konaní a postojoch žiaka: 
- rozvíjať osobnosť dieťaťa, 
- zvyšovať školskú úspešnosť žiakov, 
- rozvíjať emocionálnu inteligenciu, 
- rozvíjať sociálne zručnosti, 
- rozvíjať zručnosti v myslení, 
- rozvíjať citlivosť žiaka k sebe samému i okolitému svetu.  
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Komunikačné kompetencie: 

- mať schopnosť vzájomne sa počúvať, 
- vedieť vzájomne komunikovať k danej úlohe, 
- kompetencie učiť sa učiť, 
- aktívne sa zapájať do vyučovacieho procesu. 

 
Kompetencie riešiť problémy: 

- vedieť odpovedať na otvorené otázky, 
- využívať hodnotenie k vlastnému pokroku, 
- riešiť úlohy rozvíjajúce tvorivosť, 
- chyby využívať ako príležitosť nájsť správne riešenie.  

 
Osobné, sociálne  a  občianske kompetencie: 

- spolupracovať pri riešení problému, 
- vyjadrovať svoje pocity, 
- dodržiavať pravidlá slušného správania. 

 
 
Učebné zdroje 
 
Odborná literatúra. 
BEDNAŘIK, Aleš a kol. 2004. Životné zručnosti a ako ich rozvíjať. 1. vydanie. Bratislava : Nadácia 
pre deti Slovenska. ISBN 80-969209-5-2  
NOVÁČKOVÁ, Jana. 2006. Mýty ve vzdělávání. 3. vydanie. Kroměříž : Spirála. ISBN 80-901873-8-
2 
KOPŘIVA, Pavel - NOVÁČKOVÁ, Jana. 2008. Respektovat a být respektován. 1. vydanie. Kroměříž 
: Spirála. ISBN 978-80-904030-0-0  



 

Rozpis učiva predmetu: ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ – 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie: 
Mať schopnosť vzájomne sa 
počúvať 
Vedieť vzájomne komunikovať 
k danej úlohe 
 
Kompetencie učiť sa učiť 
Aktívne sa zapájať do 
vyučovacieho procesu 
 
Kompetencie riešiť problémy 
Vedieť odpovedať na otvorené 
otázky 
Využívať hodnotenie 
k vlastnému pokroku. 
Riešiť úlohy rozvíjajúce 
tvorivosť 
Chyby využívať ako príležitosť 
nájsť správne riešenie  
 
Osobné, sociálne  
a  občianske kompetencie: 
Spolupracovať pri riešení 
problému. 
Vyjadrovať svoje pocity 
Dodržiavať pravidlá slušného 
správania 
 
 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Aktívne 
počúvanie“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Vzájomne sa počúvanie, neprerušovanie, techniky 
aktívneho počúvania, prezentovanie názorov, ich 
akceptácia. 
 
 
 
 
 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Snaha 
o najlepší osobný výkon“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Najlepší osobný výkon, sebamotivácia, riešenie problémov, 
rozhodovanie, organizácia vlastnej práce. 
 
 
 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti 
„Nevysmievanie, úcta“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Rešpektovanie odlišnosti, nevysmievanie sa iným. Úcta. 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Aktívne 
počúvanie“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu, opis aktívneho počúvania 
- pomenovať prejavy a výhody používania aktívneho 

počúvania 
- vysvetliť na jednoduchých príkladoch negatívne dôsledky 

nedostatočného používania aktívneho počúvania. 
- vzájomne sa počúvať 
- pozerať sa na hovoriaceho 
- neskákať do reči 
- počkať na udelenie slova 
- nerobiť inú činnosť pri počúvaní 
- jednoducho prezentovať prácu. 

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Snaha 
o najlepší osobný výkon“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu, opis najlepší osobný výkon 
- pomenovať prejavy a výhody používania zručnosti 
- vysvetliť na jednoduchých príkladoch negatívne dôsledky 

nedostatočného používania najlepšieho osobného výkonu.  
- byť v momentálnej situácii najlepší ako práve viem. 
- dokončiť začatú prácu. 
- neporovnávať svoje výkony s ostatnými.  
- požiadať o pomoc spolužiaka, dospelého. 

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti 
„Nevysmievanie, úcta“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu, opis životnej zručnosti 
nevysmievanie, úcta 

- pomenovať prejavy a výhody používania zručnosti a 
negatívne dôsledky nedostatočného používania. 



 

Rozpis učiva predmetu: ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ – 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Priateľstvo“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod  
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. Výber kamaráta. Riešenie 
konfliktov, vytváranie dobrých vzťahov v skupine, 
poznávanie spolužiakov ako eventuálnych priateľov. Pomoc 
v skupine. 
 

- vysvetliť, čo je úcta.  
- nereagovať na zosmiešňujúce poznámky. 
- rešpektovať odlišnosti 
- nevysmievať sa iným.  
- určiť, ktoré slová zhadzujú, ubližujú iným. 

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Priateľstvo“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu a opis životnej zručnosti priateľstvo 
- pomenovať prejavy a výhody používania zručnosti a 

negatívne dôsledky nedostatočného používania. 
- identifikovať, či  kamarát nepotrebuje  pomoc. 
- poskytnúť pomoc priateľovi.  
- prijať pomoc.  
- riešiť konflikt bez násilia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ – 2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie: 
Mať schopnosť vzájomne sa 
počúvať 
Vedieť vzájomne komunikovať 
k danej úlohe 
 
Kompetencie učiť sa učiť 
Aktívne sa zapájať do 
vyučovacieho procesu 
 
Kompetencie riešiť problémy 
Vedieť odpovedať na otvorené 
otázky 
Využívať hodnotenie 
k vlastnému pokroku. 
Riešiť úlohy rozvíjajúce 
tvorivosť 
Chyby využívať ako príležitosť 
nájsť správne riešenie  
 
Osobné, sociálne  
a  občianske kompetencie: 
Spolupracovať pri riešení 
problému. 
Vyjadrovať svoje pocity 
Dodržiavať pravidlá slušného 
správania 
 
 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Riešenie 
konfliktov“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Rešpektovanie názoru druhých, možnosti riešenia konfliktu. 
Fázy riešenia konfliktu. Právo vysloviť svoj názor.  
  
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Spolupráca“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Skupinová práca, pravidlá pri práci v skupine. Dohoda. 
Spolupráca ako prirodzená stratégia. Rozvoj zmyslu pre 
skupinu, pocit spolupatričnosti. 
 
 
 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Trpezlivosť“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. Snaha o najlepší osobný výkon. 
Dlhodobé aktivity. Hľadanie viacerých možností a zdrojov. 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Riešenie 
konfliktov“  
Žiak vie: 

- rozoznať jednotlivé fázy pri riešení konfliktov. 
- vypočuť  si názor iného a nepovažovať ho okamžite za 

zdroj konfliktu.  
- pokojne reagovať na neprijatie vlastného názoru. 
- riešiť konflikty bez násilia.  
- povedať svoj názor pokojne, bez zbytočných emócií.  

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Spolupráca“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu, opis spolupráce 
- pomenovať prejavy zručnosti 
- identifikovať výhody používania zručnosti 
- ilustrovať na jednoduchých príkladoch negatívne dôsledky 

nedostatočného používania spolupráce.  
- pomenovať a dodržiavať pravidlá pri skupinovej práci. 
- uprednostniť skupinovú prácu pred individuálnou. 
- navrhovať spoločné riešenia.  
- nájsť si svoju rolu v tíme.  

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Trpezlivosť“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu, opis životnej zručnosti trpezlivosť  
- pomenovať prejavy a výhody používania zručnosti a 

negatívne dôsledky nedostatočného používania. 
- vytrvať pri určitej činnosti, ak vyžaduje dlhší čas. 
- dokončiť začatú prácu, aj bez pomoci dospelých. 

 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ – 3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie: 
Mať schopnosť vzájomne sa 
počúvať 
Vedieť vzájomne komunikovať 
k danej úlohe 
 
 
 
Kompetencie učiť sa učiť 
Aktívne sa zapájať do 
vyučovacieho procesu 
 
 
 
Kompetencie riešiť problémy 
Vedieť odpovedať na otvorené 
otázky 
Využívať hodnotenie 
k vlastnému pokroku. 
Riešiť úlohy rozvíjajúce 
tvorivosť 
Chyby využívať ako príležitosť 
nájsť správne riešenie  
 
 
 
Osobné, sociálne  
a  občianske kompetencie: 
Spolupracovať pri riešení 
problému. 
Vyjadrovať svoje pocity 
Dodržiavať pravidlá slušného 
správania 
 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Spolupráca“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Prejavy spolupráce vo vyššej frekvencii návrhov spoločných 
riešení dohodách na nich a ich následnej realizácií, pozitívne 
zmeny z hľadiska skupinových rolí, delenia práce a 
povinností v skupine, zvyšovanie a posilňovanie pocitu 
príslušnosti detí ku skupine 
 
 
 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti 
„Nevysmievanie, úcta“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Rešpektovanie odlišnosti, nevysmievanie sa iným. Úcta. 
 
 
 
 
 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Priateľstvo“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod  
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. Výber kamaráta. Riešenie 
konfliktov, vytváranie dobrých vzťahov v skupine, 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Spolupráca“  
Žiak vie: 

-  prezentovať definíciu 
- opísať životnú zručnosť spolupráca 
- pomenovať prejavy ŽZ 
- pozná výhody používania danej životnej zručnost 
- vysvetliť na jednoduchých príkladoch negatívne dôsledky 

nedostatočného používania spolupráce 
- ochotne tvoriť vo dvojici alebo väčšej skupine 
- využívať spoluprácu ako prirodzenú stratégiu 
- spolupracovať aj bez povzbudenia k spolupráci 
-  predkladať návrhy na spoločné riešenia a hľadá najlepšie. 
- prezentovať svoju spoluprácu 

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti 
„Nevysmievanie, úcta“  
Žiak vie:  

- prezentovať definíciu 
- opísať  životnú zručnosť nevysmievanie, úcta 
-  pomenovať prejavy danej ŽZ  
- prezentovať výhody používania zručnosti a negatívne 

dôsledky nedostatočného používania. 
- vysvetliť, čo je úcta 
- správne reagovať na zosmiešňujúce poznámky 
- rešpektovať odlišnosti, nevysmievať sa iným. 
- uvedomiť si, ktoré slová ubližujú iným a zhadzujú ich  

 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Priateľstvo“  
Žiak vie: 

- prezentovať definíciu a opísať životnú zručnosť priateľstvo 
- pomenovať prejavy danej ŽZ 
- prezentovať  výhody používania zručnosti a negatívne 

dôsledky nedostatočného používania. 
- poskytnúť pomoc priateľovi 



 

Rozpis učiva predmetu: ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ – 3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 poznávanie spolužiakov ako eventuálnych priateľov. Pomoc 
v skupine. 
 

-  prijať pomoc 
- riešiť konflikt bez násilia. 
- podporiť slabších členov skupiny a pomáha im 
- oceniť a ohodnotiť bez zraňovania 
-  rozpoznať hodnoty skutočného priateľstva 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ROZVOJ ŽIVOTNÝCH ZRUČNOSTÍ – 4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Komunikačné kompetencie: 
Mať schopnosť vzájomne sa 
počúvať 
Vedieť vzájomne komunikovať 
k danej úlohe 
Kompetencie učiť sa učiť 
Aktívne sa zapájať do 
vyučovacieho procesu 
Kompetencie riešiť problémy 
Vedieť odpovedať na otvorené 
otázky 
Využívať hodnotenie 
k vlastnému pokroku. 
Riešiť úlohy rozvíjajúce tvorivosť 
Chyby využívať ako príležitosť 
nájsť správne riešenie  
Osobné, sociálne  
a  občianske kompetencie: 
Spolupracovať pri riešení 
problému. 
Vyjadrovať svoje pocity 
Dodržiavať pravidlá slušného 
správania 
 
 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Riešenie 
konfliktov“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti. 
Rešpektovanie názoru druhých, možnosti riešenia konfliktu. 
Fázy riešenia konfliktu. Právo vysloviť svoj názor.  
 
 
  
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti  
„Organizácia“  
 
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného 
používania danej zručnosti.  
Navrhovanie a následné realizovanie navrhnutých aktivít, 
pozitívne zmeny v tíme manažmente, pozitívne zmeny v 
uvedomovaní si priorít - osobných, skupinových, plánovanie 
s ohľadom na reálne podmienky 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Tolerancia“  
Zjednotenie chápania životnej zručnosti, rozdelenie životnej 
zručnosti na jednotlivé prejavy, porovnanie výhod 
používania a negatívne dôsledky nedostatočného  
používania danej zručnosti.  
Nižšia miera vzájomného ubližovania si, vyššia miera 
schopnosti odpúšťať, vyššia sociálna zrelosť, rešpektovanie 
názoru iných, rešpektovanie a pomáhanie zdravotne 
postihnutým deťom 
 

Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Riešenie 
konfliktov“  
Žiak vie: 

- rozoznať jednotlivé fázy pri riešení konfliktov. 
- vypočuť  si názor iného a nepovažovať ho 

okamžite za zdroj konfliktu.  
- pokojne reagovať na neprijatie vlastného názoru. 
- riešiť konflikty bez násilia.  
- povedať svoj názor pokojne, bez zbytočných 

emócií.  
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti  
„Organizácia“  
 
Žiak vie: 

- samostatne navrhovať, organizovať a pripravovať 
aktivity, podujatia, 

- zrealizovať navrhnuté hry 
- samostatne prichádzať s nápadmi na spoločné 

aktivity, realizovateľné v rámci triedy 
- hospodárne využívať svoj vlastný čas  

 
 
Zavádzanie a rozvíjanie životnej zručnosti „Tolerancia“  
Žiak vie: 

- zbaviť sa predsudkov, dokázať odpúšťať 
- poskytovať priestor pre realizáciu tým, ktorí sa 

menej presadzujú 
- pohybovať sa po škole pokojne, nevykrikovať, 

neubližovať si 
- bez problémov pracovať v zmiešaných skupinách 
- rešpektovať odlišnosti a nevysmievať sa deťom s 

nejakým handicapom 

 



 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

 

1. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Výtvarná výchova 2 2 

Hudobná výchova 1 1 

 
 

2. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Výtvarná výchova 2 2 

Hudobná výchova 1 1 

 
 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1 1 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Výtvarná výchova 1 1 

Hudobná výchova 1 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastnej kultúrnej identity, jeho vlastné 
kultúrnohistorické vedomie, schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr už aj na 1. stupni 
ZŠ, kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť a tvorivosť. 

V primárnom stupni výchovy a vzdelávania nadväzuje na spontánne detské aktivity a 
prípravu v preprimárnom stupni. Žiak sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú 
komunikáciu, postupne rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), i. 

Učí sa vyjadrovať svoje estetické zážitky z vnímania umeleckých diel, chápať význam, 
estetickej činnosti v každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. 
Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu, zoznamuje sa s 
európskou tradíciou, s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a umeleckých 
pamiatok. Získava vedomosti o súčasnej umeleckej tvorbe a kultúre a rozvíja si jej porozumenie. 
Prostredníctvom obsahu, ktorý je uvedený vo vzdelávacej oblasti sa primerane veku formujú 
samostatné a zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram, rozvíja sa 
žiakovo kritické myslenie vo vzťahu k ponuke masmédií a k iným súčasným kultúrnym procesom. 



 

Rozvíjajú sa žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných 
kultúr. 

Obsah vzdelávacej oblasti je zameraný prakticky aj teoreticky. V primárnom vzdelávaní 
rozvíja hlavne zručnosti v práci s umeleckými prostriedkami a s kultúrnymi nástrojmi na základe 
zážitku zo samotného tvorivo-vyjadrovacieho procesu žiaka. Vzdelávacia oblasť rozvíja osobnostné, 
kognitívne, komunikačné a občianske kompetencie. Pretože žiak je komplexnou osobnosťou a nie 
je možné rozvíjať jeho kompetencie izolovane, jednotlivé kompetencie sa rozvíjajú cez viaceré témy. 
Vyjadrovacie procesy umení poskytujú k takejto komplexnosti veľmi dobré východisko, lebo v 
integrovanej forme zapájajú mimoracionálne (zmyslové, citové, motorické) zložky, spolu s 
predstavivosťou, fantáziou a racionálnym (analyticko-syntetickým) myslením. Od žiaka sa očakávajú 
najmä jeho autentické, tvorivé riešenia úloh. Predmety umeleckej výchovy poskytujú možnosti 
medzipredmetových väzieb s predmetmi iných oblastí. Spôsobilosť vnímania a používania 
základných vyjadrovacích prostriedkov a kompozičných princípov, kreatívneho vyjadrovania svojich 
myšlienok, skúseností a emócií rozvíjame prostredníctvom vybraných médií výtvarného, hudobného, 
dramatického prejavu, písaného a hovoreného slova. V prierezovej forme (prostredníctvom výtvarnej 
výchovy) aj základnými témami architektúry a multimédií (video, film, elektronické médiá). 

Oblasť je v primárnom stupni realizovaná prostredníctvom povinných predmetov výtvarná 
výchova a hudobná výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika  predmetu 
 

Hudobná výchova je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných 
a 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. 
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. Úlohou je sprostredkovať národné 
a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 
Samotná hudba a hudobné aktivity žiakov majú byť pre nich súčasne hrou a predmetom 
experimentovania, zdrojom objaviteľských prístupov k hudobnému poznaniu. 

Sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré 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 sa majú vzájomne dopĺňať a podporovať. 

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy : vokálno-
intonačné, hudobno-pohybové, inštrumentálne, 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 by sa mali zapájať do jednotlivých hudobných 
činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného zlyhania. Hudobná činnosť musí byť 
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. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov 
v atmosfére radosti a lásky, formou dialógu učiteľa so žiakmi – bez autoritárstva a tlaku na 
hromadené vedomosti. 

Výsledok hudobno – výchovnej práce ovplyvňuje učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky 
školského vzdelávacieho programu tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval osobnosť žiakov. 

 
1. ročník 
V prvom ročníku predmet hudobná výchova nadväzuje na hrové činnosti predprimárneho 
vzdelávania. Žiaci poznávajú a osvojujú si ľudové piesne, riekanky, počúvajú hudobné skladby, 
pričom sa prehlbuje záujem o hudbu a hudobné prejavy najmä prostredníctvom hrových činností 
a aktivít. 
 
2. ročník 
Aj v druhom ročníku majú prevahu hudobné prejavy : vokálno  - intonačné, hudobno – pohybové, 
inštrumentálne podporené percepčnými a hudobno – dramatickými činnosťami, pričom sa žiaci 
zapájajú do jednotlivých hudobných činností. Zámerom je zapájanie každého žiaka do jednotlivých 
hudobných aktivít prostredníctvom rôznych zážitkových, skúsenostných a iných metód, ktorými sa 
prehlbuje záujem o hudbu a hudobné prejavy a činnosti. 
 
 
3. ročník 
V treťom ročníku majú významné miesto hudobno – pohybové a inštrumentálne činnosti, ktoré 
aktivizujú žiakov a j k experimentovaniu s hudbou, rozvíjajú tvorivosť a hudobné myslenie. Žiaci si 
osvojujú základné teoretické poznatky, ktoré sa vyvodzuje z piesne a hudobnej skladby. Základom 
je pochopenie, nie definovanie. Prostredníctvom percepčných činností spoznávajú štruktúru 
primeraných hudobných diel. 
 
4. ročník 
V štvrtom ročníku si žiaci prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní 
rôznych folklórnych oblastí Slovenska osvojujú hudobný materinský jazyk. Poznajú slovenské 
zvykloslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi rôznych dôb a takto získavajú 
pevný základ národnej identity a vlastenectva. 



 

 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti, lásky. 
Formuje mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole i v rodine, prehlbuje ich pozitívny vzťah k prírode, 
napomáha ich socializácii v kontexte regiónu i celej spoločnosti. Posilňuje ich vrodené prirodzené 
predpoklady a sklony k hravosti, spontánnosti, ich vnímanie obrazov a modelov okolitého sveta. 
Vedie ich k uvedomovaniu ich mravných i estetických hodnôt prostredníctvom týchto cieľov: 

 rozvíjať hudobné kompetencie dieťaťa mladšieho školského veku, 

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

 vychovávať aktívneho a vnímavého interpreta a percipienta hudby,  

 naučiť žiaka orientovať sa vo svete hudobného umenia,  

 rozvíjať emocionálny svet a hudobný vkus žiaka mladšieho školského veku,  

 v rámci stanovených cieľov z hudobnej výchovy využívať integratívne prístupy a prieniky s 
ostatnými vyučovacími predmetmi v primárnej edukácii,  

 viesť žiakov k samostatnej práci a hudobnej tvorivosti. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálno komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 
svoj názor, 
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 
komunikácie. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa: 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 
činnostiach, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 
problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových 
problémoch, 
- pokúša sa konflikty a problémy vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 
spôsobom. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 
práci, 
- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým 
medziľudským vzťahom. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
 



 

Učebné zdroje: 
 
Kopinová,Ľ.a spol.: Hudobná výchova pre 1.ročník ZŠ. SPN Bratislava 2019, ISBN 978-80-10-
03554-0 
Langsteinová,E.,Félix,B.: Hudobná výchova pre 2.ročník ZŠ. SPN Bratislava 2007. ISBN 978-80-10-
01282-4 
E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 3.ročník ZŠ, SPN 2010, ISBN 978-80-10-02015-7 
E. Langsteinová, B. Felix: Hudobná výchova pre 4.ročník ZŠ, SPN 2018, ISBN 978-80-10-03085-9 
 



 

        VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika predmetu 
 

Výtvarná výchova primárneho vzdelávania je predmet, ktorý prostredníctvom autentických 
skúseností  získaných výtvarnou činnosťou - intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby  
a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie 
i analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto výtvarná výchova 
napĺňa 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 zahrňuje okrem tradičných a nových 
výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení- dizajn v jeho rôznych polohách, fotografiu, 
architektúru, elektronické média a multimédia (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 v priebehu 
postupného dospievania žiaka, vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – 
formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory.    
 
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4.ročník 
Tento predmet sa realizuje v zložkách: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej, 
pričom sa jednotlivé zložky prelínajú. Metodickým východiskom predmetu sú zážitkové procesy, 
témy, námety zobrazovania a reflexia diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. 
Výtvarná výchova sa realizuje prostredníctvom kognitívnych, senzorických a socioafektívnych 
cieľov. Obsah predmetu je tvorený sústavou edukačných tém, ktoré sú zoradené v metodických 
radoch v rámci jednotlivých ročníkov, pričom sa postupne v jednotlivých ročníkoch rozvíjajú 
vedomosti, zručnosti a spôsobilosti: formálne, technické, mentálne a utvárajú sa postoje žiakov. 
Výtvarná výchova v 1. a v 2. ročníku nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné 
vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti. Výtvarné činnosti sú 
pre žiakov hrovými činnosťami v ktorých si materializujú vlastné predstavy v tvorivom procese, ktorý 
sa vedie od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu, pričom sa formujú vlastné spôsoby 
sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. V 3. a 4. ročníku obsahuje prvky, 
ktoré ju prepájajú s inými vyučovacími predmetmi, napr. s pracovným vyučovaním (zručnosti v 
ovládaní nástrojov a v spracovaní materiálov), s hudobnou výchovou (tvorivé reagovanie na zvukové 
podnety), prírodovedou a vlastivedou (reakcie na prostredie, prírodné javy, históriu a pod.), s IKT, s 
matematikou (porovnávanie, mierka, počet a pod.) s geometriou (tvar). 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Žiaci v nadväznosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania 
i vyjadrovania prostredníctvom týchto cieľov: 

 rozvíjajú svoju predstavivosť a fantáziu,  

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti,  

 spoznávajú základné prostriedky výtvarného vyjadrovania,  

 rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,  

 osvojujú si základné zručnosti pri práci s nástrojmi a materiálmi,  

 poznávajú umelecké diela a svoj zážitok z nich výtvarne vyjadrujú, 

 osvojujú si základné kultúrne postoje. 
 
 
 
 
 



 

Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor. 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- vie používať rôzne vyučovacie programy. 
 
Kompetencia učiť sa učiť sa: 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti, 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 

práci. 
 
 Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých 

a iných vyjadrovacích prostriedkov,    
- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 

primárneho vzdelávania), 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
Učebné zdroje 
 
Čarný,L.: Výtvarná výchova pre 1.ročník ZŠ, SPN, Bratislava 2010, ISBN 978-80-10-01860-4 
Čarný,L.: Výtvarná výchova pre 2.ročník ZŠ, ZDRUŽENIE EDUCO 2010, ISBN 978-80-89431-12-0 
Čarný,L. a kol.: Výtvarná výchova pre 3.ročník ZŠ. SPN Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-02075-1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Pracovné vyučovanie 1 1 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Pracovné vyučovanie 1 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Pracovné vyučovanie zahŕňa široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie 
žiakov k získaniu základných zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu 
životnej a profesijnej orientácie žiakov .Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci 
prichádzajú do kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v rozličných podobách a súvislostiach. 
Zameriava sa tiež na praktické pracovné návyky a je založené na tvorivej spolupráci žiakov.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRACOVNÉ VYUČOVANIE 
 
 
Charakteristika predmetu 
 
Predmet je zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné 
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. 
 
3. ročník, 4. ročník 
Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 
oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu 
životnej a profesijnej orientácie žiakov. Obsah je zameraný na rozvoj praktických pracovných 
zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka 
v ďalšom živote a v spoločnosti. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Žiaci  

 rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka, 

 pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,  

 spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,  

 získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,  

 spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty, 

 upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických problémov,  

 pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,  

 narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodržiavajú hygienu 
práce,  

 navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov,  

 poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov. 
 
Kľúčové kompetencie 
Sociálne komunikačné kompetencie: 

      -  vyjadrovať sa súvisle, výstižne a kultivovane 
      -   sústredene načúvať, náležite reagovať 
      -   rešpektovať kultúrnu rozmanitosť 
 
Kompetencie učiť sa učiť sa: 
      -  vyberať a hodnotiť získané informácie a využívať v iných činnostiach 
      -  uvedomovať si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 
 
Kompetencie riešiť problémy: 
      -  skúšať viaceré možnosti riešenia problému 
      -  pokúšať sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným spôsobom 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
      -  uvedomovať si dôležitosť ochrany svojho zdravia pri práci 
      -  osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 
      -  prijímať nové nápady pri spoločnej práci 
      -  uvedomovať si význam  sociálno –  klímy v triede a svojím konaním prispievať k dobrým     
         medziľudským vzťahom. 
 
   Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
      -  ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície 
      -  osvojené základy pre tolerantné vnímanie prejavov iných kultúr  
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 



 

Učebné zdroje 
M. Kožuchová a kol.: Pracovné vyučovanie pre 3.ročník ZŠ, EXPOL Bratislava 2003, ISBN 80-
89003-30-1 
M. Kožuchová a kol.: Pracovné vyučovanie pre 4.ročník ZŠ, EXPOL Bratislava 2003, ISBN 80-
89003-31-1 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

 

1. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Telesná a športová výchova 2 2 

 
 

2. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Telesná a športová výchova 2 2 

 
 

3. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Telesná a športová výchova 2 2 

 
 

4. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 

Telesná a športová výchova 2 2 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej 
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Hlavným predmetom je 
telesná a športová výchova, ale témami o starostlivosti o zdravie prispievajú aj prírodoveda. resp. 
etická výchova. Zameranie telesnej výchovy v primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané 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, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú 
kompenzačnú funkciu v procese edukácie. 

Telesná výchova využíva 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. 

Cieľom je: 
- 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, k športu, 
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela, 
- podporovať vytváranie optimálneho rozvoja 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.  



 

Základné okruhy sú: 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika 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 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 a jemnú 
motoriku. Prostredníctvom pohybu- pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje 
zdravotný stav žiakov. 
 
1. ročník, 2. ročník, 3. ročník, 4. ročník 
Predmet telesná a športová výchova sa realizuje v  týchto tematických celkoch : základné lokomócie 
a nelokomočné pohybové zručnosti, manipulačné , pohybové  a prípravné športové hry , kreatívne 
a estetické pohybové činnosti, psychomotorické cvičenia a hry, aktivity v prírode a sezónne  
pohybové činnosti. Žiaci získavajú elementárne teoretické vedomosti a praktické zručnosti a návyky, 
formujú sa ich postoje pričom sa telesne, pohybovo zdokonaľujú, upevňuje sa ich zdravie, zdatnosť 
a pohybová výkonnosť. Tento predmet má svoje špecifické postavenie. V každom tematickom celku 
sa vytvára priestor pre sebapoznávanie žiakov prostredníctvom pohybu, pohybovú improvizáciu 
a rozvíja sa ich  tvorivosť. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Ciele telesnej a športovej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov 
vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu. 
Hlavný cieľ telesnej výchovy: Pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti 
prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie 
pohybovej činnosti. 
Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj: Mať vytvorenú 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: 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. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
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.  
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP) 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 1. STUPEŇ ZÁKLADNEJ 

ŠKOLY PRE ŽIAKOV SO VŠEOBECNÝM INTELEKTOVÝM 

NADANÍM  – primárne vzdelávanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní  a jeho doplnenie 188/2015 Z.z.,vymedzuje v § 
2 písm. j) a q) dieťa,resp. žiaka s nadaním ako dieťa (žiaka) so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. 
Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby musia byť diagnostikované zariadením výchovného 
poradenstva a prevencie (§ 2 písm. j). Podľa § 103 ods. 1 sa výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním 
uskutočňuje v školách so zameraním na rozvoj 
a) intelektového nadania detí a žiakov 
1. všeobecného intelektového nadania, 
2. špecifického intelektového nadania, 
b) umeleckého nadania detí alebo žiakov, 
c) športového nadania detí alebo žiakov. 

Tento školský vzdelávací program je určený pre školy podľa § 103 ods. 1 písm. a) bod 
1. školského zákona, konkrétne pre školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním na úrovni 
ISCED 1. Na tejto úrovni môžu žiaci s nadaním získať pomocou modifikovaných 4 edukačných metód, 
ktoré zodpovedajú ich špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, detailnejšie poznatky a hlbšie 
porozumenie vzťahom medzi nimi. Kľúčové kompetencie, ktoré si majú osvojiť, sú však tie isté, aké si 
osvojujú ostatní žiaci. Princípy štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním sú teda totožné s tými, ktoré možno nájsť v Inovovanom štátnom vzdelávacom 
programe pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike. 

Rozdiel je v tom, že vo výchovno-vzdelávacom procese treba zohľadňovať špeciálne výchovno-
vzdelávacie potreby nadaných žiakov. Im sa musia prispôsobiť formy, metódy a techniky pedagogickej 
práce. Zohľadňujú sa odborné poznatky o špecifikách a odlišnostiach vývinu nadaných detí, a to tak vo 
výkonovej oblasti, ako i v oblasti osobnostnej, emocionálnej a sociálnej. Ide nielen o akceleráciu, ale aj 
možné disproporcie, asynchróniu, disharmóniu a heterogénnosť vývinu intelektovo nadaných žiakov, 
ktoré pre nich bývajú charakteristické. 

Vzhľadom na uvedené vývinové osobitosti treba v práci s intelektovo nadanými žiakmi aplikovať 
psychologické prístupy, ktoré zohľadňujú celé spektrum ich charakteristických prejavov a niekedy aj 
protichodných osobnostných vlastností. Patria k nim komunikatívnosť, sociabilita, adaptabilita, 
senzitivita, afektivita, individualizmus, anxiozita, 
imaginácia, ambicióznosť, perfekcionizmus, nekonformnosť, hyperaktivita a ďalšie. Preto treba so žiakmi 
so všeobecným intelektovým nadaním pracovať aj psychologicky a výchovne, adekvátne formovať ich 
osobnosť. Prístupy pedagógov musia byť vysoko individualizované a zohľadňovať špecifiká a potreby 
každého jedného nadaného žiaka. 
 
 
Ciele primárneho vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 
 

Všeobecným cieľom výchovy a vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním je 
napomáhať harmonický rozvoj ich osobnosti tak, aby sa naučili čo najefektívnejšie zhodnocovať svoje 
nadanie, pracovať samostatne, tvorivo a so záujmom a aby sa optimálne adaptovali na prostredie 
rôznorodého sociálneho kontextu. 

Program primárneho vzdelávania (na 1. stupni základnej školy) nadväzuje na predprimárne 
vzdelávanie v materskej škole. Má zabezpečiť hladký prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej 
starostlivosti na školské vzdelávanie prostredníctvom stimulovania prirodzenej poznávacej zvedavosti a 
aktivity detí. Vychádza z doterajších skúseností žiakov, ich vedomosti a záujmy rozvíja v súlade s ich 
individuálnymi možnosťami tak, aby sa dosiahol pevný základ pre ich budúci akademický a sociálny 
úspech. Prvý stupeň základnej školy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním považujeme za 
otvárací stupeň, na ktorom sa overuje, zisťuje a potvrdzuje úroveň ich nadania, výkonového potenciálu, 
ale aj osobnostných dispozícií. 

Pre intelektovo nadané deti v tomto veku je dôležitá programová možnosť získať bohaté 
skúsenosti a zážitky vlastnými aktivitami prostredníctvom hry a riadeného učenia, a to tak samostatného, 
ako v skupine rovesníkov. Osobitne významné je rozvíjanie schopnosti vyjadrovať sa prostredníctvom 
slov, ale aj pohybov, piesní a obrazov, a tak rozširovať základ pre rozvoj gramotnosti. Dôležitá je 
priateľská a ústretová klíma, ktorá podnecuje žiakov k spontánnemu a tvorivému poznávaniu, konaniu, 
dorozumievaniu sa, uplatňovaniu vzájomného ohľadu, uznania a úcty a tiež k hodnoteniu a 
sebahodnoteniu. To má funkciu vnútornej motivačnej sebakorekcie, akceptácie názoru pedagóga, ako i 



 

tréningu stanovovania si cieľov a kontroly ich plnenia. Vzdelávanie na prvom stupni je organizované 
tematicky s prirodzeným začlenením integratívnych prvkov, čím sa vytvára základ pre nižšie sekundárne 
vzdelávanie, ktoré už uplatňuje špecifickejší predmetovo-disciplinárny prístup. 

Keďže vývin nadania je prísne individuálny, primárneho vzdelávania podľa programu pre žiakov 
so všeobecným intelektovým nadaním sa môžu zúčastňovať žiaci od prvého, ale aj od ktoréhokoľvek 
vyššieho ročníka – podľa toho, kedy sa ich mimoriadne nadanie prejaví. Žiaci, ktorých nadanie sa 
nebude rozvíjať podľa očakávaní a pre ich individuálny rozvoj sa ukáže vhodnejší bežný vzdelávací 
program, môžu byť po odbornom pedagogicko-psychologickom posúdení kedykoľvek v priebehu 
školskej dochádzky preradení do bežnej základnej školy. Preto je program školy pre žiakov so 
všeobecným intelektovým nadaním dostatočne pružný a založený predovšetkým na obohacovaní a 
rozširovaní učiva, nie na akcelerácii. 

Súčasťou výchovno-vzdelávacieho programu musí byť aj regulácia a eliminácia prípadných 
problémových prejavov osobnosti nadaného dieťaťa, ako aj korekcia prípadného zdravotného či 
sociálneho znevýhodnenia, ktoré sa môžu vyskytnúť súbežne s nadaním. Žiaci so všeobecným 
intelektovým nadaním, ktorí majú aj iné druhy špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb, postupujú 
podľa individuálne ho vzdelávacieho programu, ktorý tieto ich potreby zohľadňuje.  
Konkrétnym cieľom primárneho vzdelávania je postupné rozvíjanie nasledovných kľúčových 
kompetencií: sociálno-komunikačné spôsobilosti, matematické a prírodovedné myslenie, gramotnosť v 
oblasti informačno-komunikačných technológií, spôsobilosť učiť sa (a naučiť sa učiť sa efektívne), riešiť 
problémy, ďalej osobné, sociálne a občianske spôsobilosti, ako aj spôsobilosť vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa jej prostriedkami. Tento výber vychádza z európskeho referenčného rámca kľúčových 
kompetencií, ktorý bol rozpracovaný s ohľadom na hodnoty a potreby nášho školského systému. 
Kľúčové kompetencie majú nadpredmetový charakter a vzájomne sa prelínajú. Sú výsledkom celkového 
procesu celostného vzdelávania. K ich rozvíjaniu prispieva celý vzdelávací obsah,organizačné formy a 
metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, programové aktivity uskutočňované v 
škole, ale aj v mimoškolskej činnosti.  

Čiastkové ciele vzdelávania zameraného na rozvoj opísaných kompetencií sú tieto: 
- poskytnúť žiakom bohaté možnosti vyhľadávania informácií, riadeného skúmania kultúrneho a 
prírodného prostredia i experimentovania tak, aby sa rozvíjala ich schopnosť učiť sa, ich predstavivosť, 
tvorivosť a záujem skúmať svoje okolie,  
- podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov osvojovať si poznatky, ale aj kriticky a tvorivo 
myslieť prostredníctvom porovnávania a triedenia faktov, samostatného odvodzovania pravidiel zo 
známych faktov a aktívneho riešenia problémov, 
- umožniť žiakom spoznávať vlastné schopnosti a rozvojové možnosti a osvojiť si základy spôsobilosti 
poznávať seba samého, vytvárať si správny sebaobraz, sebahodnotenie a primerané sebavedomie, 
- podporovať rozvoj pozitívnych vôľových vlastností, vytrvalosti, dôslednosti, systematickosti a 
cieľavedomosti a optimalizovať možný perfekcionizmus žiakov, 
- umožniť žiakom osvojené spôsobilosti využívať vo vlastnej aktívnej činnosti, tvorbe a prezentácii jej 
výsledkov, 
- vyvážene rozvíjať spôsobilosti žiakov dorozumievať sa a porozumieť si, hodnotiť, vyberať, rozhodovať 
a iniciatívne konať aj na základe sebariadenia a sebareflexie, podporovať rozvoj intrapersonálnych a 
interpersonálnych spôsobilostí, najmä spôsobilosti otvorene vstupovať do sociálnych vzťahov, účinne 
spolupracovať, rozvíjať svoju sociálnu vnímavosť a citlivosť k spolužiakom, učiteľom, rodičom, ďalším 
ľuďom obce a k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 
- viesť žiakov k tolerancii a k akceptovaniu iných ľudí, ich duchovno-kultúrnych hodnôt, 
- naučiť žiakov uplatňovať svoje práva a súčasne plniť svoje povinnosti, niesť zodpovednosť za svoje 
zdravie a aktívne ho chrániť a upevňovať. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

1. ročník Modul 3 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Prvý cudzí jazyk 2 

 
 

2. ročník Modul 3 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Prvý cudzí jazyk 2 

 
 

3. ročník Modul 3 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Prvý cudzí jazyk 3 

 
 

4. ročník Modul 3 

Slovenský jazyk a literatúra 7 

Prvý cudzí jazyk 3 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Zdôrazňuje sa chápanie jazyka ako nástroja myslenia a medziľudskej komunikácie, čo by sa 
malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, ktoré budú istým 
teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích predmetoch. 
Oproti minulosti sa výrazne posilnil komunikatívno-zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila 
sa tendencia vyučovať jazyk ako „školskú podobu“ vednej disciplíny – lingvistiky a obsiahnuť pomerne 
veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. Obsah tohto typu sa zredukoval v prospech 
aktivít žiakov, ktorí majú v čo najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať 
s jazykovými komunikátmi. Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, 
prácu s informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. 

V literárnej výchove sa primárnym stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa 
ho esteticko-umeleckými prostriedkami. Presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho 
prístupu k svetu nahradzuje smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese 
predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu 
čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na recepciu 
umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. 
Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako 
všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských spôsobilostí, ktoré 
ďaleko presahujú technický aspekt čítania a smerujú k porozumeniu obsahu textu. Dobré zvládnutie 
jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na neskoršie rozvinutie 



 

schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak národnej 
a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie, vrátane vyjadrovania citov a pocitov, a neskôr 
nevyhnutý prostriedok profesijnej realizácie jednotlivca. 

Cudzie jazyky nadto prispievajú k pochopeniu a objavovaniu takých skutočností, ktoré presahujú 
oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady 
pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. Umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí 
iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného 
medzinárodného porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na 
medzinárodných projektoch. V rámci primárneho vzdelávania si žiaci osvojujú základy jedného cudzieho 
jazyka, žiaci so všeobecným intelektovým nadaním už od 1. ročníka základnej školy. Vzhľadom na úlohu 
angličtiny ako univerzálneho komunikačného prostriedku vo vedeckých oblastiach i v oblasti IKT je 
prvým cudzím jazykom anglický jazyk. Nemecký jazyk je ako druhý cudzí jazyk rovine nepovinného 
predmetu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

V priebehu prvých štyroch rokov školskej dochádzky sa intelektovo nadaní žiaci naučia základné 
pravidlá spisovného pravopisu, ktoré sa postupne dostávajú do aktívnej podoby ich používaním 
v bežnom písomnom a hovorenom styku. 

Zámerným preferovaním rozvoja komunikačných kompetencií si vytvoria žiaci v priebehu 
štyroch rokov  teoretické a praktické východisko ich ďalšieho rozvíjania v ostatných vyučovacích 
predmetoch. 

Obsah vyučovacieho predmetu sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 
najväčšom rozsahu interpretačno-hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. N
 ajväčší akcent sa kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 
gramotnosť a schopnosť argumentovať. 

V literárnej výchove sa primárnym stáva rozvoj schopnosti žiaka poznávať svet a opisovať ho 
esteticko-umeleckými prostriedkami. 
 
1. ročník 
Jazykové vyučovanie v 1.ročníku  nadväzuje na zručnosti detí získané v predškolskom veku. Deti si 
osvojujú pravidlá správnej komunikácie, ktoré sú adekvátne ich intelektovej úrovni. V rámci slohovej 
výchovy vedia vyjadrovať svoje myšlienky ústnou a písomnou formou s dôrazom na príbehové témy. 
V rámci písania si aktívne osvoja paličkovú i písanú formu písma, píšu čitateľne a plynulo. Pri písaní sa 
berie na zreteľ individualita žiaka, ktorá sa môže zobrazovať do osobitého charakteru a vzhľadu jeho 
písma a uprednostňovania niektorej z foriem ( písaná alebo paličková ).  
Čítanie má svoju špecifickú podobu najmä v prvom ročníku, kde je čítacia zručnosť detí na rôznej úrovni 
– od poznania jednotlivých písmen až po plynulé čítania takmer na úrovni dospelého. 
 
2. ročník 
Prvoradým cieľom a základnou úlohou u žiakov 2.ročníka je vytvoriť komunikačné zručnosti – počúvanie, 
hovorenie, čítanie a písanie. V receptívnej oblasti realizujú  činností, pri ktorých dostávajú informácie a 
myšlienky z vonkajších zdrojov. Spájajú počúvanie a čítanie. Sú to dva základné spôsoby prijímania 
informácii od iných. V produktívnej oblasti, ktorá je druhou polovicou vyučovania materinského jazyka, 
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.  
 
3. ročník 
V súlade s jazykovým vyučovaním zdokonaľovať rukopis žiakov tak, aby sa dosiahla plynulosť. 
automatizácia, čitateľnosť a primeraná rýchlosť písania. Viesť k správnemu používaniu domácich slov, 
v ktorých koreni po obojakých spoluhláskach píšeme y/ý so zdôvodnením pravopisu a aplikáciou 
v konkrétnych jazykových javov. Žiaci sa učia  správne vyjadrovať  a správne argumentovať. Rozprávajú 
na rôzne im blízke témy tak, aby nevybočovali z kontextu  a na druhej strane dokázali aktívne počúvať. 
Pri vytváraní modelových situácii používajú rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na žiaka, ktoré sa 
nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu (tzv. zážitkové učenie).  
 
4. ročník 
Jazykové vyučovanie v 4. ročníku vedie žiakov k správnemu, čitateľnému, esteticky a primerane 
rýchlemu písaniu. Osvojujú si výslovnostnú normu, cvičia sa v správnej artikulácii a v správnej 
výslovnosti pri asimilácii. Učia sa ústne realizovať text aj s uplatnením suprasegmentálnych javov. 
Učia sa analyzovať text, vyhľadávať jazykové javy, triediť ich, vyhodnocovať a postupne zatrieďovať do 
systému. Získavajú základné poznatky o význame základných lingvistických pojmov. učia sa orientovať 
v jazykových príručkách. Učia sa reprodukovať text a cvičia sa v uplatňovaní prebratých jazykových 
javov pri tvorbe vlastných textov, v ústnej a aj písomnej podobe. Tvoria vlastné texty zodpovedajúce 
komunikatívnemu zámeru. Pri písomnej oprave chýb sa učia používať základné korektorské značky. 



 

Cieľom vyučovania literatúry je pochopenie umeleckej literatúry ako nejednoznačného, otvoreného 
pohľadu  na svet, resp. jeho zobrazenia. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
- Podporovať kognitívne procesy a spôsobilosti žiakov kriticky a tvorivo myslieť prostredníctvom 
získavania vlastnej poznávacej skúsenosti a aktívnym riešením problémov. 
- Súvislé a výstižne sa vyjadrovať písomnou aj ústnou formou adekvátnou danému ročníku. 
- Rozumieť rôznym typom používaných textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie 
a dokáže na ne adekvátne reagovať. 
- Vyjadrovať sa na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích 
prostriedkov. 
- Ceniť si a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 
- Osvojiť si vedomosti a spôsobilosti, ktoré umožnia vzdelávať sa po celý život a zaujať aktívne miesto 
v socio - kultúrnom prostredí. 
- Nadobudnúť pozitívny vzťah k slovesným umeleckým dielam, k literatúre a ďalším druhom umenia, 
ktoré vychádzajú z umeleckých textov, k vlastným čitateľským zážitkom. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- vyjadrovať sa súvisle a výstižne písomnou aj ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu 
vzdelávania. 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- vedieť používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 
- dokázať komunikovať pomocou elektronických médií. 
 
Kompetencia učiť sa učiť: 
- vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných 
činnostiach. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- osvojiť si základy pre efektívnu spoluprácu v skupine. 
 
Kompetencia vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  
- dokázať sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných 

vyjadrovacích prostriedkov, 
- ceniť a rešpektovať kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Jurášková,J., Orságová,E., Svobodová,M.: Paličkové písmo – experimentálny učebný materiál 
pre triedy s nadanými deťmi 
Štefeková, K., Culková.,R.: Šlabikár pre prvý ročník základných škôl 1. časť. Orbis Pictus Istropolitana. 
Bratislava 2007. ISBN 978-80-7158-904-4 
Štefeková, K., Culková.,R.: Šlabikár pre prvý ročník základných škôl 2. časť. Orbis Pictus Istropolitana. 
Bratislava 2007. ISBN 978-80-7158-814-6 
Štefeková, K., Culková.,R.: Čítanka pre prvý ročník základných škôl. Orbis Pictus Istropolitana. 
Bratislava 2008. ISBN 978-80-7158-785-9 
Štefeková, K., Culková.,R.: Metodické poznámky k šlabikáru, písankám a čítanke pre 1. ročník 
základných škôl. Orbis Pictus Istropolitana. Bratislava 2007. ISBN 978-80-7158-784-2 
Hollá,M. : Rozprávkový šlabikár. Junior. Bratislava 2006. ISBN 80-7146-803-7 



 

Jurášková,J. : Kilogramatika – doplnkový učebný materiál pre 2. ročník tried pre žiakov so všeobecným 
intelektovým nadaním 
Hirschnerová a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. ORBIS PICTUS Bratislava 2007. ISBN 978-80-
7158-778-1. 
Hirschnerová a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. AITEC Bratislava 2009. ISBN 978-80-89375-16-
5. 
Krajčovičová a kol.: Slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ. LITERA Bratislva 1997. ISBN 80-85452-64-2.  
Kolektív autorov: Čítanka pre 2. ročník ZŠ. AITEC Bratislava 2011. ISBN 978-80-89375-78-3.  
M. Nosáľová: Čítanka pre 2. ročník ZŠ, AITEC Bratislava 2010, ISBN 978-80-89375-15-8 
Hirschnerová, Z. – Adame, R.: Slovenský jazyk pre 3. ročník ZŠ. AITEC Bratislava 2011. ISBN 978-80-
89375-50-9. 
Z. Hirchnerová a kol.: Čítanka pre 3. ročník ZŠ, OG Poľana 2012, ISBN 978-80-8116-012-7 
Z. Hirchnerová a R. Adame: Slovenský jazyk pre 4. ročník ZŠ, učebnica, AITEC Bratislava 2011, ISBN 
978-80-89375-85-1.  
Kolektív autorov: Čítanka pre 4. ročník ZŠ. Bratislava ISBN 978-80-89375-78-3. 
Vrabček 
FIFÍK 
Slniečko  
Doplnková literatúra 
  



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 1. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacie a rečové 
kompetencie 
 
Percepčno-motorické 
zručnosti 
Samostatne písať jednoduché 
texty s dôrazom na 
dodržiavanie základných 
parametrov písma. 
 
Prečítať, odpísať, podľa 
diktovania napísať arabské 
číslice v súvislosti s učivom 
v matematike. 
 
Podľa diktátu písať krátke 
známe slová a jednoduché 
vety. 
 
Pri písanom prejave aplikovať 
pravopisnú normu. 
 
Verejná prezentácia textu, 
verejný prejav 
Osvojiť a prehĺbiť spisovné 
vyjadrovanie s prehlbovaním 
kladného vzťahu k národnej 
kultúre. 
 
Pri ústnom prejave dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu 
a spisovnú výslovnosť. 
 

 
Písanie  
Malé a veľké písmená písanej   a tlačenej abecedy 
jednotlivých  tvarových skupín 
 
Písanie dvojhlások 
 
Arabské číslice 
 
Písanie jednoduchých viet 
 
Písanie vlastných mien osôb, miesta  bydliska a prvého 
slova vo vete 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis  
 
Písmená: malé, veľké, písané,  tlačené 
 
Hláska, slabika, slovo, veta 
 
Text: nadpis, riadok, článok 
 
 
Delenie hlások:  
samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky 
 

 
Písanie  
Vedieť prečítať malé a veľké písmená písanej a tlačenej 
abecedy. 
Správne podľa predlohy odpísať a podľa diktovania 
napísať tvary malých a veľkých  písmen tlačenej a písanej 
abecedy. 
Vedieť v slovách správne napísať dvojhlásky ia, ie, iu, ô. 
Vedieť prečítať arabské číslice. 
Správne podľa predlohy odpísať a podľa diktovania 
napísať tvary arabských číslic. 
Vedieť čitateľne podľa predlohy odpísať jednoduchý 
písaný text. 
Vedieť čitateľne podľa predlohy prepísať tlačený text na 
písaný. 
Vedieť čitateľne podľa predlohy prepísať písaný text na 
tlačený. 
Čitateľne podľa diktovania napísať slová, jednoduché vety 
a číslice tvarmi písanej i tlačenej abecedy. 
Vedieť napísať vlastné mená osôb, miesto  bydliska a prvé 
slovo vo vete veľkým začiatočným písmenom.   
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis  
Poznať malé a veľké, tlačené a písané písmená. 
Vedieť odlíšiť hlásku od písmená. 
Vedieť spájať hlásky do slabík, slabiky do slov, slová  
do viet, vety do krátkych jazykových prejavov. 
Vedieť členiť jazykový prejav na vety, vety na slová, slová 
na slabiky, slabiky na hlásky. 
Rozčleniť krátky jazykový prejav na nadpis, článok, riadok. 
Vedieť správne artikulovať hlásky a slabiky. 
Vedieť spisovne a zreteľne artikulovať slová a vety. 
Vedieť správne napísať hlásky ď, ť. ň, ľ s mäkčeňom  
i bez mäkčeňa pred e, i. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 1. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Vysvetliť podstatu osvojených 
javov a vzťahov medzi nimi. 
 
Pri práci s jazykovým 
materiálom rozlišovať vety, 
slová, slabiky a hlásky. 
 
Tvoriť vety podľa obsahu. 
 
Zapamätať si potrebné fakty 
a vedieť demonštrovať ich 
znalosť. 
 
Tvorivé zručnosti 
Zaujať kritický postoj pri 
hodnotení vlastných výkonov 
v kolektíve žiakov. 
 
Tvoriť vlastný text. 
 
Ústne prezentovať vlastný text. 
 
Adekvátne komunikovať 
s prihliadnutím na komunikačnú 
situáciu. 
 
Porozprávať príbeh na danú 
tému podľa obrázkov. 
 
Uvoľniť svoju verbálnu tvorivosť 
a pretransformovať ju do ústnej 
a písomnej podoby. 

Samohlásky: krátke, dlhé 
 
Hlásky ď, ť, ň, ľ 
 
Dĺžeň, mäkčeň, vokáň 
 
Bodka, otáznik, výkričník, čiarka 
 
Slovné hry: prešmyčky, zámenky, hádanky, pyramídy, 
krížovky 
 
Syntaktická / skladbová rovina  
 
Veta 
 
Jednoduchá veta 
 
Vety podľa obsahu: oznamovacia,  opytovacia, 
rozkazovacia 
 
Sloh  
 
Pozdrav 
Oslovenie 
 
Tykanie / vykanie 
 
Predstavenie sa 
 
Privítanie 
 
Rozlúčenie 
 
Prosba/želanie 

Rozlíšiť samohlásky, spoluhlásky, dvojhlásky. 
Vedieť rozdeliť samohlásky na krátke a dlhé. 
Vedieť správne napísať mäkčeň, dĺžeň, vokáň. 
Vedieť správne napísať bodku za oznamovacou vetou, 
otáznik za opytovacou vetou, výkričník za rozkazovacou 
vetou. 
Riešiť a tvoriť rôzne slovné hry. 
 
 
 
 
Syntaktická / skladbová rovina  
 
Vedieť v texte správne rozlíšiť vetu oznamovaciu, 
opytovaciu a rozkazovaciu. 
Vedieť členiť krátke jazykové prejavy na vety- uzavreté 
celky zo stránky obsahovej a zvukovej. 
Správne napísať a intonovať oznamovacie, opytovacie 
a rozkazovacie vety. 
 
Sloh  
 
Vedieť nadviazať kontakt, pozdraviť, osloviť, predstaviť sa, 
privítať a rozlúčiť sa. 
Vedieť formulovať prosbu, poďakovanie, želanie. 
Formulovať krátke otázky a primerane výstižné odpovede 
na otázky. 
Vedieť tvoriť vety na základe ilustrácií, opisu predmetov 
alebo obrázkov. 
Samostatne vytvoriť krátku SMS správu. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 1. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Osobné, sociálne a 
občianske kompetencie 
Vypočuť si názor druhých, 
vedieť aktívne počúvať. 

 
Poďakovanie 
 
Vyjadriť súhlas/nesúhlas 
 
Tvorba otázok, žiadosť o informáciu 
 
Rozhovor 
 
Opis predmetu – ústne 
Opis ilustrácie/obrázka – ústne 
 
Krátke správy – SMS 
Vlastná tvorba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 2. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacie a rečové 
kompetencie 
 
Percepčno – motorické 
zručnosti 
Samostatne písať jednoduché 
texty s dôrazom na 
dodržiavanie základných 
parametrov písma. 
 
Prečítať, odpísať, podľa 
diktovania napísať arabské 
číslice v súvislosti s učivom 
v matematike. 
 
Podľa diktátu písať krátke 
známe slová a jednoduché 
vety. 
 
 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Zapamätať si potrebné fakty 
a vedieť demonštrovať ich 
znalosť. 
 
Vysvetliť podstatu osvojených 
javov a vzťahov medzi nimi. 
 
Verejná prezentácia textu, 
verejný prejav 
 

 
Písanie  
Malé a veľké písmená abecedy podľa tvarových skupín 
 
Písanie krátkych jednoduchých viet 
 
Písanie vlastných mien zvierat, miest a dedín 
 
 
 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis  
Abeceda 
 
Hlásky, slabiky, slová 
 
Delenie hlások 
- samohlásky 
- spoluhlásky 
- dvojhlásky 
 
Samohlásky 
- krátke 
- dlhé 
- výslovnosť a výskyt ä 
 
Spoluhlásky 
- tvrdé 
- mäkké 
 
Dĺžeň, mäkčeň, vokáň 
 
 
Bodka, otáznik, výkričník, čiarka, zátvorka, dvojbodka 

 
Písanie  
Vedieť písať písaným a paličkovým písmom s dôrazom na 
čitateľnosť. 
 
Vedieť čitateľne a správne napísať krátky jednoduchý dej 
podľa diktovania. 
 
Vedieť napísať vlastné mená zvierat, miest, dedín 
v nadväznosti na učivo vlastivedy. 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis 
Vedieť triediť slová podľa abecedy. 
Samostatne vyhľadávať slová v abecednom poradí 
v registroch encyklopedickej literatúry. 
Vedieť odlíšiť hlásky od písmen. 
Vedieť napísať a vysloviť ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez 
mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu. 
Vedieť deliť hlásky na samohlásky, dvojhlásky 
a spoluhlásky. 
Rozlišovať, správne vyslovovať a písať krátke a dlhé 
samohlásky. 
Rozlišovať,  správne vyslovovať a písať dvojhlásky. 
Rozlišovať, správne vyslovovať a písať tvrdé a mäkké 
spoluhlásky. 
Vedieť správne vyslovovať a písať i/í po mäkkých 
spoluhláskach. 
Vedieť správne vyslovovať a písať y/ý po tvrdých 
spoluhláskach. 
Vedieť správne napísať, vysloviť hlásku ä a slová s hláskou 
ä. 
Správne vyslovovať a písať slabiky lia, lie, liu. 
Správne vyslovovať a písať slová so slabikami de, te, ne,  
le, di, ti, ni, li. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 2. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pri ústnom prejave dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu 
a spisovnú výslovnosť. 
 
Pri práci s jazykovým 
materiálom rozlišovať vety, 
slová, slabiky a hlásky. 
 
Pri písanom prejave aplikovať 
pravopisnú normu. 
 
Tvoriť vety, rozvíjať ich, 
predniesť ich so správnou 
melódiou s uvedomením 
významu slov. 
 
Tvorivé zručnosti 
Napísať krátky príbeh na danú 
tému , vedieť ho ústne 
prezentovať. 
 
Tvoriť vlastný text. 
 
Ústne prezentovať vlastný text. 
 
Informačné zručnosti 
Používať slovníky a jazykové 
príručky, korigovať podľa nich 
vlastné texty. 
 
Komunikačné zručnosti 
Adekvátne komunikovať 
s prihliadnutím na komunikačnú 
situáciu. 

 
Slabiky, slová, vety, text 
 
Veľké začiatočné písmená 
 
Spodobovanie na konci slov (propedeutika) 
 
Melódia vety: oznamovacej, opytovacej, rozkazovacej 
 
 
 
Významová / lexikálna rovina  
Práca s registrom a slovníkom 
 
Tvarová / morfologická rovina  
Slovné druhy 
- podstatné mená 
- prídavné mená 
- slovesá 
 
Hra so slovami, ktoré sú viacerými slovnými druhmi 
 
Usporadúvanie slov do viet podľa určeného poradia 
slovných druhov 
 
 
 
Syntaktická / skladobná rovina  
 
Veta 
- jednoduchá veta 
- rozvitá veta 
 
Vety podľa obsahu 

Správne vyslovovať a písať slová so slabikami dy/dý, ty/tý, 
ly/lý, hy/hý, chy/chý, ky/ký, gy/gý. 
Vedieť rozlišovať slová vo vete, členiť slová na slabiky 
a hlásky. 
Rozlíšiť jednoslabičné a viacslabičné slová. 
Napísať veľké začiatočné písmená na začiatku vlastných 
mien zvierat, miest a dedín v nadväznosti na učivo 
vlastivedy. 
Vedieť správne napísať a intonovať oznamovacie, 
opytovacie a rozkazovacie vety. 
 
Významová / lexikálna rovina   
Orientovať sa v slovníkoch a registroch podľa abecedy. 
 
Tvarová / morfologická rovina  
Rozoznať podstatné mená vo vete pomocou ukazovacích 
zámen :  ten, tá, to ako slová označujúce osoby, zvieratá 
a veci. 
Rozoznať vlastné podstatné mená označujúce názvy osôb, 
zvierat, miest a dedín – všeobecne známe z najbližšieho 
okolia. 
Vedieť určiť pomocou opytovacích zámen aký?, aká?, aké? 
prídavné mená vo vete ako slová vyjadrujúce vlastnosti 
osôb, zvierat, vecí. 
Vedieť rozlíšiť slovesá pomocou otázky Čo robí? vo vete 
ako slová pomenúvajúce činnosť. 
 
Syntaktická / skladobná rovina  
 
Vedieť z rozvitej vety utvoriť vetu jednoduchú a z vety 
jednoduchej rozvitú. 
Vedieť upraviť nesprávne poradie slov vo vete. 
Členiť vety podľa obsahu. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 2. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Porozprávať príbeh na danú 
tému podľa obrázkov. 
 
Uvoľniť svoju verbálnu tvorivosť 
a pretransformovať ju do ústnej 
a písomnej podoby. 

- oznamovacia 
- opytovacia 
- rozkazovacia 
 
Sloh  
Ospravedlnenie  
- ústne 
- s vysvetlením 
Blahoželanie 
- ústne 
- písomné 
Adresa 
Adresa odosielateľa 
Pohľadnica 
Súkromný list 
Začiatok a koniec telefonického rozhovoru 
Osnova 
Rozprávanie 
- ústne 
Nápis, nadpis 
 
Krátke správy 
- e-mail 
 

Rozoznať v hovorenom a písomnom prejave vety podľa 
obsahu 
Tvoriť vety podľa obsahu. 
 
 
Sloh  
Vedieť nadviazať kontakt, pozdraviť, osloviť, predstaviť sa, 
poprosiť, poďakovať, ospravedlniť sa, blahoželať a to 
s využitím prostriedkov slovnej a neslovnej komunikácie. 
Vedieť vyžiadať si informáciu, prijať a odovzdať telefonický 
hovor. 
Vedieť správne napísať adresu a krátky text na pohľadnicu. 
Samostatne napísať krátky text vlastného zážitku. 
Vedieť zostaviť stručnú osnovu prečítaného textu. 
Vedieť rozlíšiť a napísať nadpis k textu. 
Vedieť porozprávať príbeh podľa obrázkov i samostatne. 
Napísať krátku e-mailovú správu. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – LITERÁRNA VÝCHOVA – 1. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Model 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacie a čitateľské 
kompetencie 
 
Technika čítania a verejná 
prezentácia textu 
Pri hlasnom čítaní dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu 
a spisovnú výslovnosť. 
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. 
 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Výrazne čítať kratšie úryvky 
z literatúry pre deti . 
Používať literárne pojmy. 
Vyhľadávať v literárnych textoch 
vybrané pojmy a výrazy. 
 
Informačné zručnosti 
Budovať si vlastnú knižnicu 
Akceptovať a tolerovať iný 
názor. 
 

 
Všeobecné pojmy  
Ilustrácia 
Autor/spisovateľ 
Čitateľ 
Kniha 
Časopis 
Noviny 
Knižnica 
Text 
Bábkové divadlo  
Bábka  
 
 
 
Literárne žánre  
Ľudová slovesnosť:  vyčítanka, hádanka 
Ľudová pieseň 
Báseň 
Rozprávka 
 
 
Štylizácia textu  
Zdrobnenina 
 
Štruktúra diela  
Nadpis 
Dej 
Literárna postava 

 
Všeobecné pojmy  
Vedieť rozlíšiť a pomenovať formy reprodukcie literárnych 
textov – kniha, časopis, noviny. 
Vedieť pomenovať autora literárnych textov – spisovateľ 
a autora obrázkov – ilustrátor. 
Rozlíšiť v literárnom diele textovú časť a obrazovú časť: 
literárny text a ilustrácia. 
Vedieť charakterizovať bábkové divadlo. 
Pomenovať kto vystupuje v bábkovom divadle – bábky. 
Vedieť aký je rozdiel medzi kníhkupectvom a knižnicou. 
Usporiadať knihy v triednej knižnici, podľa vopred 
dohodnutých pravidiel v súlade s knižničnou normou. 
Poznať školskú knižnicu, vedieť sa v nej orientovať. 
 
Literárne žánre  
Poznať rozdiely medzi uvedenými pojmami a pracovať 
s nimi.  
Vedieť individuálne prezentovať text básne. 
Rozlíšiť prózu a poéziu prostredníctvom básne a rozprávky 
(nie definície). 
 
Štylizácia textu  
Vedieť aplikovať literárne vedomosti na literárne texty. 
 
Štruktúra diela 
Vedieť jednoducho analyzovať literárny text, definovať 
pojmy – nadpis, dej, literárna postava. 
 

 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – LITERÁRNA VÝCHOVA – 2. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacie a čitateľské 
kompetencie 
 
Technika čítania a verejná 
prezentácia textu 
Pri hlasnom čítaní dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu 
a spisovnú výslovnosť. 
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. 
 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Výrazne čítať kratšie úryvky 
z literatúry pre deti . 
Používať literárne pojmy. 
Vyhľadávať v literárnych 
textoch vybrané pojmy 
a výrazy. 
 
Informačné zručnosti 
Budovať si vlastnú knižnicu 
Akceptovať a tolerovať iný 
názor. 

Všeobecné pojmy  
Ilustrácia 
Autor/spisovateľ 
Čitateľ 
Kniha 
Časopis 
Noviny 
Knižnica 
Text 
Bábkové divadlo  
Bábka  
 
 
  
Literárne žánre  
Ľudová slovesnosť: vyčítanka, hádanka 
Ľudová pieseň 
Báseň 
  
 
 
Štylizácia textu  
Zdrobnenina 
Prirovnanie 
 
Štruktúra diela  
Nadpis 
Dej 
Literárna postava – hlavná postava 

Všeobecné pojmy  
Vedieť rozlíšiť a pomenovať formy reprodukcie literárnych 
textov – kniha, časopis, noviny. 
Vedieť pomenovať autora literárnych textov – spisovateľ 
a autora obrázkov  - ilustrátor. 
Rozlíšiť v literárnom diele textovú časť a obrazovú časť : 
literárny text a ilustrácia. 
Vedieť charakterizovať bábkové divadlo. 
Pomenovať kto vystupuje v bábkovom divadle – bábky. 
Vedieť aký je rozdiel medzi kníhkupectvom a knižnicou. 
Usporiadať knihy v triednej knižnici, podľa vopred 
dohodnutých pravidiel v súlade s knižničnou normou. 
Poznať školskú knižnicu, vedieť sa v nej orientovať. 
 
Literárne žánre  
Poznať rozdiely medzi uvedenými pojmami a pracovať 
s nimi.  
Vedieť individuálne prezentovať text básne. 
Rozlíšiť prózu a poéziu prostredníctvom básne a rozprávky 
(nie definície). 
 
Štylizácia textu  
Vedieť aplikovať literárne vedomosti na literárne texty. 
 
 
Štruktúra diela  
Vedieť jednoducho analyzovať literárny text, definovať 
pojmy – nadpis, dej, literárna postava. 
Vedieť v texte vyhľadať hlavné postavy príbehu. 

 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 3. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacie a rečové 
kompetencie 
 
Percepčno – motorické 
zručnosti 
Samostatne písať jednoduché  
texty s dôrazom na 
dodržiavanie základných 
parametrov písma. 
 
Prečítať, odpísať, podľa 
diktovania napísať arabské 
číslice v súvislosti s učivom 
v matematike. 
 
Podľa diktátu písať krátke texty. 
 
Verejná prezentácia textu, 
verejný prejav 
Osvojiť a prehĺbiť spisovné 
vyjadrovanie s prehlbovaním 
kladného vzťahu k národnej 
kultúre. 
 
Pri ústnom prejave dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu  
a spisovnú výslovnosť. 
 
Ústne prezentovať vlastný text. 

 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 

 
Písanie 
Malé veľké písmena písanej a tlačenej abecedy podľa 
tvarových skupín s doplnením ostatných tvarových písmen 
z daných tvarových skupín ü, Ü, ř, Ř, ů, ő, Ő, ö, X, x 
Písanie jednoduchých textov 
Písanie vlastných mien 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (80 hodín) 
Hlásky ä, ŕ, ĺ 
Slabičné hlásky 
Delenie spoluhlások podľa výslovnosti 
Slabiky s tvrdou výslovnosťou 
Splývavá výslovnosť 
Spodobovanie spoluhlások 
Obojaké spoluhlásky 
Vybrané slová 
Veľké začiatočné písmena 
Abeceda 
 
 
 
 

 
Písanie  
Vedieť prečítať všetky malé a veľké písmena písanej 
a tlačenej abecedy 
Vedieť správne podľa predlohy odpísať a podľa diktovania 
napísať všetky tvary malých a veľkých písmen písanej 
a tlačenej abecedy 
Vedieť správne, čitateľne a úhľadne odpísať alebo prepísať  
text 
Vedieť správne, čitateľne a úhľadne napísať podľa 
diktovania text 
Vedieť správne, čitateľne a úhľadne samostatne napísať 
text 
Vedieť napísať názvy štátov, ulíc, riek v nadväznosti na 
učivo prírodovedy a vlastivedy, v súvislosti s najbližším 
okolím 
Vedieť napísať adresu, dokáže napísať dátum 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (80 hodín) 
Vedieť správne napísať a vysloviť hlásku ä a slová 
s hláskou ä. 
Vedieť rozlíšiť hlásky r/ŕ, a l/ĺ. 
Vie napísať a rozoznať slová so slabičnými hláskami r/ŕ, l/ĺ. 
Vedieť rozdeliť slová na konci riadka na základe slabičného 
princípu. 
Vedieť deliť spoluhlásky podľa výslovnosti na párové znelé, 
párové neznelé a nepárové zvučné. 
Vedieť odlíšiť význam slov zámenou párovej neznelej 
spoluhlásky párovou znelou spoluhláskou a naopak. 
Vedieť spisovne vyslovovať a písať slová so slabikami de, 
te, ne, le, di, ti, ni, li s tvrdou  výslovnosťou. 
Správne vyslovovať neslabičné a jednoslabičné predložky. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 3. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Zapamätať si potrebné fakty 
a vedieť demonštrovať ich 
znalosť. 
 
Vysvetliť podstatu osvojených 
javov a vzťahov medzi nimi. 
 
Pri práci s jazykovým 
materiálom rozlišovať slovné 
druhy a ich gramatické 
kategórie. 
 
Pri písanom prejave aplikovať 
pravopisnú normu. 
 
Tvorivé zručnosti 
Tvoriť vety, rozvíjať ich, 
predniesť ich so správnou 
melódiou s uvedomením 
významu slov. 
 
Napísať krátky príbeh na danú 
tému , vedieť ho ústne 
prezentovať. 
 
Tvoriť vlastný text v podobe 
plagátu, krátkej správy alebo 
oznamu. 
 
Opísať predmet, osobu alebo 
obrázok samostatne i na  
základe otázok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Významová / lexikálna rovina (2 hodiny) 
Slovná zásoba 
 
 
 
 
Tvarová / morfologická rovina (30 hodín) 
Podstatné mená 
Všeobecné a vlastné podstatné mená 
Rod: mužský, ženský, stredný 
Číslo: jednotné a množné 
 
Prídavné mená 
 
Zámená 
Osobné – základné 
Privlastňovacie 
Číslovky 

Správne vyslovovať a a písať predložky k/ku, v/vo, pred, 
nad, od, pod. 
Vedieť vymenovať obojaké spoluhlásky a vedieť rozlíšiť 
obojaké spoluhlásky od tvrdých a mäkkých spoluhlások. 
Vedieť správne vyslovovať a napísať domáce slová, 
v ktorých po obojakej spoluhláske je y/ý.  
Vedieť správne vyslovovať a napísať domáce slová, 
v ktorých po obojakej spoluhláske je i/í. 
Vedieť na základe komunikácie (nie vymenovaním) 
používať vybrané slová vo vete a v texte. 
Vedieť písať veľké začiatočné písmená na začiatku 
vlastných mien: štátov, ulíc, riek v nadväznosti na učivo 
prírodovedy a vlastivedy, v súvislosti s najbližším jeho 
okolím. 
Vedieť vymenovať slovenskú abecedu. 
 
 
Významová / lexikálna rovina (2 hodiny) 
Vedieť obmieňať slová slovnej zásoby na základe 
vyvodzovania a  opisu bez používania terminológie  
(napr.: drevo – drievko – drevisko – dreváreň – drevenica - 
drevený – drevenieť). 
 
Tvarová / morfologická rovina (30 hodín) 
Vedieť rozoznať podstatné mená vo vete ako slová 
označujúce osoby, zvieratá a veci. 
Vedieť členiť podstatné mená na všeobecné a vlastné vo  
vete i v texte. 
Vedieť rozoznať vlastné mená označujúce názvy štátov, 
ulíc a riek v nadväznosti na učivo vlastivedy a 
prírodovedy v súvislosti s jeho najbližším okolím. 
Vedieť rozoznať prídavné mená vo vete, ako slová 
vyjadrujúce vlastnosti osôb, zvierat, vecí. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 3. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Uvoľniť svoju verbálnu tvorivosť 
a pretransformovať ju do ústnej 
a písomnej podoby. 
 
Informačné zručnosti 
Používať slovníky a jazykové 
príručky, korigovať podľa nich 
vlastné texty. 
 
Komunikačné zručnosti 
Adekvátne komunikovať 
s prihliadnutím na komunikačnú 
situáciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základné 
Radové 
 
Slovesá 
Osoba: 1, 2, 3 
Čas: minulý, prítomný, budúci 
Neurčitok 
 
Príslovky 
 
Predložky 
 
Syntaktická / skladobná rovina (10 hodín) 
Holé a rozvité vety 
Slovosled 
Vety podľa obsahu 
 
 
 
 
 
 
Sloh (10 hodín) 
Jednoduché rozprávanie – ústne/písomné 
Časová postupnosť v rozprávaní 
 
Opis – ústne/písomne 
Opis predmetu 
Opis obrázku 
Opis osoby 
 
Umelecký a vecný text 
Názor 
 

Vedieť vo vete a v texte rozoznať osobné a privlastňovacie 
zámená. 
Vedieť vo vete a v texte rozoznať základné a radové 
číslovky, ako slová pomenúvajúce počet osôb, zvierat, vecí 
v súlade s učivom v matematike. 
Vedieť vo vete a v texte rozoznať slovesá, ako slová 
pomenúvajúce činnosť. 
Vedieť pomocou otázky  Kde? Kedy? Ako? rozoznať 
príslovky, ako slová vyjadrujúce miesto, čas, spôsob. 
Vedieť vo vete a v texte rozoznať prvotné predložky ako 
neplnovýznamové slová.  
 
 
 
Syntaktická / skladobná rovina (10 hodín) 
Vedieť z rozvitej vety utvoriť holú a z holej vety rozvitú vetu. 
Vedieť upraviť nesprávne poradie slov vo vete. 
Vedieť členiť vety na oznamovacie, opytovacie, 
rozkazovacie, želacie, zvolacie. 
Vedieť rozoznať a odlíšiť v hovorenom a písomnom prejave 
vety podľa obsahu. 
Vedieť tvoriť vety podľa obsahu. 
  
 
Sloh (10 hodín) 
Vedieť zachovať časovú postupnosť pri ústnom rozprávaní 
a písomnom prejave príbehu. 
Vedieť rozlíšiť vhodné a nevhodné opakovanie rovnakých 
slov. 
Vedieť reprodukovať prečítaný umelecký  a vecný text 
v súvislosti s učivom na literárnej výchove, v prírodovede 
a vo vlastivede. 
Vedieť diskutovať o prečítanom umeleckom a vecnom 
texte. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 3. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 

Diskusia 
 
Krátke správy 
 
Oznam 
 
Pozvánka 
 
Plagát 
 
Reprodukcia ústna 
 

Vedieť výstižne porozprávať vlastný zážitok. 
Vedieť formulovať otázky a odpovede z prečítaného 
umeleckého a vecného textu. 
Vedieť napísať krátky text vlastného zážitku alebo 
vymysleného príbehu. 
Vedieť vyjadriť súhlas a nesúhlas, želanie, žiadosť 
o informáciu, blahoželanie, a to verbálne i neverbálne  
( simulovanie situácie). 
Vedieť rozlíšiť rozdiel medzi oznamom, pozvánkou, 
plagátom, správou na základe obsahu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – LITERÁRNA VÝCHOVA – 3. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacie a čitateľské 
kompetencie 
 
Technika čítania a verejná 
prezentácia textu 
Pri hlasnom čítaní dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu 
a spisovnú výslovnosť. 
Výrazne čítať kratšie úryvky 
z literatúry pre deti . 
 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Vysvetliť podstatu osvojených 
javov. 
Používať literárne pojmy. 
Vyhľadávať v literárnych textoch 
vybrané pojmy a výrazy. 
 
Informačné zručnosti 
Budovať si vlastnú knižnicu 
 
Tvorivé zručnosti 
Prerozprávať obsah 
prečítaného textu. 
Interpretovať literárne dielo na 
základe vlastného zážitku. 
Prostredníctvom zdrobnenín 
vyjadriť kladný vzťah k niekomu 
alebo niečomu. 
Hodnotiť postavy literárneho 
diela, snažiť určiť sa ich vzťah. 
 

 
Všeobecné pojmy 
Umelecká literatúra 
Poézia 
Próza 
Divadelná hra 
Literatúra pre deti 
 
Literárne žánre  
Príslovie 
Porekadlo 
Pranostika 
Bájka 
Rozprávka 
- ľudová/- autorská 
Povesť 
 
Štylizácia textu  
Zdrobnenina 
Prirovnanie 
 
Štruktúra diela 
Literárna postava: 
hlavná 
vedľajšia 
Odsek 
Kapitola 
 
Metrika  
Rým 

 
Všeobecné pojmy  
Rozlíšiť prózu a poéziu prostredníctvom básne a rozprávky 
(nie definície). 
Poznať pojem scenár pri divadelnej hre – pokus 
o dramatizáciu na základe prečítaného textu. 
Vedieť charakterizovať literatúru pre deti. 
 
Literárne žánre  
Vedieť v texte rozlíšiť príslovie, porekadlo a pranostiku, 
priradiť v texte podľa obsahu. 
Vedieť rozlíšiť bájku a rozprávku  porovnávaním 
umeleckého textu. 
Rozlíšiť ľudovú a autorskú rozprávku. 
 
 
 
Štylizácia textu  
Vedieť v texte vyhľadať prirovnanie. 
Samostatne vytvoriť prirovnanie. 
 
Štruktúra diela  
Určiť v umeleckom texte hlavné a vedľajšie postavy. 
Rozlíšiť rozdiel medzi odsekom a kapitolou. 
 
 
 
 
Metrika  
Vedieť precítiť rým v zmysle uvedomenia si obsahu textu. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – LITERÁRNA VÝCHOVA – 3. ročník – 8/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Zručnosť vnímať a chápať 
kultúru a vyjadrovať sa jej 
prostriedkami 
Chápať hmotnú a duchovnú  
kultúru národa. 
Esteticky vnímať svet, poznávať 
jeho mnohoznačnosť 
prostredníctvom literárnych 
textov. 
Prostredníctvom literatúry 
chápať multikultúrne vzťahy 
a súvislosti. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 4. ročník – 7/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacie a rečové 
kompetencie 
 
Percepčno – motorické 
zručnosti 
Samostatne čítať písmená 
abecedy a arabské číslice aj 
v súvislosti s učivom 
v matematike. 
 
Písať vlastné podstatné mená 
v súvislosti s učivom 
prírodovedy a vlastivedy. 
 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Zapamätať si základné 
informácie súvisiace 
s jazykovými javmi a vedieť ich 
aplikovať v praxi. 
 
V písomnom prejave aplikovať 
pravopisnú normu. 
 
Analytické zručnosti 
Analyzovať na úrovni zvukovej 
roviny jazyka na úrovni vety, 
slova, slabiky, identifikácie 
rýmu a aliterácií. 
 
Tvorivé zručnosti 
Dokončiť rozprávanie alebo 
neukončenú rozprávku alebo 
iný literárny žáner. 

Písanie 
Písanie vlastných mien: názvy príslušníkov národov, 
sviatkov, nebeských telies 
Písanie názvu, nadpisu 
 
 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (60 hodín) 
Spodobovanie spoluhlások 
Spodobovanie spoluhlások vo vnútri slov a na konci slov pri 
splývavej výslovnosti a pred prestávkou. 
Výslovnosť a písanie predložiek s/so, z/zo 
Výslovnosť a písanie predpôn ob-, od-, nad-, pod-, pred-, 
bez-, cez-, roz-, v-, vz- 
 
Rozdeľovanie slov 
Rozdeľovanie predponových slov na konci riadka ( na 
základe gramatického princípu ) 
Písanie i/í 
V koreni domácich slov 
V gramatických príponách 
Písanie y/ý 

Rozšírenie poznatkov o vybraných slovách a rozoznávanie 
protikladov zvukovo rovnakých slov, zvukovo podobných 
slov a slov, ktoré zvádzajú na falošnú slovotvornú motiváciu 
V gramatických príponách 
 
 
 
 
Veľké začiatočné písmená 
Písanie veľkých začiatočných písmen v názvoch 
príslušníkov národov, sviatkov a nebeských telies  
(v súlade s učivom vlastivedy a prírodovedy) 

Písanie 
Vedieť čitateľne, úhľadne a primerane rýchlo písať. 
Bezchybne napísať názov a nadpis. 
Správne prečítať, vymenovať a napísať slovenskú abecedu. 
Vyhľadávať a písať slová v abecednom poradí. 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (60 hodín) 
Spodobovanie spoluhlások 
Správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza 
k spodobovaniu spoluhlások vnútri slova a na konci slova pri 
splývavej výslovnosti a pred pauzou. 
Správne vyslovovať a písať predložky s/so, z/zo. 
Správne vyslovovať  písať predpony ob-, od-, nad-, pod-, 
pred-, bez-, cez-, roz-, vz-, z-. 
Rozdeľovanie slov 
Rozdeľovať predponové slová na slabiky na základe 
gramatického princípu. 
Písanie i/í 
Správne vyslovovať a písať i/í vo vnútri domácich slov, 
v gramatických príponách. 
 
Písanie y/ý 

Správne vyslovovať a písať y/ý vo vnútri domácich slov, 
v gramatických príponách. 
Na základe porovnávania s vybranými slovami správne 
napísať zvukovo rovnaké slová, zvukovo podobné slová 
a slová so zvádzaním na falošnú slovotvornú motiváciu, 
v ktorých sa píše i/í. 
Používať vo vetách vybrané slová a slová zvukovo rovnaké, 
zvukovo podobné, v ktorých sa píše y/ý. 
Veľké začiatočné písmená 
Vedieť napísať veľké začiatočné písmená na začiatku 
vlastných mien: názvy miest, štátov, príslušníkov národov, 
sviatkov, planét. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 4. ročník – 7/4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Zdramatizovať prozaický alebo 
básnický text so správnym 
prednesom, artikuláciou, 
gestikuláciou a pohybom. 
 
Verejná prezentácia textu, 
verejný prejav 
Osvojiť si výslovnostnú normu 
s uplatnením 
suprasegmentálnych javov. 
 
Reprodukovať umelecký text  
( doslovne, podrobne, stručne ). 
 
Informačné zručnosti 
Poznať  a používať jazykové 
slovníky a príručky. 
 
Samostatne utvoriť text 
v elektronickej podobe. 
 
Komunikačné zručnosti 
Adekvátne komunikovať 
s prihliadnutím na komunikačnú 
situáciu. 
Vyjadrovať sa neverbálne 
a reagovať na neverbálnu 
komunikáciu. 
 
Verejne prezentovať a obhájiť si 
vlastný názor. 
 
 

Interpunkčné znamienka 
Nácvik výslovnosti priamej reči (modulácia hlasu z hľadiska 
priamej reči a uvádzacej vety v rôznom umiestnení) 
Úvodzovky 
Rytmické krátenie (rytmický zákon) 
Podstata rytmického krátenia a výnimky z rytmického 
krátenia 
Opravné (korektorské značky) 
Chýbajúce slovo/písmeno 
Zbytočné slovo/písmeno 
Oddeliť od seba 
Napísať spolu 
Využitie značiek pri oprave písaných textov 
Spisovná slovenčina 
Protiklad správnej a nesprávnej výslovnosti, správnych 
a nesprávnych výrazov útvarov slov (najfrekventovanejšie 
javy)  
 
Významová / lexikálna rovina (10 hodín) 
Slovná zásoba 
Spisovné a nespisovné slová  
Slová bez citového zafarbenia a slová s citovým zafarbením 
 
 
 
 
 
Slovotvorba 
Tvorenie slov odvodzovaním niektorými predponami (ob-, 
od-, nad-, pod-, pred-, bez-, cez-, roz-, v-, vz- 
Práca so slovníkom 
Pravopisný slovník 
 
 

Interpunkčné znamienka 
Rozlíšiť v texte a napísať priamu reč. 
Vedieť intonačne správne prečítať priamu reč. 
 
 
Rytmické krátenie (rytmický zákon) 
Poznať výnimky z rytmického krátenia. 
 
Opravné (korektorské značky) 
Samostatne používať korektorské značky  pri oprave 
písaných textov– chýbajúce slovo/písmeno, zbytočné 
slovo/písmeno, oddeliť od seba ,napísať spolu. 
 
Spisovná slovenčina 
Vyhľadávať protiklady správnej a nesprávnej výslovnosti 
a správnych a nesprávnych výrazov/tvarov slov 
v najfrekventovanejších javoch. 
 
Významová / lexikálna rovina (10 hodín) 
Slovná zásoba 
Triediť slová slovnej zásoby na spisovné a nespisovné 
a vedieť ich rozlíšiť. 
Nahradiť nespisovné slová spisovnými a naopak. 
Triediť slová slovnej zásoby na slová bez citového 
zafarbenia a slová s citovým zafarbením a vedieť ich 
rozlíšiť. 
Nahradiť slová s citovým zafarbením slovami bez citového 
zafarbenia a naopak. 
Slovotvorba 
Tvoriť slová s odvodzovaním predponami ob-, od-, nad-, 
pod-, pred-, bez-, cez-, roz-, vz-, z-. 
Práca so slovníkom 
Vyhľadať v pravopisnom slovníku podstatné meno 
a vysvetliť pri ňom zápis. 
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Tvarová / morfologická rovina (30 hodín) 
Podstatné mená 
Ohybnosť 
Gramatické kategórie – rod, číslo, pád 
Pádové otázky 
Základný slovníkový tvar 
Pravopis pádových prípon (základná informácia) 
Výnimky z rytmického krátenia (základná informácia) 
Prídavné mená 

Gramatické kategórie – rod, číslo, pád 
Zhoda prídavného mena s podstatným menom 
Základný slovníkový tvar 
Slovesá 
Ohybnosť 
Kategórie – osoba, číslo, čas 
Tvorenie budúceho, prítomného a minulého času 
Základný slovníkový tvar 
Časovanie slovies 
Rytmické krátenie (základná informácia) 
Spojky 
Základná charakteristika 
Rozoznávanie v texte 
Zámená, číslovky, príslovky, predložky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vyhľadať v pravopisnom slovníku prídavné meno a vysvetliť 
zápis. 
Vyhľadať v pravopisnom slovníku sloveso a vysvetliť zápis. 
 
Tvarová / morfologická rovina (30 hodín) 
Podstatné mená 
Rozoznať vlastné mená označujúce názvy štátov, 
príslušníkov národov, sviatkov a planét. 
Určovať gramatické kategórie podstatných mien : rod 
(mužský – životnosť a neživotnosť, ženský a stredný), číslo, 
pád ( nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál). 
Prídavné mená 

Určovať gramatické kategórie prídavných mien: rod, číslo, 
pád. 
Určovať zhodu podstatného mena s prídavným menom. 
Slovesá 
Určovať gramatické kategórie slovies . osobu, číslo , čas. 
Vedieť tvoriť prítomný a minulý čas slovies. 
Správne napísať príponu –li v minulom čase. 
Samostatne utvoriť jednoduchý a zložený budúci čas 
slovies. 
Časovať slovesá v prítomnom, budúcom a minulom čase. 
 Spojky 
Formálne rozoznať spojky v texte so zameraním na 
najfrekventovanejšie a ich funkciu. 
Zámená, číslovky, príslovky, predložky 
Rozoznať zámená v texte s rozdelením na osobné, 
privlastňovacie a zvratné. 
Rozoznať číslovky v texte so zameraním na určité 
a neurčité, základné a radové v súlade s učivom 
matematiky. 
Rozoznať príslovky v texte so zameraním na 
najfrekventovanejšie (ako?, kedy?, kde?). 
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Syntaktická / skladobná rovina  
Holé a rozvité vety 
Slovosled 
Poradie viet v texte 
Vety podľa obsahu 
 
 
 
 
 
Sloh  
Podrobná reprodukcia textu ( umeleckého i náučného) 
Beseda o prečítanom texte 
Rozprávanie príbehu podľa série obrázkov 
Pokus o rozprávanie príbehu podľa názvu 
Osnova prečítaného 
- úvod, jadro, záver 
Dialogizácia (rolové čítanie) 
Bábková hra 
Verbálna a neverbálna komunikácia 
Vyžiadanie informácie, podanie informácie (interview) 
Simulovanie situácií – turistický sprievodca 

Rozoznať v texte predložky so zameraním na prvotné 
predložky. 
 
Syntaktická / skladobná rovina  
Vytvoriť holú a rozvitú vetu. 
Premeniť holú vetu na rozvitú a naopak. 
Upraviť slovosled vety. 
V krátkom texte správne zoradiť text. 
Rozlíšiť vety podľa obsahu na oznamovacie, rozkazovacie, 
opytovacie v hovorenom a písomnom prejave. 
Samostatne tvoriť vety oznamovacie, rozkazovacie 
a opytovacie. 
 
Sloh  
Podrobne reprodukovať umelecký a náučný text. 
Vedieť besedovať o prečítanom texte, správne a výstižne 
formulovať otázky a odpovede. 
Samostatne rozprávať príbeh podľa série obrázkov. 
Samostatne rozprávať príbeh podľa názvu. 
Vedieť vytvoriť nadpis k textu. 
Zostaviť osnovu prečítaného textu. 
Rozčleniť jazykový prejav na odseky. 
Ovládať dialógové čítanie pri dialogizácii s využitím 
modulácie hlasu. 
Využiť priamu reč v dramatizácii textov. 
Vyžiadať si informáciu prostredníctvom verbálnej 
a neverbálnej komunikácie. 
Samostatne viesť interview – získať a odovzdať informáciu. 
Zvládnuť rolu sprievodcu sprevádzajúceho turistov po 
svojom okolí (simulovanie situácie). 

 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – LITERÁRNA VÝCHOVA – 4. ročník – 7/3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 
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Poznávacie a čitateľské 
kompetencie 
 
Technika čítania a verejná 
prezentácia textu 
Pri hlasnom čítaní dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu 
a spisovnú výslovnosť. 
Výrazne čítať kratšie úryvky 
z literatúry pre deti a mládež. 
Výrazne recitovať básne, 
úryvky z prózy. 
 
Pamäťové, klasifikačné 
a aplikačné zručnosti 
Zapamätať si potrebné fakty 
a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť. 
 
Analytické a interpretačné 
zručnosti 
Zostaviť osnovu prečítaného. 
určiť hlavnú myšlienku 
prečítaného textu. 
Vyjadriť svoje pocity a zážitky 
z prečítaného textu. 
Vyhľadávať, identifikovať 
v literárnych textoch hlavné 
a vedľajšie postavy, literárne 
a jazykové prostriedky, vybrané  
pojmy a výrazy. 
Hodnotiť postavy literárneho 
diela, určiť ich vzájomný vzťah. 

Všeobecné pojmy  
Televízia 
Rozhlas 
Film 
Hlavná myšlienka 
 
 
 
 
Literárne žánre  
Príslovie 
Porekadlo 
Pranostika 
Bájka 
Rozprávka 
- autorská 
- ľudová 
Povesť 
Komiks 
 
Štylizácia textu 
Prirovnanie 
Dialóg 
 
 
Štruktúra diela  
Verš 
Strofa 
Odsek 
Kapitola 
Literárna postava 
- hlavná postava 
- vedľajšia postava 
 

Všeobecné pojmy 
Charakterizovať hlavné znaky televízie a rozhlasu 
v súvislosti so slovesným umením.  
Vedieť charakterizovať literárne dielo vo filme, televízii, 
videu, rozhlase. 
Vedieť akú funkciu spĺňa scenár vo filme.  
Na základe scenára zahrať krátku scénku. 
Určiť hlavnú myšlienku diela. 
 
Literárne žánre 
Pri práci s knihou, literárnym slovníkom a náučnou 
literatúrou vedieť rozlíšiť jednotlivé literárne žánre. 
Poznať charakteristické znaky jednotlivých literárnych 
žánrov a klasifikovať literárne fakty týchto žánrov. 
Odlíšiť ľudovú tvorbu od tvorby autorskej. 
Odlíšiť náučný a umelecký text. 
Vedieť ako ilustrácia dopĺňa literárne dielo. 
Poznať funkciu kresby v komikse. 
 
 
Štylizácia textu  
Vedieť v texte vyhľadať prirovnanie. 
Samostatne vytvoriť prirovnanie. 
Aplikovať poznatky z dialogizácie  textu – rolové čítanie. 
 
Štruktúra diela  
Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať 
správne pojmy. 
Odlišovať prozaické a básnické texty. 
Vedieť v prozaickom texte určiť odsek, kapitolu. 
Vedieť v básni určiť verš a strofu. 
V literárnom texte určiť hlavné a vedľajšie postavy, 
zdôvodniť svoje rozhodnutie. 
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odlišovať prozaické a básnické 
texty. 
Odlišovať umelecké a náučné 
texty. 
 
Tvorivé zručnosti 
Na základe vlastnej fantázie 
dokončiť začatý príbeh vo 
forme rozprávania, 
dramatizácie a ilustrácie. 
Napísať krátky prozaický útvar. 
Tvoriť jednoduché rýmy. 
Inscenovať kratší dramatický 
text. 
 
Informačné zručnosti 
Budovať si vlastnú knižnicu. 
Orientovať sa v základnej 
detskej literatúre. 
Poznať autorov detskej 
literatúry.  
 

 
Metrika  
Rým 

 
Metrika  
Vedieť, že základnou zložkou poézie je rým. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 
Charakteristika predmetu 
 

Vyučovací predmet anglický jazyk sa vyučuje ako samostatný predmet v 1. – 9. ročníku. 
Výučba sa sústreďuje na komplexný rozvoj komunikačných schopností, na schopnosť porozumieť 
hovorenému slovu, osvojenie si zvukovej podoby jazyka, jednoduchých komunikácií a v súvislosti 
s tým aj základné osvojenie si gramatického a lexikálneho učiva. Zohľadňujú sa vekové a mentálne 
schopnosti žiakov. Pozornosť je venovaná aj zoznamovaniu sa s kultúrami iných krajín a to hlavne 
anglicky hovoriacich.  
 
1. ročník 
Výučba anglického jazyka v 1. ročníku tvorí úvod do cudzojazyčného vzdelávania žiakov. Preto je 
v tomto období najdôležitejšie prebúdzanie záujmu o výučbu angličtiny a vytváranie pozitívneho 
vzťahu k učeniu cudzieho jazyka. Aby sme to dosiahli, vyučovacie hodiny angličtiny v priebehu 
celého roka by mali byť popretkávané rôznymi zaujímavosťami a pútavými činnosťami, hrami a 
pesničkami. 
 
2. ročník 
Pri výučbe anglického jazyka v 2. ročníku je potrebné pracovať s vhodnými učebnicami a pomôckami 
spracovanými primerane k veku dieťaťa. V tomto období sa snažíme, aby žiak porozumel danej 
inštrukcii, vedel ju zopakovať, vykonať, aby vedel použiť naučené slová v jednoduchom spojení, 
pomenoval jednotlivé veci, resp. obrázky, či predmety každodennej potreby, poprípade k nim 
nakreslil obrázok.   
 
3. ročník 
Výučba anglického jazyka v 3. ročníku vychádza z jeho praktického použitia. Výklad pravidiel 
gramatiky je obmedzený na nutné minimum, ktoré je potrebné k tvorbe jednoduchých viet a slovných 
spojení. Slovná zásoba je prispôsobená záujmu detí, a aj veku. Slová sú viazané do vzájomných 
súvislostí. Upevňovanie, precvičovanie a využívanie slovnej zásoby v jednoduchých slovných 
spojeniach, súvisí vždy s činnosťami, s konkrétnym predmetom, obrázkom – s tzv. názorom na 
každej vyučovacej hodine. 
 
4. ročník 
Anglický jazyk vo 4. ročníku je zameraný na osvojovanie nových slov a slovných spojení, 
precvičovanie výslovnosti a dôraz na intonáciu. Obsah vyučovania vychádza zo záujmu žiaka. 
V prvom rada má žiak jazyk zažiť a použiť v komunikácii. Rozvíjame hlavne hovorenie a počúvanie 
postupne pridávame čítanie a písanie podľa schopnosti žiakov v rámci kontextu. So štruktúrami 
jazyka sa žiak oboznámi hravou formou a taktiež systematickým opakovaním a precvičovaním. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Primárne vzdelávanie poskytuje východiskovú bázu pre postupné rozvíjanie kľúčových 
spôsobilostí (kompetencií) žiakov ako základu všeobecného vzdelania prostredníctvom 
nasledujúcich cieľov: 
-  motivovať žiakov k záujmu o anglický jazyk, učiť sa vnímať a napodobňovať melódiu a rytmus 
anglického jazyka 
- poznávať a prakticky používať základné pravidlá výslovnosti 
- naučiť žiakov základnú slovnú zásobu z im blízkych oblastí  (činnosti s obrázkami alebo s 
predmetmi) 
- osvojiť si jednoduché základné pravidlá gramatiky a základné zdvorilostné frázy 
- precvičovať základné frázy  pomocou CD a manuálnych činností zahrnutých v učebnici 
- vytvárať a obmeňovať prvé krátke rozhovory  pomocou obrázkov alebo predmetov  
- rozumieť jednoduchým pokynom v anglickom jazyku a reagovať na ne 
- motivovať žiakov k záujmu o anglický jazyk 
- získavať prvé poznatky o krajinách, kde sa hovorí  anglicky 
- viesť žiaka k schopnosti jednoducho komunikovať s využitím prvých poznaných slov a fráz 



 

- v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné 
zručnosti, upevňovať gramatické štruktúry vo väčšom rozsahu, využívať dramatizáciu a prihliadať na 
individuálne potreby žiakov. 
Hlavným cieľom vyučovania anglického jazyka je komunikácia v angličtine. V popredí by mali byť 
hravé formy vyučovacieho procesu, ktoré sa čoraz viac zameriavajú na praktické, tvorivé ciele.  
Všeobecným cieľom vyučovania anglického jazyka ako druhého cudzieho jazyka je dosiahnuť 
komunikačnú úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.         
 
 
Kľúčové kompetencie 

Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa:  
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja,  

- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  

- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.  
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:  
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní.  
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  

- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  
 
 
Učebné zdroje 
 
Sarah Philips: Incredible English 1- class book,Oxford, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-0-
19-444007-3 
Sarah Philips: Incredible English 1 - activity book,Oxford, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-
0-19-444240-4 
Sarah Philips: Incredible English 2 - class book,Oxford, Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-
19-444229-9 
Sarah Philips: Incredible English 2 - activity book,Oxford, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-
0-19-444241-1 
Sarah Philips: Incredible English 3 - class book,Oxford, Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-
19-444230-5 
Sarah Philips: Incredible English 3 - activity book,Oxford, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-
0-19-444242-8 
Sarah Philips: Incredible English 4- class book,Oxford, Oxford University Press, 2007, ISBN 978-0-
19-444231-2 
Sarah Philips: Incredible English 4 - activity book,Oxford, Oxford University Press, 2006, ISBN 978-
0-19-444243-5 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 1. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 

Jazyková kompetencia 

Dokázať využívať jednoduché 
slovné spojenia, vedieť opísať 
predmety. 
Poznať základný repertoár 
slovnej zásoby. 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom a známym názvom. 
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov. 

Sociolingvistická 
kompetencia 

Dokázať komunikovať 
jednoduchým spôsobom. 
Dokázať klásť a odpovedať na 
jednoduché otázky.  

Pragmatická kompetencia 

Rozoznať známe slová 
a najzákladnejšie slovné 
spojenia.  

 

 
 

 
Rodina a spoločnosť (8 hodín) 
- Pozdravy a predstavenie – Dobré ráno, Ahoj, Dovidenia, 
Ďakujem 
- Ako sa voláš? Volám sa... 
-  Rodina – mama, otec, sestra, brat, dedko, babka 
 
Vzdelávanie a práca (12 hodín)  
- Škola  
- Trieda, škola, školský nábytok a predmety 
- Otázka: Čo je to? 
- Určitý a neurčitý člen a, an 
- Pokyny v triede   
 
Človek a príroda (8 hodín) 
- Farby 
- Základné farby 
- Zvieratá  
 
Multikultúrna spoločnosť (12 hodín) 
- Číslovky 1-12 
- Množné číslo niektorých podstatných mien 
- Sviatky – Vianoce, Halloween, Veľká noc 
 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (6 hodín) 
- Časti tela – oči, uši, nos, ústa, vlasy, tvár, nohy, ruky 
 
 
Voľný čas a záľuby (6 hodín) 
- Hračky – bábiky, auto, vláčik, lopta 
 
 

 
Rodina a spoločnosť (8 hodín) 
Pozdraviť sa, poďakovať a odpovedať na otázku ako sa          
voláš? 
Poznať členov rodiny a dokázať nakresliť jednotlivých 
členov rodiny v projekte. 
 
Vzdelávanie a práca (12 hodín) 
Pomenovať školský nábytok a predmety, vedieť odpovedať 
na otázku čo je to? 
Poznať určitý a neurčitý člen. 
Vedieť reagovať na dané pokyny a príkazy 
 
 
Človek a príroda (8 hodín) 
Poznať  základné farby. Na základe počutého výrazu 
dokáže priradiť farbu a vyfarbiť obrázok. 
Poznať niektoré domáce zvieratá. 
 
Multikultúrna spoločnosť (12 hodín) 
Poznať číslovky od 1 do 12 
Vedieť utvoriť množné číslo množné číslo niektorých 
podstatných mien. 
Poznať  zvyky Vianoc, Veľkej noci, vyjadriť želania 
k jednotlivým sviatkom. 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (6 hodín) 
 Poznať jednotlivé časti tela, pomenovať ich, ukázať 
a správne vysloviť. 
 
Voľný čas a záľuby (6 hodín) 
Vedieť priradiť hračku na základe počutého výrazu, dokázať 
hračku aj nakresliť a vytvoriť projekt. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 1. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Obliekanie a móda (5 hodín) 
- Oblečenie 
- Tričko, topánky, nohavice 
 
Krížom kurikulom (5 hodín) 
Geometrické tvary 
Výtvarné umenie 
Počasie 
Zdravá výživa 
Mapy 
 
  
Kultúra a umenie (4 hodiny) 
- Hry a piesne 

Obliekanie a móda (5 hodín) 
Vedieť pomenovať základné časti oblačenia. 
 
 
Krížom kurikulom (5 hodín) 
Rozlíšiť a pomenovať geometrické tvary. 
Pomenovať ľudí na obrazoch. 
Opísať ročné obdobie a pomenovať počasie. 
Pomenovať druhy jedla a nápojov. Vyjadriť počtom 
množstvo cukru. 
Poznať najdôležitejšie budovy v meste. Pomenovať ich. 
 
Kultúra a umenie (4 hodiny) 
Poznať anglické hry a piesne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
 
Dokázať opísať a odpísať 
známe slová a krátke slovné 
spojenia.  
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov a slovných 
spojení.  
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov.  
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu s 
použitím najjednoduchších 
spôsobov vyjadrenia. 
 
Pragmatická kompetencia 
 
Dokázať spájať slová alebo 
skupiny slov pomocou 
najzákladnejších lineárnych 
spojovacích výrazov. 
 
 
 

 
Opakovanie z 1. ročníka (3 hodiny) 
 
 
Rodina a spoločnosť (10 hodín) 
- Rodina – starý otec, stará mama, teta, strýko, bratranec, 
sesternica 
- Škola, trieda, spolužiaci 
- Aktivity vonku 
- Aktivity dnu 
- Zámená  
- Priebehový čas 
 
Človek a príroda (8 hodín) 
- Farby – rozšírenie farieb 
- Zvieratá v ZOO 
- Časti tela zvierat – rozšírenie 
- Modálne sloveso can, can not 
- Slovesá vyjadrujúce pohyb 
- Opytovacie zámená 
 
 
Pocity a nálady (6 hodín) 
- Pocity – smutný, šťastný, vystrašený, nahnevaný, ... 
- Sloveso byť 
 
 
Vzdelávanie a práca (3 hodiny) 
- Školské predmety a pomôcky 
 
 
Multikultúrna spoločnosť (10 hodín) 
- Číslovky – od 13 do 100 
- Množné číslo podstatných mien 

 
Opakovanie z 1. ročníka (3 hodiny) 
Zopakovať učivo 1. ročníka. 
 
Rodina a spoločnosť (10 hodín) 
Pomenovať členov   rodiny a priradiť k obrázku na základe 
počutého výrazu. Pomenovať slovnú zásobu súvisiacu 
s činnosťami vo vnútri a vonku. Poznať niektoré zámená 
a používať ich v komunikácii. Na základe činnosti použiť 
správny tvar slovesa. 
 
 
Človek a príroda (8 hodín) 
Poznať odtiene farieb na  základe počutého dokázať vyfarbiť 
obrázok danou farbou. 
Vedieť rozlíšiť a pomenovať zvieratá v ZOO 
Poznať časti tela zvierat a ukázať tú časť tela, ktorú počuje.  
Použiť modálne sloveso v komunikácii. 
Poznať niektoré slovesá vyjadrujúce pohyb a opytovacie 
zámená, vedieť ich používať. 
 
Pocity a nálady (6 hodín) 
Pomenovať pocit alebo náladu. Dokáže opísať náladu podľa 
obrázka. Poznať písomnú aj ústnu formu. Žiak vie použiť 
sloveso byť vo všetkých osobách. 
 
Vzdelávanie a práca (3 hodiny) 
Poznať školské predmety a pomôcky. 
 
 
Multikultúrna spoločnosť (10 hodín) 
Poznať číslovky do 100 a množné číslo podstatných mien. 
Vedieť používať frázu Koľko máš rokov?  



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 2. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- Fráza Koľko máš rokov? 
- Sviatky – Vianoce, Veľká noc 
- Čítanie – dôraz na správnu výslovnosť pri čítaní 
jednoduchých výrazov a viet. 
- Písanie – jednoduché modelové vety 
 
Domov a bývanie (7 hodín) 
- Domy – izby 
- Nábytok – rozšírenie 
- Tam je, tam sú. Otázka: Kde je? 
- Predložky 
 
Stravovanie (7 hodín) 
- Jedlá – ovocie, zelenina 
- Mám rád, nemám rád 
- Fráza – Aké je tvoje obľúbené jedlo? 
 
Kultúra a umenie (7 hodín) 
- Divadelné predstavenie – krátke príbehy, rozprávky 
- Doplnkové čítanie: rozprávka podľa výberu 
 
Krížom kurikulom (5 hodín) 
- Meranie - matematika 
- Výtvarné umenie  
- Vennove diagramy - matematika 
 
 

Poznať zvyky Vianoc, Veľkej noci, vyjadriť želania 
k jednotlivým sviatkom. 
Vedieť primerane čítať jednoduché výrazy a vety, dbať na 
správnu výslovnosť. 
Vedieť písať jednoduché modelové vety. 
 
Domov a bývanie (7 hodín) 
Poznať výrazy najpoužívanejšieho nábytku a izieb.  
Poznať frázy tam je, tam sú a otázku kde je? 
Poznať predložky. 
 
 
Stravovanie (7 hodín) 
Vedieť pomenovať jedlá a vyjadriť svoj názor, čo mám 
a nemám rád. Vedieť odpovedať na otázku aké je tvoje 
obľúbené jedlo. 
 
Kultúra a umenie (7 hodín) 
Vedieť predviesť sa pred divákmi a ovládať text. 
 
 
Krížom kurikulom (5 hodín) 
Pomenovať jednotky dĺžky. 
Pomenovať miestnosti na obrazoch. 
Vedieť opísať predmety a vyjadriť prienik (farba, hračky, 
dopravné prostriedky). 

 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
Dokázať opísať známe slová 
a krátke slovné spojenia. 
Ovládať základné gramatické 
typy viet. 
Poznať základný repertoár 
slovnej zásoby a ovládať 
základné gramatické štruktúry. 
Rozumieť jednoduchým vetám 
a krátkemu jednoduchému 
písomnému prejavu. Dokázať 
hláskovať konkrétne slová.  
Používať jednoduché 
gramatické štruktúry cudzieho 
jazyka, aj keď sa niekedy 
dopúšťa základných chýb, ale 
je mu rozumieť. 
Dokázať napísať pohľadnicu. 
Rozoznať základné slovné 
spojenia v jednoduchých 
pozdravoch. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu. 
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu. 
 
Pragmatická kompetencia 

 
Opakovanie z 2. ročníka (4 hodiny) 
 
 
Vzdelávanie a práca (4 hodiny) 
- Vyučovacie predmety a voľno časové aktivity v školskom 
klube  
- Osobné informácie 
- Tvorenie otázok   
 
Voľný čas a záľuby (10 hodín) 
- Šport – rozšírenie slovnej zásoby 
- Aký je tvoja obľúbený šport? 
- Zámená  
- Slovesá – chodiť, plávať, behať... 
- Sloveso môcť, vedieť, zápor nevedieť, otázka a odpoveď. 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (10 hodín) 
- Ľudské telo – rozšírenie slovnej zásoby 
- Upevnenie frázy tam je/tam sú 
- Prídavné mená 
- Opis ľudí – kučeravý, vysoký, nízky... 
 
 
 
Zamestnanie (7 hodín) 
- Povolania – lekár, zdravotná sestra, učiteľ, policajt... 
- Sloveso byť 
- Tvorenie otázok a odpovedí, záporu 
 
 
Rodina a spoločnosť (5 hodín) 
- Rodina – rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby – 

 
Opakovanie z 2. ročníka (4 hodiny) 
Zopakovať učivo z 2. ročníka. 
 
Vzdelávanie a práca (4 hodiny) 
Pomenovať vyučovacie predmety a názvy voľnočasových 
aktivít. 
Vedieť vytvoriť otázku na zistenie informácii o danej osobe. 
 
 
Voľný čas a záľuby (10 hodín) 
Pomenovať druhy športov a priradiť k počutému výrazu. 
Odpovedať na otázku a rozumieť jej významu. 
Poznať zámená môj, tvoj, jeho, jej a používať ich pri 
komunikácii. 
Poznať slovesá vyjadrujúce činnosti. 
Vedieť  opísať čo vie (ovláda) a čo nevie (neovláda).  
Vedieť tvoriť otázky a odpovedať na otázky . 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (10 hodín) 
Pomenovať časti ľudského tela a tela zvierat. 
Poznať frázy tam je, tam sú a pozná rozdiel v používaní fráz 
v komunikácii a pri písaní. 
Opísať ľudí na základe zovňajšku. 
Dokázať na základe počutého a písaného textu priradiť 
obrázok k opisu. 
 
Zamestnanie  (7 hodín) 
Pomenovať a napísať jednotlivé povolania. 
Poznať formy slovesa byť a vedieť ich používať v ústnom a 
písomnom prejave. 
 
Rodina a spoločnosť (5 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Dokázať spájať slová a skupiny 
slov. Porozumieť krátkemu 
jednoduchému opisu. 
 
 

  privlastňovací pád 
- Hláskovanie – abeceda 
 
 
 
 
 
Obliekanie a móda (4 hodiny) 
- Oblečenie – rozšírenie slovnej zásoby 
- Jednoduchý prítomný čas 
- Sloveso like 
 
Domov a bývanie (9 hodín) 
- Budovy v meste 
- Otázka: Kde je? a odpoveď 
- Predložky  
 
 
Stravovanie (12 hodín) 
- Jedlá – múka, vajíčka, cukor, šľahačka, zelenina, ovocie... 
- Sloveso mať – kladný a záporný tvar, dôraz na 3. osobu 
 
 
 
 
Človek a príroda (12 hodín) 
- Živočíchy – hmyz, cicavce, ryby, vtáci... 
- Jednoduchý prítomný čas - Mám rád, nemám rád 
- Otázky „Máš rád?“ 
 
 
Kultúra a umenie (5 hodín) 
- Divadelné predstavenia – Krátke  
- Doplnkové čítanie: Jobs 

Pomenovať členov   rodiny a priradiť k obrázku na základe 
počutého výrazu. 
Utvoriť privlastňovací pád a rozumieť  mu v ústnej 
a písomnej podobe. 
Poznať abecedu a vedieť vyhláskovať jednotlivé slová. 
Dokázať na základe počutého zapísať slovo. 
 
Obliekanie a móda (4 hodiny) 
Pomenovať oblečenie a dokáže opísať oblečenie podľa 
obrázka. Poznať písomnú aj ústnu formu. 
 
 
Domov a bývanie (9 hodín) 
Pomenovať budovy v meste, rozumieť otázke kde je? Vedieť 
na ňu odpovedať. 
Poznať preložky v, na, pod, medzi, pred, za a vedieť ich 
používať v komunikácii. 
 
Stravovanie (12 hodín) 
Pomenovať jedlá, ovocie a zeleninu. Poznať písomnú aj 
ústnu formu slov. 
Poznať kladný aj záporný tvar slovesa mať. Poznať aj rozdiel 
v písaní 3. osoby jednotného čísla. 
 
Človek a príroda (12 hodín) 
Pomenovať zvieratá. Poznať písomnú a ústnu formu slov. 
Poznať tvary mám rád, nemám rád a vedieť ich aj používať 
v ústnom a písomnom prejave. Poznať otázky v jed. 
prítomnom čase a vedieť na ne odpovedať.  
 
 
Kultúra a umenie (5 hodín) 
Dokázať sa predviesť  pred divákmi a ovládať text. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 3. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Multikultúrna spoločnosť (10 hodín) 
- Sviatky – Valentín, Nový rok, narodeniny 
- Písanie – jednoduché modelové vety 
- Výslovnosť – precvičovanie výslovnosti 
 
 
 
Krížom kurikulom (7 hodín) 
- Čas - prírodoveda 
- Výtvarné umenie  
- Hudba 
- Hmyz- prírodoveda 
- Ovocie a zelenina 
- Elektrický obvod 
 
 

 
 

Multikultúrna spoločnosť (10 hodín) 
Poznať sviatky v roku a vedieť ich význam. 
Vedieť primerane čítať texty z učebnice i z rozprávkových 
knižiek. Rozumieť čítanému textu.  
Vedieť napísať jednoduché vety a správne písať slová. 
Vedieť správne vyslovovať slová i celé vety. Poznať rozdiely 
vo výslovnosti. 
 
Krížom kurikulom (7 hodín) 
Pomenovať jednotky času. 
Pomenovať nálady a pocity ľudí v portrétoch. 
Použiť prídavné mená na opis zvuku. 
Vedieť opísať predmety a vyjadriť prienik (farba, hračky, 
dopravné prostriedky). 
Opísať časti rastlín a ich plody. 
Opísať časti elektrického obvodu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazyková kompetencia 
 
Dokázať opísať známe slová 
a krátke slovné spojenia. 
Ovládať základné gramatické 
typy viet. 
Poznať základný repertoár 
slovnej zásoby a ovládať 
základné gramatické štruktúry. 
Dokázať rozoznať známe slová 
a najzákladnejšie slovné 
spojenia týkajúce sa daných 
tém. 
Rozumieť jednoduchým vetám 
a krátkemu jednoduchému 
písomnému prejavu. Dokázať 
hláskovať konkrétne slová. 
Používať jednoduché 
gramatické štruktúry cudzieho 
jazyka, aj keď sa niekedy 
dopúšťa základných chýb, ale 
je mu rozumieť. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu. 
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu. 
 
 
Pragmatická kompetencia 

 
Opakovanie z 3. ročníka (4 hodiny) 
 
 
Vzdelávanie a práca (8 hodín) 
- Školské predmety – počítač, lavica, trieda... 
- Ukazovacie zámená jednotné a množné číslo.  
- Prítomný jednoduchý čas – kladná, záporná veta, otázka, 
odpoveď 
- Školské učebné predmety – matematika, anglický jazyk... 
- Tvorenie otázok s opytovacím zámenom 
- Slovesá – minulý čas 
 
 
 
Voľný čas a záľuby (8 hodín) 
- Dopravné ihrisko – rozšírenie slovnej zásoby, bezpečnosť 
na ceste 
- Predložky 
- Modálne sloveso môcť, vedieť; zápor nevedieť; otázka 
a odpoveď 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (9 hodín) 
- Ochorenia – opis pocitov 
- Modálne sloveso should 
- Prídavné mená - stupňovanie 
 
 
 
Zamestnanie (6 hodín) 
- Povolania – vedec, pilot, hasič, policajt, herec,.... 
- Sloveso byť – časovanie  
- Tvorenie otázok a odpovedí, záporu 

 
Opakovanie z 3. ročníka (4 hodiny) 
Zopakovať učivo z 3. ročníka. 
 
Vzdelávanie a práca (8 hodín) 
Pomenovať školské predmety 
Poznať frázy Toto je to. Tamto je.  
Poznať jednoduchý prítomný čas, kladnú a zápornú formu.  
Vedieť tvoriť otázky a odpovede v jednoduchom prítomnom 
čase. 
Poznať školské učebné predmety v ústnej a písomnej 
forme.  
Vedieť tvoriť otázky s opytovacím zámenom. 
Vedieť rozlíšiť na základe počutého prítomný a minulý čas. 
 
Voľný čas a záľuby (8 hodín) 
Pomenovať činnosti na dopravnom ihrisku a priradiť 
k počutému výrazu. 
Odpovedať na otázku a rozumieť jej významu. Poznať 
predložky. 
Vedieť  opísať čo vie (ovláda) a čo nevie (neovláda).  
Vedieť tvoriť otázky a odpovedať na otázky . 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (9 hodín) 
Vedieť opísať pocity ľudí. 
Dokázať na základe počutého a písaného textu priradiť 
obrázok k opisu. 
V opise chorôb a ich prevencie používať modálne sloveso 
should. 
Poznať prídavné mená. 
 
Zamestnanie  (6 hodín) 
Pomenovať a napísať jednotlivé povolania. 
Poznať formy slovesa byť a vedieť ich používať v ústnom a 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Dokázať spájať slová a skupiny 
slov. Porozumieť krátkemu 
jednoduchému opisu. 
Dokázať napísať jednoduché 
slovné spojenia a vety. 
 
 

 
 

 
 
 
 
Rodina a spoločnosť (5 hodín) 
- Rodina – rozšírenie a upevnenie slovnej zásoby  
- Privlastňovací pád 
 
 
 
Obliekanie a móda (5 hodín) 
- Oblečenie – rozšírenie slovnej zásoby 
 
 
Farma (6 hodín) 
- Farma – zvieratá, rastliny a činnosti  
- Otázka Kde je? a odpoveď 
- Počítateľné a nepočitateľné podstatné mená 
- Prítomný priebehový čas – kladný a záporný otázka a 
odpoveď 
 
 
Šport (6 hodín ) 
- Slovesá – jazdiť, korčuľovať sa, hrať futbal... 
 
Obchod a služby (6 hodín) 
- Budovy – slovná zásoby 
 
Stravovanie (5 hodín) 
- Jedlá – hranolky, pizza, šalát... 
- Sloveso mať – kladný a záporný tvar, dôraz na 3. osobu 
 
 
 

písomnom prejave. 
Vedieť tvoriť otázky a odpovede. 
 
 
Rodina a spoločnosť (5 hodín) 
Pomenovať členov   rodiny a priradiť k obrázku na základe 
počutého výrazu. 
Utvoriť privlastňovací pád a rozumieť  mu v ústnej 
a písomnej podobe. 
 
Obliekanie a móda (5 hodín) 
Pomenovať oblečenie a  opísať oblečenie podľa situácie.  
 
Farma (6 hodín) 
Pomenovať predmety, živočíchy a činnosti na farme, 
rozumieť otázke kde je? Vedieť na ňu odpovedať. Rozlíšiť 
počítateľné a nepočítateľné podstatné mená s použitím 
some a any. Vedieť komunikovať v prítomnom priebehovom 
čase. Poznať kladný a záporný tvar slovies v prítomnom 
priebehovom čase. 
 
 
Šport (6 hodín) 
Poznať slovesá vyjadrujúce pohyb. 
 
Obchod a služby (6 hodín) 
Pomenovať budovy, poznať ústnu a písomnú formu slov. 
 
Stravovanie (5 hodín) 
Pomenovať jedlá, ovocie a zeleninu. Poznať písomnú aj 
ústnu formu slov. 
Poznať kladný aj záporný tvar slovesa mať. Poznať aj rozdiel 
v písaní 3. osoby jednotného čísla. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 4. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Človek a príroda (8 hodín) 
- Zvieratá – rozšírenie 
- Počasie 
- Prídavné mená 
 
Kultúra a umenie (5 hodín) 
- Divadelné predstavenia  
- Doplnková literatúra – Škola, Zamestnania,  
 
Multikultúrna spoločnosť (8 hodín) 
- Sviatky – Deň bez áut, Svetový deň knihy, Deň palaciniek 
- Písanie – jednoduché modelové vety 
- Výslovnosť – precvičovanie výslovnosti 
 
 

 

Krížom kurikulom (10 hodín) 
- Kolobeh vody – prírodoveda 
- Krvný obeh – prírodoveda 
- Staroveký Egypt – Obohatenie 
- Ryby – prírodoveda 
- Fotosyntéza – prírodoveda 
- Včela – prírodoveda 
- Dopravná výchova 
 

Človek a príroda (8 hodín) 
Pomenovať zvieratá. Poznať písomnú a ústnu formu slov. 
Vedieť opísať počasie. Poznať prídavné mená a vedieť ich 
používať v písomnej a ústnej forme. 
 
Kultúra a umenie (5 hodín) 
Dokázať sa predviesť  pred divákmi a ovládať text. 
 
 
Multikultúrna spoločnosť (8 hodín) 
Poznať sviatky v roku a vedieť ich význam. 
Vedieť primerane čítať texty z učebnice i z rozprávkových 
knižiek.  
Rozumieť čítanému textu.  
Vedieť napísať jednoduché vety a správne písať slová. 
Vedieť správne vyslovovať slová i celé vety.  
Poznať rozdiely vo výslovnosti. 
 
Krížom kurikulom (10 hodín) 
Opísať a použiť slovné pomenovania jednotlivých fáz 
kolobehu vody v prírode. 
Na základe počutého identifikovať činnosť. 
Vedieť pomenovať členov egyptských dejín a identifikovať 
miesto. 
Pomenovať jednotlivé časti živočíchov a hmyzu. Prínos pre 
prírodu. 
Rozumieť čítanému textu. Vytvoriť pravidlá pre dopravné 
ihrisko v písomnej podobe. 

 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

 

1. ročník Modul 3 

Matematika 4 

 
 

2. ročník Modul 3 

Matematika 4 

 
 

3. ročník Modul 3 

Matematika 5 

Informatika 1 

 
 

4. ročník Modul 3 

Matematika 5 

Informatika 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Táto oblasť obsahuje učebné predmety matematika a informatická výchova. 
Vyučovanie matematiky rozvíja matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Je rozpracované ako postupné osvojovanie si kompetencií, 
čo zaručuje vysokú mieru schopnosti aplikovať matematické poznatky v praxi. 

Jeho cieľom je rozvoj tých schopností, pomocou ktorých sa žiaci pripravia na samostatné 
získavanie, spracovanie a aplikáciu poznatkov, zodpovedajúce ich vývinovej úrovni. 

Vzdelávací obsah matematiky je rozdelený do piatich tematických okruhov: 
- čísla, premenné a počtové výkony s číslami, 
- postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, 
- geometria a meranie, 
- kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, 
- logika, dôvodenie, dôkazy. 

Čiastkové ciele vyučovania matematiky na 1. stupni ZŠ možno špecifikovať takto: 
- veku primerane zvládnuť používanie materinského a odborného jazyka, tabuliek, grafov a 
diagramov, 
- vytvoriť pojem prirodzeného čísla, osvojiť si počtové operácie s prirodzenými číslami, porovnávanie 
a zaokrúhľovanie, zvládnuť riešenie skúsenostiam žiakov primeraných slovných úloh v obore 
prirodzených čísel, 
- v súlade s osvojením matematického obsahu rozvíjať numerické zručnosti žiakov prostredníctvom 
numerických výpočtov spamäti, písomne aj na kalkulačke, 
- na základe osobných skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v priestore, 
- riešením úloh a problémov postupne budovať vzťah medzi matematikou a realitou, na základe 
využitia induktívnych metód rozvíjať matematické, logické a kritické myslenie, 



 

- podieľať sa (spolu s ostatnými učebnými predmetmi) na primeranom rozvíjaní schopností žiakov 
používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) na vyhľadávanie, spracúvanie a ukladanie 
informácií, 
- viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu spôsobilostí súvisiacich s procesom učenia sa,  
- systematickým, premysleným a diferencovaným riadením práce žiakov podporiť a upevňovať ich 
kladné morálne a vôľové vlastnosti. 

Informatika podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenia 
problémových úloh a overovať ich s použitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a 
postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 
komunikácie. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 
zabezpečí žiakom 1. stupňa ZŠ získať základnú digitálnu gramotnosť. Pre žiakov s intelektovým 
nadaním je dôležitou bázou pre ďalšie rozvíjanie ich poznávacieho nadania. 

Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámiť žiakov s počítačom a možnosťami 
jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku, schopnostiam a 
záujmom majú žiaci získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím vhodných tém z 
ostatných predmetov (písanie, prírodoveda, matematika, výtvarná výchova, hudobná výchova) sa 
žiaci zoznámia s možnosťami kreslenia, písania, trénovania počítania a ďalšími najtypickejšími 
druhmi aplikácií. 

Žiaci sa  pripravujú na pochopenie základných pojmov a mechanizmov pri riešení 
najrôznejších problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Učia sa využívať nástroje internetu 
na komunikáciu, na vlastné učenie a tiež j na riešenie školských problémov, na získavanie a 
sprostredkúvanie informácií. Žiaci získajú základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať 
nad riešením problémov pomocou IKT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MATEMATIKA 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Intelektovo nadaní žiaci majú rôznu úroveň matematických zručností a motivácie, či už 
v oblasti numerácie, logického myslenia alebo gramatickej predstavivosti. Nadaný žiak často pri 
riešení matematických problémov postupuje podľa vlastných postupov a preto je potrebné zachovať 
jeho intuitívne myslenie a neponúknuť mu predčasne schematické algoritmy a typové úlohy. 
Podstatnou súčasťou procesu edukácie je, aby žiaci vychádzali y konkrétnej praktickej skúsenosti, 
ktorú využívajú na prezentáciu vlastných riešení zadaných úloh, následnú diskusiu, argumentáciu, 
prípadne akcelerované a rozšírené o rôzne ciele a činnosti, podporujúce aktivitu, samostatnosť, 
logické myslenie, odhad, odvahu riskovať. 
 
1. ročník 
Vyučovanie matematiky v 1. ročníku základnej školy nadväzuje na skúsenosti matematického 
charakteru, ktoré žiaci získali v predškolskom veku a na základe vlastnej skúsenosti. 
Zovšeobecňovaním názorných predstáv a praktických skúseností žiakov, sa systematicky 
a s porozumením utvárajú a rozvíjajú ich matematické vedomosti, zručnosti a návyky. Kľúčovým 
učivom je osvojenie pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami. Naučia sa riešiť 
najjednoduchšie nerovnice, jednoduché a zložené slovné úlohy. 
 
2. ročník 
V 2. ročníku okrem osvojenia základných vedomostí a zručností z oblasti aritmetiky, algebry 
a geometrie, sú žiaci vedení k objavovaniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislosti jednak vo 
vnútri jednotlivých oblastí matematiky, ale aj medzi týmito oblasťami. Riešením slovných úloh sú 
žiaci vedení k aplikácii získaných poznatkov v praxi pri nákupoch, meraniach, plánovaní ciest, 
vybavení školskej knižnice a podobne. 
 
3. ročník 
V 3. ročníku sa žiaci naučia aktívne používať matematické termíny súvisiace so sčítaním, odčítaním,  
násobením a delením. Jednoduché poučky, ku ktorým dospejú na základe objavovania a dlhšej 
skúsenosti sa učia aplikovať v konkrétnych životných situáciách. Myslenie žiakov sa rozvíja 
podnecovaním k objavovaniu vlastných riešení a odpoveďami na otázky typu „Prečo?“, „Ako?“, 
„Kedy?“, aby svoje tvrdenie odôvodňovali  a aj tým, že sa kladie dôraz na porozumenie učiva a že 
sa žiaci oboznamujú s matematickými poznatkami v ich vzájomných súvislostiach. Geometrické 
učivo ďalej prehlbuje utváranie dialektiky kvantitatívnych vzťahov a priestorových foriem.  
 
4. ročník 
Matematika je prostriedkom na riešenie praktických úloh. Žiaci riešia úlohy, ktorých námet 
zodpovedá  poznatkom a skúsenostiam získaných v ostatných učebných predmetoch a v bežnom 
živote. Okrem osvojenia základných vedomostí a zručností z oblasti algebry, aritmetiky a geometrie, 
žiaci sú vedení k objaveniu, pochopeniu a aplikácii primeraných súvislostí jednak vo vnútri 
jednotlivých oblastí matematiky, ale aj medzi týmito oblasťami. Využívaním inovatívnych metód 
práce, vyučovanie matematiky prispieva k rozvoju tvorivých schopností, myšlienkových operácií, 
priestorovej predstavivosti a k vytrvalosti a trpezlivosti. 
 
 
Ciele vyučovacieho  predmetu 
 

Pripraviť na samostatné získavanie a aplikáciu poznatkov. 
Veku primerane, presne používať materinský a odborný jazyk tabuliek, grafov a diagramov. 
V súlade s osvojením matematického obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov 

spamäti i písomne rozvíjať numerické zručnosti žiakov. 
Na základe skúsenosti 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 rozvíjať matematické nazeranie, logické a kritické 

myslenie. 



 

Spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom rozvíjaní schopností 
žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloženiu 
informácií. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencie v oblasti matematického a prírodovedného myslenia: 
- používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 
v každodenných situáciách, 
- používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- dokázať sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť svoj 
názor. 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológi:í 

- používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa, 
- získať základy algoritmického myslenia. 
 
Kompetencia učiť sa učiť: 
- vedieť uplatňovať základy rôznych techník učenia sa a osvojovania si poznatkov. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- utvoriť základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Černek, Černeková, Šramová, R.: Matematika pre 1. ročník, experimentálny učebný text pre triedy 
s nadanými deťmi. Bratislava 1999.  
Lehoťanová,B.: Matematika pre 1. ročník základných škôl 1.časť. Aitec. Bratislava 2011. ISBN 978-
80-89375-56-1 
Lehoťanová,B.: Matematika pre 1. ročník základných škôl 2.časť. Aitec. Bratislava 2011. ISBN 978-
80-89375-57-8 
Černek, P.: Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť. AITEC. Bratislava 2009. ISBN 
978-80-10-89375-14-1. 
Černek, P. – Bednářová, S.: Matematika pre 2. ročník ZŠ – pracovný zošit 2. časť. AITEC. 
Bratislava 2010. ISBN 978-80-89375-64-6. 
Černek, P. – Repáš, V.: Matematika pre 2. ročník. ORBIS PICTUS. Bratislava 2007. ISBN 978-80-
7158-765-1. 
Černek,P. : Matematika pre 3.ročník ZŠ, učebnica, SPN Bratislava 2011, ISBN 978-80-10-02046-1 
Černek,P. : Matematika pre 3.ročník ZŠ, 1.časť,  pracovný zošit, SPN Bratislava 2011, ISBN 978-
80-10-02253-3 
Černek,P. : Matematika pre 3.ročník ZŠ, 2.časť,  pracovný zošit, SPN Bratislava 2012, ISBN 978-
80-10-02254-0 
Bero, P. – Pytlová, Z.: Zbierka úloh z matematiky pre 3. ročník. ORBIS PICTUS. Bratislava 2000. 
ISBN 80-7158-297-2. 
Bero, P – Berová, Z.: Matematika pre 3. ročník. ORBIS PICTUS. Bratislava 2006. ISBN 80-7158-
619-6. 
Černek, P.: Matematika pre 4. ročník ZŠ. SPN. Bratislava 2011. ISBN 978-80-10-02104-8. 
Černek, P.: Matematika pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit 1. časť. SPN. Bratislava 2011. ISBN 978-
80-10-02103-1. 
Černek, P.: Matematika pre 4. ročník ZŠ – pracovný zošit 2. časť. SPN. Bratislava 2011. ISBN 978-
80-10-02103-1. 
Bero, P. – Pytlová, Z.: Zbierka úloh z matematiky pre 4. ročník. ORBIS PICTUS. Bratislava 2000. 
ISBN 80-7158-220-4. 
Bero, P – Berová, Z.: Matematika pre 4. ročník. ORBIS PICTUS. Bratislava 2008. ISBN 978-80-
7158-682-1. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 1. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kognitívne kompetencie 
Poznať obsahovú aj formálnu 
stránku prirodzených čísel 
v obore do 100. 
 
Vykonávať z pamäti i písomne 
základné počtové výkony. 
 
Presne a jasne formulovať 
zadanie úlohy. 
 
Kvantifikovať realitu okolo seba. 
 
Sebavedome robiť 
porovnávanie osôb, vecí 
a udalostí pomocou čísel. 
 
Hľadať a objavovať vzťahy 
medzi číslami. 
 
Doplniť neúplne vety tak, aby 
vznikli vety pravdivé.  
 
Získať potrebu vedieť zdôvodniť 
pravdivosť alebo nepravdivosť 
výrokov, situácií. 
 
 
 
Postojovo - afektívne  
kompetencie 

 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
Prirodzené čísla 1 až 20  

Prirodzené čísla  0 – 20 
Počítanie počtu vecí, utváranie skupín vecí, danom počte 
Porovnávanie čísel 
Čítanie a písanie čísel 0 – 20 
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako) 
 
Sčítanie  a odčítanie 
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez prechodu cez  
základ 10 
Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a odčítaním 
Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
 
Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 
10 
Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10  
s dôrazom na automatizáciu týchto príkladov 
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 
 
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 

Prirodzené čísla 20 – 100 
Počítanie počtu vecí, utváranie skupín vecí, o danom  
počte 
Čítanie a písanie čísel 20 – 100 
Porovnávanie čísel 
Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej, rovnako) 
Znázorňovanie na číselnej osi, pohyb po číselnej osi,    
orientácia na číselnej osi 
Zápis čísla v desiatkovej sústave 
Úlohy rovnicového a nerovnicového charakteru 
 
 

 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 
Určiť  počet predmetov, prvkov v obore 0-20. 
K danému číslu z oboru 0-20 priradiť príslušný počet 
predmetov, prvkov. 
Čítať a písať čísla 0-20. 
Porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi 
<,=,>. 
Orientovať sa v rade čísel 0 až 20. 
Určiť poradie prvý, druhý,... posledný. 
Utvoriť k adekvátnej situácii aspoň jeden príklad sčítania 
a odčítania. 
Spamäti vedieť všetky základné spoje sčítania a odčítania 
v obore do 10. 
Spamäti vedieť všetky spoje sčítania a odčítania v obore do 
20 bez prechodu cez základ 10. 
Určiť aspoň jedno riešenie nerovníc v obore do 20. 
Vyriešiť pomocou ilustračného obrázka slovnú úlohu 
charakterizovanú vzťahmi viac, menej, rovnako. 
Vyriešiť slovnú úlohu na sčítanie typu: z dvoch častí  určiť 
celok. 
Vyriešiť slovnú úlohu na odčítanie typu: z celku a zo známej 
časti určiť neznámu časť. 
Určiť počet predmetov, prvkov v obore do 100. 
K danému číslu z oboru čísel do 100 priradiť príslušný počet 
prvkov. 
Čítať a písať čísla v obore do 100. 
Dvojciferné číslo zapísať ako súčet desiatok a jednotiek. 
Rozložiť dvojciferné číslo na desiatky a jednotky. 
Porovnať dve čísla a výsledok porovnávania zapísať znakmi 
>,<,=. 
Orientovať sa v rade čísel 0 až 100, poznať vzťahy pred, za, 
hneď, pred, za, prvý, posledný. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 1. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pri tvorbe slovných úloh 
využívať poznatky získane 
v slovenskom jazyku. 
 
Vedieť samostatne zdôvodniť  
riešenia úlohy. 
 
Formulovať jednoduché závery  
a záznamy o získaných 
udalostiach. 
 
Spolupracovať vo voľne danej 
skupine na spoločnej úlohe. 
 
Interpretovaním, analýzou 
a modelovaním riešenia úloh 
rozvíjať svoju kreativitu . 
 
Psychomotorické 
kompetencie  
Rozoznať, pomenovať, 
vymodelovať jednotlivé 
priestorové geometrické tvary. 
 
Popísať, pomenovať základné 
rovinné útvary. 
 
Získať prvé zručnosti 
v narábaní s rysovacími 
prostriedkami. 
 
Organizovať konkrétne súbory 
predmetov podľa zvoleného 
i podľa vopred daného pravidla 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel  v obore do 100 
Sčítanie a odčítanie v obore do 100 
Počítanie spamäti 
Písomné počítanie 
Riešenie úloh na sčítanie a odčítanie 
Riešenie slovných úloh na overenie správnosti výsledku 
Riešenie zložených slovných úloh (a+b-c), (a-b+c) 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria a meranie  
Zoznámenie s priestorovými a rovinnými geometrickými 
tvarmi – trojuholník, kruh,  štvorec, obdĺžnik, kocka, guľa, 
valec 
Rozlišovanie priestorových útvarov očami, hmatom a na 
obrázku 
Kreslenie otvorených a uzavretých krivých čiar 
Rysovanie priamych čiar 
Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka 
Odhad vzdialenosti, krokovanie, odhad počtu jednotlivých 
prvkov v danom priestore 
Štvorčeková geometria – prekresľovanie   obrázkov 
v štvorcovej sieti, aj zrkadlovo 
Origamy 
 
Kombinatorika, pravdebodobnosť, štatistika  
Dichotomické triedenie predmetov, podľa  jedného  znaku 
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  

Spamäti vedieť všetky spoje sčítania a odčítania 
s prechodom cez základ v obore do 20. 
V obore do 100 spamäti sčítať dvojciferné a jednociferné 
čísla aj s prechodom cez základ 10. 
V obore do 100 riešiť na základe názoru slovnú úlohu 
charakterizovanú vzťahmi viac, menej, rovnako. 
V obore do 100 riešiť slovné úlohy na sčítanie typu : z dvoch 
častí určiť celok. 
V obore do 100 riešiť slovné úlohy na odčítanie typu : dané 
číslo treba o niekoľko zmenšiť. 
Riešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá vedie na zápis a + b + c. 
Určiť aspoň tri riešenia nerovníc typu x<a, x>b 
v obore do 100. 
 
Geometria a meranie 
Rozlíšiť geometrické tvary: trojuholník, kruh, štvorec, 
obdĺžnik, guľa, kocka, valec. 
Rysovať priame čiary. 
Kresliť a rozlišovať uzavretú a otvorenú čiaru. 
Prekresľovať obrázky v štvorcovej sieti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kombinatorika, pravdebodobnosť, štatistika  
Riešiť nepriamo sformulované úlohy. 
 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 1. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 

Získavanie skúsenosti s pravdivosťou   a nepravdivosťou 
výrokov 
Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti  predmetov,  
čísel a zistenie pravidelnosti  v týchto postupnostiach  
pozorovaním 
 
 
 
 
 

Vytvárať jednoduché postupnosti z predmetov, kresieb 
a čísel. 
Usporiadať údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe 
objavenia súvislosti medzi týmito údajmi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 2. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kognitívne kompetencie 
Rozvíjať algoritmické myslenie 
a kritické myslenie. 
Utvárať význam matematiky pre 
prax. 
Námetom slovných úloh 
vytvárať u žiakov také hodnoty 
ako je čestnosť, ochota 
pomáhať, sebaúcta. 
Rozvíjať numerické zručnosti 
žiakov, presnosť a pohotovosť 
v počítaní. 
Prostredníctvom námetu 
slovných úloh rozvíjať kladný 
vzťah žiakov k humánnym 
hodnotám, k prírode, 
k upevneniu zdravia, 
predchádzaniu nebezpečným 
situáciám. 
Poznať obsahovú aj formálnu 
stránku prirodzených čísel 
v obore do 1 000. 
Vykonávať z pamäti i písomne 
základné počtové výkony. 
Riešiť a tvoriť numerické 
a kontextové úlohy na základe 
reality s aplikovaním  
osvojených poznatkov o číslach 
a počtových výkonoch. 
Organizovať konkrétne súbory 
predmetov podľa zvoleného 
i podľa vopred daného pravidla 
 

 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami  
I. Opakovanie (10) 
 
II. Vytváranie  prirodzených čísel v obore do 1 000 (10) 
Vytváranie pojmu prirodzených čísel 100 – 1 000 
Porovnávanie čísel 
Riešenie slovných úloh na porovnávanie čísel 
Jednotky dĺžky mm, cm, m, km a ich premieňanie 
Znázornenie čísel na číselnej osi 
Riešenie nerovníc 
Zapísanie rozvoja prirodzeného čísla v desiatkovej sústave 
 
III. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 1 000 
(25) 
Pamäťové a písomné odčítanie a sčítanie v obore do 100 
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie v obore do 1 000 
Riešenie slovných úloh 
Riešenie rovníc 
Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom 
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 
 
III. Násobenie a delenie prirodzených čísel  (25) 
Zavedenie násobenia 
Riešenie slovných úloh na násobenie 
Zavedenie delenia 
Slovné úlohy na delenie 
Nácvik násobenia a delenia v obore do 100 
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie 
Pojmy súčet, rozdiel, súčin, podiel 
 
 
 
 

 
Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 
Vedieť čítať a písať dvojciferné a trojciferné čísla. 
Určovať počty osôb, predmetov,... s počtom do  
1 000. 
Vedieť rozložiť čísla na stovky, desiatky a jednotky. 
Vedieť zapísať trojciferné číslo ak je udaný počet stoviek, 
desiatok a jednotiek. 
Vedieť počítať po stovkách, desiatkach a po jednom do 
1 000. 
Vedieť premieňať jednotky dĺžky  
mm - cm, cm – m, m – km a opačne. 
Vedieť porovnávať podľa veľkosti trojciferné čísla znakmi <, 
>, = . 
Udať aspoň tri riešenia nerovnice typu x < 964, x > 321. 
Riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahom viac, menej, 
rovnako. 
Vedieť znázorniť čísla na číselnej osi. 
Vedieť zapísať čísla v desiatkovej sústave. 
Vedieť vypočítať jednoduché príklady na sčítanie 
a odčítanie spamäti. 
Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť 
ho pohotovo využívať pri výpočtoch. 
Vedieť vykonať kontrolu správnosti výpočtu. 
Vedieť riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh  
na sčítanie a odčítanie. 
Vedieť riešiť zložené slovné úlohy, ktoré vedú na zápis  
a + b + c, a - b – c, a – ( b + c), ( a + b ) – c, a + ( a + b ),  
a + ( a – b ). 
Vedieť riešiť rovnice. 
 
Vedieť riešiť slovné úlohy s neprázdnym prienikom. 
Vedieť riešiť nepriamo sformulované úlohy. 
Vedieť násobiť a deliť v obore do 100. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 2. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Postojovo – afektívne 
kompetencie 
Pri tvorbe slovných úloh 
využívať poznatky získane 
v slovenskom jazyku. 
Presne a jasne formulovať 
zadanie úlohy. 
Vedieť samostatne zdôvodniť 
riešenia úlohy. 
Formulovať jednoduché závery 
a záznamy o získaných 
udalostiach. 
Triediť svet okolo seba podľa 
pravdivosti a nepravdivosti 
javov. 
 
Kvantifikovať realitu okolo seba. 
 
Sebavedome robiť 
porovnávanie osôb, vecí 
a udalostí pomocou čísel. 
 
Spolupracovať vo voľne danej 
skupine na spoločnej úlohe. 
 
Doplniť neúplne vety tak, aby 
vznikli vety pravdivé.  
 
Získať potrebu vedieť zdôvodniť 
pravdivosť alebo nepravdivosť 
výrokov, situácií. 
 
Psychomotorické 
kompetencie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria a meranie  
Bod, priamka, úsečka 
Rysovanie priamok a úsečiek 
Vyznačovanie úsečky na priamke 
Dĺžka úsečky 
Jednotka milimeter (mm), centimeter (cm), meter (m) 
Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky 
Zaujímavé geometrické úlohy 
Použité jednotky dĺžky v minulosti a ich história 
Odhady vzdialenosti 
Zrkadlové obrazy rovinných útvarov na štvorčekovom 
papieri 
Stavby z kociek podľa návodu 
Tangramy 
 
Kombinatorika, pravdebodobnosť, štatistika  
Dichotomické triedenie predmetov, podľa jedného znaku. 
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 
 

Logika, dôvodenie, dôkazy  
Získavanie skúsenosti s pravdivosťou a nepravdivosťou 
výrokov 
Tvorenie stúpajúcej (klesajúcej) postupnosti predmetov, 
čísel a zistenie pravidelnosti  v týchto postupnostiach 
pozorovaním 
 

Vedieť urobiť kontrolu správnosti násobenia a delenia. 
Vedieť v danom číselnom obore riešiť všetky jednoduché 
slovné úlohy, 
Vedieť riešiť v danom číselnom obore všetky prebrané typy 
zložených slovných úloh a nové typy 
 a + a . b, a + a : b. 
Vedieť zapísať postup riešenia slovnej úlohy. 
 
Geometria a meranie  
Vedieť vyznačovať body v rovine a označovať ich veľkým 
tlačeným písmom. 
Rysovať a označovať priamku. 
Vedieť vyznačiť body na priamke i mimo nej. 
Poznať jednotky dĺžky, mm, cm, m, km. 
Vedieť odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na mm. 
Narysovať úsečku danej dĺžky s presnosťou na mm. 
Vedieť porovnať úsečky podľa ich dĺžky. 
Vedieť abstrahovať body a úsečky z telies, ktoré ich 
obklopujú. 
Dodržiavať presnosť pri meraniach a úhľadnosť 
 pri rysovaní. 
 
 
Kombinatorika, pravdebodobnosť, štatistika  
Riešiť nepriamo sformulované úlohy. 
 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  
Vytvárať jednoduché postupnosti z predmetov, kresieb 
a čísel. 
Usporiadať údaje patriace k sebe v tabuľke, na základe 
objavenia súvislosti medzi týmito údajmi. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 2. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Rozoznať, pomenovať, 
vymodelovať jednotlivé 
priestorové geometrické tvary. 
 
Popísať, pomenovať základné 
rovinné útvary. 
 
Získať  zručnosti v narábaní 
s rysovacími prostriedkami 
s dôrazom na presnosť a 
úhľadnosť. 
 
Interpretovaním, analýzou 
a modelovaním riešenia úloh 
rozvíjať svoju kreativitu. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 3. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Postojovo – afektívne 
kompetencie 
Rozvíjať algoritmické myslenie 
a kritické myslenie. 
 
Námetom slovných úloh 
vytvárať u žiakov také hodnoty 
ako je čestnosť, statočnosť, 
ohľaduplnosť, ochota pomáhať, 
sebaúcta. 
 
Dokázať uskutočniť kontrolu 
správnosti výsledku s pocitom 
uspokojenia z danej práce. 
 
Spolupracovať vo voľne danej 
skupine na spoločnej úlohe. 
 
Interpretovaním, analýzou 
a modelovaním riešenia úloh 
rozvíjať svoju kreativitu . 
 
 
Kognitívne kompetencie 
Riešiť a tvoriť numerické 
a kontextové úlohy na základe 
reality, obrázkovej situácie 
a udaní číselných hodnôt. 
 
Vykonávať z pamäti i písomne 
základné počtové výkony. 
 
Poznať obsahovú aj formálnu 
stránku prirodzených čísel  

 
Čísla, premenná a počtové výkony s čísla  
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100  

Súvislosť medzi násobením a sčítaním. 
Násobenie v obore do 100.  
Počítanie spamäti. 
Automatizácia spojov. 
Riešenie slovných úloh na násobenie.  
Riešenie úloh na násobenie s kombinatorickou motiváciou. 
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na 
násobenie v obore do 100 
Riešenie nepriamo sformulovaných slovných úloh na 
násobenie v obore do 100 
Slovné úlohy na priamu úmernosť v obore do 100.  
Propedeutika zlomkov (rozdeľovanie na polovice, tretiny,...) 
Delenie v obore do 100. 
Počítanie spamäti  
Automatizácia spojov 
Súvislosť medzi delením a násobením.  
Riešenie slovných úloh na delenie  
Tvorenie slovnej úlohy k danému numerickému príkladu na 
delenie v obore do 100 
Riešenie slovných úloh na násobenie a delenie 
 
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 
Vytváranie čísel 
Rozšírenie prirodzených čísel oboru do 10 000 
Zobrazovanie čísel na číselnej osi, porovnávanie čísel a ich 
zaokrúhľovanie na desiatky, stovky 
Rozvoj prirodzeného čísla v desiatkovej sústave  
 
Číselná os 
Nerovnice 
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 10 000 

 
Čísla, premenná a počtové výkony s čísla  
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 100  

Spamäti vedieť všetky základné spoje násobenia a delenia. 
Riešiť jednoduché úlohy na násobenie - vedieť určiť súčet 
rovnakých sčítancov, dané číslo zväčšiť niekoľkokrát. 
Vedieť riešiť slovné úlohy na delenie – rozdeliť na daný 
počet rovnako veľkých častí, rozdelenie na časti danej 
veľkosti, dané číslo zmenšiť niekoľkokrát. 
Vedieť riešiť slovné úlohy  na priamu úmernosť. 
Vedieť matematizovať primerané reálne situácie. 
Vedieť nájsť súvislosti medzi násobením a delením, medzi 
zložkami počtových výkonov a výsledkom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vytváranie prirodzených čísel v obore do 10 000 
Vedieť čítať a písať troj- a štvorciferné čísla. 
Vedieť určovať počty osôb, predmetov,..., počítaním po 
tisícoch, stovkách, desiatkach a jednom. 
Vedieť utvárať, vyznačovať, oddeľovať skupiny predmetov  
s počtom do 10 000. 
 
Vedieť rozložiť troj- a štvorciferné čísla na tisícky, stovky, 
desiatky a jednotky. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 3. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

v obore do 10 000 a vie ich 
využiť na popis a riešenie 
problémov z reálnej situácie. 
 
Kvantifikovať realitu okolo seba. 
 
Organizovať konkrétne súbory 
predmetov podľa zvoleného 
i podľa vopred daného pravidla. 
 
Formulovať jednoduché závery 
a záznamy o získaných  
udalostiach. 
 
Psychomotorické 
kompetencie 
Rozlíšiť, popísať, pomenovať  
a narysovať základné rovinné 
útvary. 
 
Poznať meracie prostriedky 
dĺžky a ich jednotky, vedieť 
samostatne používať aj pri  
praktických meraniach. 
 
Získať  zručnosti v narábaní 
s rysovacími prostriedkami 
s dôrazom na presnosť a 
úhľadnosť. 
 
 
 

Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na porovnávanie 
v obore do 10 000 
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km  
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km a ich premieňanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie  prirodzených 

čísel v obore do 10 000   
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie, násobenie a 
delenie 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 
Riešenie slovných úloh s neprázdnym prienikom 
 

 

 

Geometria a meranie  
Meranie dĺžky úsečky v milimetroch a v centimetroch 
Meranie väčších vzdialeností:  
- približne  
- s presnosťou na metre  
Odhad dĺžky:  
-  v centimetroch (milimetroch)  

Vedieť zapísať troj- a štvorciferné čísla ak je udaný počet 
tisícok, stoviek, desiatok a jednotiek. 
Vedieť počítať po tisícoch, stovkách, desiatkach a po 
jednom do 10 000. 
Vedieť násobiť a deliť 10,100, 1 000. 
Vedieť premieňať jednotky dĺžky mm – cm, cm  - m, m – 
km a opačne. 
Vedieť porovnávať podľa veľkosti troj- a štvorciferné čísla 
znakmi ˂,˃, =. 
Vedieť udať aspoň tri riešenia nerovnice typu x ˂ 7 964, 
 x ˃ 321. 
Vedieť riešiť slovné úlohy charakterizované vzťahom viac, 
menej, rovnako. 
 
Sčítanie a odčítanie, násobenie a delenie  prirodzených 
čísel v obore do 10 000   
Vedieť vypočítať jednoduché príklady na sčítanie 
a odčítanie spamäti. 
Násobenie a delenie viacciferného čísla jednociferným. 
Poznať algoritmus písomného sčítania a odčítania a vedieť 
ho pohotovo využívať pri výpočtoch. 
Vedieť vykonať kontrolu správnosti výpočtu. 
Vedieť riešiť všetky typy jednoduchých slovných úloh na 
sčítanie a odčítanie. 
Vedieť riešiť zložené slovné úlohy, ktoré vedú na zápis : 
a+b+c, a-b-c, a-(b+c), (a+b)-c, a+(a+b), a-(a-b). 
 
Geometria a meranie  
Vedieť odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimeter. 
Vedieť narysovať úsečku danej dĺžky. 
Vedieť odmerať vzdialenosť na metre. 
Vedieť porovnať meter a kilometer s využitím v reálnej 
situácii. 
Vedieť premieňať jednotky dĺžky.  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 3. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-  v metroch 
Jednotka kilometer (km) 
Rysovanie - základné zásady rysovania 
Rovinné útvary 
Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej sieti 
Zväčšovanie, zmenšovanie rovinných útvarov vo štvorcovej 
sieti 
Určovanie bodov zo štvorcovej siete 
Kruh, kružnica 
Rysovanie kružnice 
Konštrukcia trojuholníka z daných strán 
Stavba telies z kociek na základe plánu (obrázka) 
Kreslenie plánu stavby z kociek 
 
 
Kombinatorika, pravdepodobnosť,štatistika  
Frekvencia výskytu javov 
 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  
Vytváranie všetkých možných skupín predmetov z daného 
počtu predmetov manipulatívnou činnosťou a symbolmi. 
 

Vedieť rysovať kružnice daným stredom a daným 
polomerom. 
Poznať základný rozdiel medzi kružnicou a kruhom 
Vedieť vyznačiť polomer a priemer kružnice 
Vedieť porovnať úsečky podľa ich dĺžky. 
Vedieť narysovať trojuholník, pomenovať jeho vrcholy 
a strany. 
Vedieť narysovať ľubovoľný štvoruholník, pomenovať jeho 
vrcholy a strany. 
Vedieť narysovať vo štvorcovej sieti obdĺžnik a štvorec, 
pomenovať ich vrcholy a strany, susedné strany. 
 
 
 
 
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika   
Vedieť zaznamenať frekvenciu výskytu určených javov 
alebo udalostí na základe pozorovaní. 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  
Vedieť vytvárať skupiny predmetov z daného počtu 
predmetov po dvoch, troch, manipulatívnou činnosťou 
a symbolmi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 4. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Kognitívne kompetencie 
Presne používať materinský 
a odborný jazyk a správne 
aplikovať postupne sa 
rozširujúcu matematickú 
symboliku. 
 
Využívať tabuľky, grafy 
a diagramy. 
 
Využívať pochopené 
a osvojené pojmy, postupy 
a algoritmy ako prostriedky pri 
riešení úloh. 
 
 
 
Postojovo – afektívne 
kompetencie 
Uplatňovať získané poznatky a  
skúsenosti s významom 
matematizácie reálnej situácie, 
tvorby matematických modelov, 
a tým aj vedieť rozlíšiť, že 
realita je zložitejšia ako je 
matematický model. 
 
Rozvíjať zručnosti súvisiace 
s procesom učenia sa, k aktivite 
na vyučovaní a k racionálnemu 
a samostatnému učeniu sa. 
 

Čísla, premenná a počtové výkony s čísla  
Násobenie v obore násobilky 

Násobenie a delenie v obore násobilky 
Propedeutika zlomkov 
Počítanie spamäti. Automatizácia spojov 
Násobenie a delenie na kalkulačke 
Komutatívnosť násobenia 
Propedeutika úloh na násobenie s kombinatorickou 
motiváciou 
Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické 
operácie 
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 
Tvorenie textov k numerickým príkladom 
Slovné úlohy na priamu úmernosť 
Nepriamo sformulované  slovné úlohy 
Tvorenie slovnej úlohy k danému príkladu na násobenie 
a delenie 
Delenie so zvyškom 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čísla, premenná a počtové výkony s čísla  
Násobenie v obore násobilky 

Žiak vie. 
Spamäti spoje násobenia v obore prirodzených čísel do 100. 
Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát. 
Násobiť číslom 1 a 0.  
Pochopiť princíp násobenia v závislosti od poradia činiteľov. 
V obore do 1 000 riešiť jednoduché slovné úlohy na 
násobenie typu : 
-určiť súčet rovnakých sčítancov 
- zväčšiť dané číslo niekoľkokrát. 
Matematizovať primerané reálne situácie. 
Overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. 
Vysvetliť súvislosť medzi odčítaním a delením. 
Spamäti všetky spoje delenia v obore prirodzených čísel do 
100. 
Deliť číslom 1 a to, že nulou sa nedelí. 
Zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát. 
Deliť na rovnaké časti (rozdelenie na daný počet rovnakých 
častí), deliť podľa obsahu (delenie po, rozdelenie skupiny 
danej veľkosti). 
V obore do 1 000 riešiť jednoduché slovné úlohy typu: 
- rozdelenie daného čísla na daný počet rovnako veľkých 
častí  
- delenie podľa obsahu 
- zmenšenie daného čísla niekoľkokrát. 
Matematizovať primerané reálne situácie. 
Overiť správnosť riešenia (výsledku) a formulovať odpoveď. 
Riešiť slovné úlohy v kombinácii násobenie a delenie. 
Písomne násobiť najviac trojciferným číslom. 
Písomne deliť dvojciferným číslom. 
Písomne deliť jednociferným číslom aj so zvyškom. 
Sčítanie a odčítanie v obore do a nad milión 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 4. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Uplatniť kladné morálne 
a vôľové vlastnosti – 
samostatnosť, rozhodnosť, 
vytrvalosť, sabakritickosť. 
 
Psychomotorické 
kompetencie 
Orientovať sa v rovine 
a priestore. 
 
Používať prostriedky IKT 
k vyhľadávaniu, spracovaniu 
a uloženiu informácií. 
 
Získať zručnosti v narábaní 
s rysovacími prostriedkami 
s dôrazom na presnosť a 
úhľadnosť. 
 
 
 

 
 
 
Sčítanie a odčítanie v obore do a nad milión 
Písomné sčítanie a odčítanie prirodzených čísel  
porovnanie prirodzených čísel 
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 
spamäti 
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel s využitím 
kalkulačky 
Sčítanie a odčítanie ako vzájomne opačné operácie 
Počítanie so zaokrúhľovanými číslami 
Skúška správnosti riešenia 
Riešenie slovných úloh 
Riešenie všetkých typov jednoduchých a zložených 
slovných úloh  
Riešenie slovných úloh za pomoci zaokrúhľovania čísel 
Riešenie jednoduchých nerovníc 
Rímske čísla 
 
 
 
 
 
 
 
Geometria a meranie  
Rysovanie – základné zásady rysovania 
Rysovanie štvorca a obdĺžnika, pomenovanie vrcholov 
a strán, dvojíc susedných strán 
Obvod štvorca 
Obvod obdĺžnika 
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek 
Násobok dĺžky úsečky 

Čítať a písať troj-, štvor- a päťciferné čísla. 
Počítať po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách, desiatkach 
a jednotkách. 
Rozložiť troj-, štvor- a päťciferné čísla na tisícky, stovky, 
desiatky a jednotky a opačne. 
Riešiť v obore prirodzených čísel do 100 000 nerovnice typu 
: 
x ˂ 234 678 ,  x ˃ 567 543. 
Porovnať dve prirodzené čísla a výsledok zapísať znakmi ˃, 
˂, =. 
Zaokrúhliť prirodzené číslo. 
Riešiť slovné úlohy na porovnávanie v obore do 100 000. 
Algoritmus písomného sčítania a odčítania v obore do 
100 000. Pohotovo sčítať a odčítať čísla v obore do 10 000. 
Prakticky sčítať a odčítať na kalkulačke v obore do 100 000. 
Urobiť kontrolu správnosti. 
Riešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 
Riešiť nepriamo sformulované slovné úlohy na sčítanie 
a odčítanie v obore do 100 000. 
Riešiť slovné úlohy za pomoci zaokrúhľovania. 
Riešiť slovné úlohy s neprázdnym prienikom v obore do 
100 000. 
Overiť správnosť riešenia a formulovať odpoveď. 
Matematizovať primerané životné situácie. 
Prečítať a zapísať rímske čísla. 
 
Geometria a meranie  
Používať pri rysovaní základné zásady ( čistota, presnosť, 
vhodné rysovacie pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri 
rysovaní). 
Narysovať rovinné útvary – štvorec, obdĺžnik, trojuholník, 
kruh. 
Narysovať kolmicu na danú priamku (pomocou 
trojuholníkového pravítka s ryskou). 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 4. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Rysovanie trojuholníka (ľubovoľného  a ak sú dané dĺžky 
strán), pomenovanie jeho vrcholov a strán 
Meranie dĺžok strán trojuholníka s presnosťou na centimetre 
a na milimetre 
Obvod trojuholníka 
Rysovanie ľubovoľnej kružnice a kruhu s daným stredom, 
kružnice a kruhu s daným stredom a polomerom 
Vlastnosti kruhu a kružnice 
Rysovanie kolmíc 
Premieňanie jednotiek dĺžky 
Premieňanie zmiešaných jednotiek dĺžky 
Stavba telies z kociek podľa vzoru a podľa plánu 
Kreslenie plánov stavieb z kociek 
 
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické 
matematické myslenie 
Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi 
Výpočet aritmetického priemeru pre menší počet dát 
Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 
Slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou 
 
 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  
Propedeutika pravdivých a nepravdivých výrokov ( pravda, 
istá udalosť, možná udalosť, možná ale neistá udalosť, 
nemožná udalosť, nepravda, pravdivosť, pravdepodobný, 
nepravdepodobný,...) 

Zväčšovať a zmenšovať rovinné útvary v štvorcovej sieti – 
štvorec a obdĺžnik. 
Určiť súčet a rozdiel úsečiek. 
Určiť násobok dĺžky úsečky. 
Vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika. 
Premieňať jednotky dĺžky 
Vytvárať z kociek rôzne stavby telies podľa plánu. 
Nakresliť plán stavby z kociek. 
 
 
 
 
 
 
Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické 
matematické myslenie 
Vytvárať rôzne skupiny predmetov na základe spoločnej 
(rozdielnej) charakteristiky, znaku, vlastnosti a podobne. 
Vytvoriť systém pri určovaní možností. 
Riešiť nepriamo sformulované úlohy. 
Získavať a zhromažďovať potrebné údaje. 
Zo získaných údajov zostaviť  a prečítať tabuľku. 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy  
Rozlišovať isté, neisté, možné a nemožné udalosti 
primerané veku. 
 

 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: PRÍRODA A SPOLOČNOSŤ 

 

1. ročník Modul 3 

Obohatenie 1 

 
 

2. ročník Modul 3 

Obohatenie 1 

 
 

3. ročník Modul 3 

Obohatenie 1 

 
 

4. ročník Modul 3 

Obohatenie 1 

 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Príroda a spoločnosť sú dve navzájom prepojené súčasti nášho života, ktoré zaujímajú 
žiakov už od predškolského veku. Uvedomujú si priestor okolo seba, prírodu, ľudí, kultúru, a to všetko 
vo vzájomnom vzťahu a navzájom sa ovplyvňujúce. V mladšom školskom veku sú žiaci prirodzene 
zvedaví, zaujímajú sa o svet okolo seba a o jeho fungovanie, hľadajú príčiny fungovania, skúšajú a 
učia sa pri tom. Intelektovo nadané deti sa vyznačujú mimoriadnou úrovňou týchto vlastností a 
prejavov. Preto je potrebné zabezpečiť im vo zvýšenej miere prísun nových, obohacujúcich 
informácií, s možnosťou získavať vlastné skúsenosti a zážitky (pobyty v prírode, exkurzie, vlastné 
experimentovanie). Postupné oboznamovanie sa s prírodnými a spoločenskými javmi a 
zákonitosťami 
v súlade s prírodovedným a spoločenskovedným poznaním je v rámci primárneho vzdelávania 
realizované takým spôsobom, ktorý rozvíja aj procesuálnu stránku poznávacieho procesu. Dôležité 
je, aby žiak vnímal zmeny vo svojom okolí, rozumel im a snažil sa ich vysvetliť. Vzdelávacie činnosti 
sú zamerané na podnecovanie poznávacej zvedavosti a skúmanie javov a udalostí, ktoré sú spojené 
so samotným žiakom a jeho bezprostredným životným prostredím. Vyučovanie je postavené na 
pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom 
východiskom k stanovovaniu problémov sú aktuálne vedomosti žiakov, ich doterajšie skúsenosti a 
úroveň ich kognitívnych schopností. Žiaci, ktorí majú možnosť so svojimi rodičmi cestovať, si všímajú 
prírodný aj kultúrny priestor okolo seba. Prebudenie záujmu o krásy prírody a zaujímavé ľudské 
výtvory v blízkom ale aj vzdialenom okolí je podoprené zaujímavým spôsobom učenia sa o vlasti vo 
vlastivede. 

Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa tak, aby bolo schopné samostatne sa 
orientovať v informáciách o prírodnom a kultúrnom prostredí a spracovávať ich adekvátne svojej 
kognitívnej úrovni. Vyučovanie vedie žiakov k pochopeniu potreby chrániť životné prostredie i k jeho 
aktívnej ochrane. Ďalej vedie žiakov k efektívnejšiemu využívaniu látok a materiálov, ktoré príroda 
ľuďom poskytuje, k poznaniu fungovania ľudského tela a zdravého životného štýlu i k aktívnej 
ochrane vlastného zdravia. Vzdelávanie v oblasti Príroda a spoločnosť využíva emotívne 
(dobrodružné) poznávanie, pozorovanie a hodnotenie javov z bezprostredného okolia školy a 
bydliska, ale aj širšieho okolia – regiónu a celej krajiny, vlasti. Podporuje sa schopnosť žiakov 
rozprávať o svojom rodnom kraji, využívajúc poznatky z vlastných pozorovaní a skúseností. 
Prebúdza sa záujem o významné historické udalosti, ovplyvňujú sa postoje k životnému prostrediu, 
vlasti a jej histórii. Postupným objavovaním sveta žiak nezískava len poznatky, ale stáva 
prírodovedne a sociálne gramotným . 



 

OBOHATENIE 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet obohatenie vytvára základný prvok, zohľadňujúci nadštandardnú úroveň 
vzdelávania nadaných detí. Oproti akcelerovanému prístupu – urýchľovaniu osvojovaniu 
vzdelávacieho obsahu, sa metóda obohatenia ukázala ako flexibilne reagujúca a najefektívnejšia 
vzhľadom na neustálu potrebu získavania nových u intelektovo nadaných žiakov. V rámci tohto 
predmetu sa výučba rozširuje, prehlbuje a obohacuje o také témy, činnosti a aktivity, ktoré 
zodpovedajú kognitívnej  úrovni intelektovo nadaných žiakov a zároveň nadväzujú na ich špecifické 
záujmy. Najdôležitejšími prvkami predmetu obohatenie sú získavanie nových informácií, vlastných 
skúsenosti, sumarizácia nových poznatkov, práca s literatúrou, vyhľadávanie zdrojov informácií 
a samostatný prístup k zadanej úlohe. Je to predpríprava na špecifické postupy a prácu vo vyšších 
ročníkoch. Vzhľadom k tomu, že obsahom predmetu obohatenie nie je nadväzujúce učivo 
charakteristika predmetu je totožná pre celé primárne vzdelávanie. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Prostredníctvom štúdia problematiky naučiť sa pracovať s rôznymi zdrojmi informácií 
a aplikovať tieto poznatky v ďalších činnostiach a predmetoch. 

Využívať nové informácie ako prostriedok a základňu pre aplikáciu tvorivých, problémových 
úloh, tvorbu projektov a rozvíjanie tvorivosti a vyšších úrovní myslenia žiakov, ako aj ich 
samostatnosti a vnútornej motivácie 

Viesť žiakov k aktívnemu počúvaniu, diskusii a hľadaniu riešení k problémovým oblastiam, 
nebáť sa vyjadriť svoj názor, argumentovať. 

Viesť žiakov k práci v tíme. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- vedieť používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri vyučovaní a učení sa. 
 
Kompetencia učiť sa učiť: 
- vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovať ich a využívať vo svojom učení a v iných 
činnostiach. 
 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie: 
- uvedomiť sa význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva 
k dobrým medziľudským vzťahom. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Jurášková, J.: Zvláštne zvieratá Zeme. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium. 
Bratislava. 2002. Experimentálny učebný materiál pre žiakov s všeobecným intelektovým nadaním. 
Kolektív autorov.: Svet morí a oceánov. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium. 
Bratislava. 2002. Experimentálny učebný materiál pre žiakov s všeobecným intelektovým nadaním 
Kolektív autorov.: Sumeri a Egypt. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium. Bratislava. 
2002. Experimentálny učebný materiál pre žiakov s všeobecným intelektovým nadaním 
Kolektív autorov.: Vynálezy. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium. Bratislava. 2002. 
Experimentálny učebný materiál pre žiakov s všeobecným intelektovým nadaním 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia efektívne sa 
učiť 
Vedieť využiť rôzne náučné 
materiály, texty k získaniu 
informácii pri tvorbe projektu. 
Prostredníctvom riešenia 
problémových úloh naučiť sa 
pracovať s rôznymi zdrojmi 
informácií a aplikovať tieto 
poznatky v ďalších činnostiach 
a predmetoch. 
Prostredníctvom spoznávania 
života a objavov prírodovedcov 
získavať motiváciu pre vlastné 
vzdelávanie. 
Vyhľadávať zdroje informácií, 
triediť ich podľa dôležitosti 
a spracovávať ich. 
Na základe získaných 
poznatkov sumarizovať 
jednotlivé zistenia a porovnávať 
so zisteniami spolužiakov. 
 
Interpersonálne kompetencie 
Aktívne využívať životnú 
zručnosť spolupráca, trpezlivosť 
a iniciatíva pri skupinovej práci. 
Podať najlepší osobný výkon pri 
tvorbe projektov 
 
Sociálno  komunikačné 
kompetencie 

 
Skupiny živočíchov na Zemi  
Prírodovedci a ich snaženia  
 
Charles Waterton, Karl von Fisch 
 
Delenie živočíchov podľa Carla Linné 
 
 
 
 
Zaujímavosti zo sveta dnešných zvierat  
Zvieracie rekordy 
 
Najdlhší had –   Pytón mriežkavý 
 
Super zmysly 
 
Rôzne spôsoby obrany 
 
Ako spávajú a bývajú 
 
Symbióza zvierat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zvieratá nie sú také  

 
Skupiny živočíchov na Zemi  
Vedieť vysvetliť, kto sú to prírodovedci, čo je to prírodná 
rezervácia. 
Vedieť vysvetliť pojem živočích, živočíšny druh. 
Poznať predstaviteľov jednotlivých skupín živočíchov – 
cicavcov, vtákov, obojživelníkov, plazov, pavúkovcov, 
kôrovcov, pŕhlivcov, ostnatokožcov a rýb. 
Roztriediť najtypickejších predstaviteľov živočíchov  
do jednotlivých skupín podľa delenia Carla Linné. 
 
Zaujímavosti zo sveta dnešných zvierat  
Vedieť aké je najmenšie, najsilnejšie, najvyššie a najdlhšie 
zviera na Zemi. 
Vedieť, ktoré zviera najčastejšie migruje, ktoré je najdlhšie 
žijúcim živočíchom . 
Poznať zvieratá s najpočetnejším potomstvom 
i najhladnejšie zviera na Zemi. 
Poznať najdlhšieho hada na Zemi – vedieť o ňom základné 
informácie. 
Poznať zvieratá so zvláštnymi zmyslami. 
Poznať niektoré druhy maskovania a ochrany zvierat. 
Poznať niektoré spôsoby obrany zvierat. 
Vedieť čo je hibernácia. 
Vedieť ako zimujú vtáky, ktoré neodlietajú do teplých krajín. 
Vedieť, ktoré zviera je najväčším spáčom (koala) a koľko 
hodín denne prespí. 
Poznať, ktoré zvieratá žijú v symbióze. 
Poznať niektoré druhy dvorenia zvierat, starostlivosť 
o mláďatá. 
Rozlišovať spôsoby života zvierat – samotár, život v páre, 
svorke. 
 
Zvieratá nie sú také  



 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 1. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Vedieť rozlíšiť reálne od 
fantázie.   
 
Kompetencia riešiť problémy 
Vedieť sa orientovať v odbornej 
literatúre a encyklopédiách. 
Pracovať s registrom. 
 
Kompetencie v oblasti 
matematického a 
prírodovedného myslenia 
Praktický výstup – ako 
zopakovanie si všetkých 
získaných informácií o svete 
živočíchov. 
Predniesť vlastné návrhy, 
zaujímavé zistenia 
a porovnania. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skreslené predstavy o živote zvierat na základe literárnych  
 predlôh 
 
 
Predchodcovia dnešných zvierat  
Vznik Zeme 
 
Dinosaury – mäsožravé a bylinožravé 
 
Praveké zvieratá 
 
 
 
 
Mapa výskytu živočíchov na Zemi  
Výskyt živočíchov na jednotlivých kontinentoch 
 
 
 

Vedieť rozlíšiť skreslené predstavy o povahe určitých 
druhov živočíchov vykreslených v rozprávkach od 
skutočnosti. 
 
Predchodcovia dnešných zvierat  
Vedieť vysvetliť ako sa rozdelila prapevnina – Pangea. 
Vedieť opísať aké živočíchy žili na Zemi. 
Opísať čo sú to druhohory. 
Vedieť vysvetliť, ako sa vyvinuli dinosaury. 
Vedieť, rozdeliť dinosaury na mäsožravé a bylinožravé. 
Poznať niektoré zvláštnosti v stavbe tela dinosaurov – duté 
zuby, veľké lebky, rôzne štíty a platne. 
Vedieť opísať niektorých predkov dnešných zvierat. 
 
Mapa výskytu živočíchov na Zemi  
Určiť na mape sveta – jednotlivé kontinenty a poznať 
niektoré druhy živočíchov, ktoré tam žijú. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia efektívne sa 
učiť 
Vedieť využiť rôzne náučné 
materiály, texty k získaniu 
informácii pri tvorbe projektu. 
Prostredníctvom riešenia 
problémových úloh naučiť sa 
pracovať s rôznymi zdrojmi 
informácií a aplikovať tieto 
poznatky v ďalších činnostiach 
a predmetoch. 
Prostredníctvom spoznávania 
života a objavov prírodovedcov, 
moreplavcov a oceánológov 
získavať motiváciu pre vlastné 
vzdelávanie. 
Vyhľadávať zdroje informácií, 
triediť ich podľa dôležitosti 
a spracovávať ich. 
Na základe získaných 
poznatkov sumarizovať 
jednotlivé zistenia a porovnávať 
so zisteniami spolužiakov. 
 
Interpersonálne kompetencie 
Aktívne využívať životnú 
zručnosť spolupráca, trpezlivosť 
a iniciatíva pri skupinovej práci. 
Podať najlepší osobný výkon pri 
tvorbe projektov 
 
Sociálno  komunikačné 
kompetencie 

 
Od potôčika k moru  
Od prameňa k ústiu mora 
Kolobeh vody v prírode 
Podoby vody – mraky, dážď, sneh, krúpy 
 
 
Sladká voda na zemskom povrchu  
Sladká voda na Zemi – jazerá, rieky, ľadovce 
Najdlhšie rieky na Zemi 
Najväčšie jazerá 
Plávajúce kryhy na mori 
Od snehu k ľadu 
Antarktída, Arktída 
 
Voda ako umelec a ničiteľ  
Sila vody 
Erózie - hĺbková, morská, riečna, ľadová  
  
Oceány a moria  
Čo sú to oceány, ako vznikli  
Orientácia na mape pomocou oceánov 
Porovnávanie oceánov 
Rozdiel medzi morom a oceánom 
Čo je more 
 
Známi objavitelia, moreplavci  
Najznámejší moreplavci Marco Pólo, Krištof Kolumbus, A. 
Vespuci a ich objavy 
 
Prieskum hlbín  
Oceánske dno 
Ponorky, podmorské roboty, potápači 
Oceánske dno a jeho členitosť 

 
Od potôčika k moru  
Vedieť ako sa z malého potôčika stáva rieka, ktorá ústi do 
mora. 
Poznať kolobeh vody v prírode. 
Vedieť aké sú podoby vody vo voľnej prírode. 
 
Sladká voda na zemskom povrchu  
Vedieť prečo sa sladká voda nazýva sladkou. 
Vedieť opísať ako vzniká sneh, ľad. 
Vedieť pomenovať svetové rekordy sladkej vody na Zemi – 
rieky, jazerá, ľadovce. 
Charakterizovať život v Antarktíde a Arktíde ako existenciu 
života pod bodom mrazu. 
 
Voda ako umelec a ničiteľ  
Poznať nebezpečenstvo vody – záplavy, erózie, tsunami. 
 
 
Oceány a moria  
Vedieť opísať čo sú to oceány, ako vznikli. 
Vedieť opísať rozdiel medzi oceánom a morom. 
Orientovať sa na mape pomocou oceánov. 
 
 
 
Známi objavitelia, moreplavci a piráti  
Poznať najznámejších moreplavcov a ich objavy. 
 
 
Prieskum hlbín 
Porovnávať členitosť oceánskeho dna a Zemského 
povrchu 
 



 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 2. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Vedieť rozlíšiť reálne od 
fantázie.   
 
Kompetencia riešiť problémy 
Vedieť sa orientovať v odbornej 
literatúre a encyklopédiách. 
Pracovať s registrom. 
 
Kompetencie v oblasti 
matematického a 
prírodovedného myslenia 
Praktický výstup – ako 
zopakovanie si všetkých 
získaných informácií o svete 
morí a oceánov. 
Predniesť vlastné návrhy, 
zaujímavé zistenia 
a porovnania. 
 

 
Život v oceánoch  
Najtmavšia hlbočina 
Život v piesku, v bahne, na skalách 
Život medzi koralmi 
Človek a morské živočíchy 
 
 
 
Katastrofy na vode  
Obete oceánov – lode, ponorky, ľudské obete 
 
 
 
 
 

 
Život v oceánoch  
Vedieť, že aj v morských hlbočinách existuje život. 
Porovnávať živočíchov žijúcich v bahne a živočíchov 
žijúcich na skalách. 
Vedieť ,že koraly sú vzácny a chránený druh. 
Popísať rozdiel medzi fytoplanktónom a zooplanktónom. 
Opísať symbiózu človeka a morských živočíchov. 
 
Katastrofy na vode 
Vyhľadávať a opisovať najväčšie oceánske tragédie. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia efektívne sa 
učiť 
Vedieť využiť rôzne náučné 
materiály, texty k získaniu 
informácii pri tvorbe projektu. 
Prostredníctvom riešenia 
problémových úloh naučiť sa 
pracovať s rôznymi zdrojmi 
informácií a aplikovať tieto 
poznatky v ďalších činnostiach 
a predmetoch. 
Prostredníctvom spoznávania 
života a objavov archeológov 
získavať motiváciu pre vlastné 
vzdelávanie. 
Vyhľadávať zdroje informácií, 
triediť ich podľa dôležitosti 
a spracovávať ich. 
Na základe získaných 
poznatkov sumarizovať 
jednotlivé zistenia a porovnávať 
so zisteniami spolužiakov. 
 
Interpersonálne kompetencie 
Aktívne využívať životnú 
zručnosť spolupráca, trpezlivosť 
a iniciatíva pri skupinovej práci. 
Podať najlepší osobný výkon pri 
tvorbe projektov 
 
Sociálno  komunikačné 
kompetencie 

 
Sumer  
Historické od–do-hady 
 
Prvé mesto 
 
Sumeri – kolíska civilizácie 
 
Písmo Sumerov 
 
Sumerská literatúra 
 
Sumerské školy 
 
 
 
 
 
 
Starý Egypt  
Starí Egypťania 
 
Králi Starého Egypta 
 
Múmie: výroba múmie, zneužitie múmií 
 
Veľkolepé stavby: predstavy a fakty o pyramídach 
 
Hieroglyfy: lúštiči hieroglyfov, úloha pisárov 
 
 
Francois Champollion 
 

 
Sumer   
Vedieť odhadovať kratšie časové úseky a porovnávať ich 
so zmenami v živote ľudí (vynálezy a vymoženosti 
modernej doby).  
Vedieť zdôvodniť dôležitosť ochrany majetku - prvé mesto 
Catal Hoyoku. 
Poznať prvé vynálezy a ich význam pre človeka (koleso). 
Charakterizovať prvé písmo a jeho ďalší vývoj. 
Vedieť vytvoriť tabuľku s klinovým písmom a vlastným 
textom. 
Vedieť porovnať sumerské príslovia s dnešnými z hľadiska 
ich významu. 
Poznať Epos o Gilgamešovi. 
Vedieť porovnať deň školáka v sumerskej škole a dnešnej 
škole. 
Vedieť samostatne vytvoriť násobilkovú tabuľku s vlastným 
klinovým systémom zápisu čísel. 
 
Egypt  
Charakterizovať život Starých Egypťanov. 
Vedieť sa orientovať na mape Egypta – Horný a Dolný 
Egypt. 
Orientovať sa v rozdelení dynastií – poznať mená 
najvýznamnejších faraónov. 
Vedieť vysvetliť pojem múmia. 
Opísať postup mumifikovania a dôvody tejto mumifikácie. 
Opísať postup výstavby pyramídy. 
Vedieť vyhľadať informácie o pyramídach, využiť ich pri 
tvorbe vlastných projektov. 
Vedieť, že hieroglyfy sú znaky, ktoré označovali vec, zvuk 
alebo dej. 



 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 3. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Vedieť rozlíšiť reálne od 
fantázie.   
 
Kompetencia riešiť problémy 
Vedieť sa orientovať v odbornej 
literatúre a encyklopédiách. 
Pracovať s registrom. 
 
Kompetencie v oblasti 
matematického a 
prírodovedného myslenia 
Praktický výstup – ako 
zopakovanie si všetkých 
získaných informácií o živote 
Sumerov a Egypťanov. 
Predniesť vlastné návrhy, 
zaujímavé zistenia 
a porovnania. 
 

Krajina bohov: dôležité tradície, kniha mŕtvych 
 
Predmety a ich účel – Na čo to slúžilo? 
 
Spoločenské vrstvy 
 

Vedieť opísať prínos Francoisa Champolliona pre poznanie 
histórie Egypta. 
Charakterizovať egyptských bohov – zvieracia symbolika. 
Opísať náboženské a spoločenské tradície Starého 
Egypta. 
Vedieť rozlíšiť jednotlivé predmety a opísať ich použitie 
v Starom  Egypte. 
Vedieť zatriediť jednotlivých obyvateľov - vrstvy Starého 
Egypta v spoločenskom rebríčku – faraón, pisári, 
správcovia, kňazi, vojaci, robotníci... 
Vytvoriť vedomostný test o Sumeroch a Egypťanoch 
s možnosťami výberu odpovede. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Sociálno-komunikačné 
kompetencie 
Vyjadrovať sa súvisle a výstižne 
ústnou formou a písomnou pri 
tvorení a prezentácií projektov. 
 
Dokázať sústredene načúvať – 
aktívne počúvanie, náležite 
reagovať – hovorí len jeden 
a neodbočuje od témy, 
používať vhodné argumenty 
a vyjadriť svoj názor. 
 
Kompetencie efektívne sa 
učiť 
Vie vybrať zo získaných 
informácií tie, ktoré mu 
pomáhajú v jeho ďalšej práci. 
 
Osobné, sociálne 
a občianske kompetencie 
Dokáže odhadnúť dôsledky 
svojich rozhodnutí a činov. 
 
Vie si uvedomiť svoje práva 
a povinnosti. 
 
Vie spolupracovať v skupine pri 
riešení zadanej alebo voľne 
vybratej úlohy. 
 
Kompetencia riešiť problémy 

Ako vynálezy zmenili svet  
Vynález alebo objav 
 
 
 
Oheň vo vynálezoch 
 
Oheň ako svetlo  
– oheň, fakľa, sviečka, petrolej 
 
Oheň ako teplo  
- chemická reakcia 
- vodiče a nevodiče 
 
Koleso 
- pomocník v ťažkej práci 
- keramika 
- dopravný prostriedok 
- technika okolo nás 
 
Svetoví vynálezcovia  
Thomas Alva Edison  
– vynálezca fonografu a žiarovky 
 
Nikola Tesla  
– vynálezca striedavého prúdu a bezdrôtovej 
telekomunikácie 
 
Nicolas Appert  
– vynálezca konzervy (hermeticky uzatvorené a tepelne 
sterilizované) 
 
Johann Guttenberg 

Ako vynálezy zmenili svet  
Rozlíšiť, že nie každý vynález musí mať pozitívne prínosy 
pre ľudstvo. 
Rozlíšiť aký je rozdiel medzi vynálezom a objavom. 
 
Demonštrovať ako objav ohňa prispel k ďalšiemu rozvoju 
ľudstva. 
Popísať význam ohňa ako zdroja svetla. 
Popísať význam ohňa ako zdroja energie. 
 
 
 
 
 
Vedieť kde a ako bolo prvý krát použité koleso. 
Opísať význam kolesa vo výrobe keramiky. 
Charakterizovať ako oheň zdokonalil výrobu keramiky. 
Porovnávať využitie kolesa v ďalšom živote. 
Popísať funkciu ozubeného kolesa. 
 
Svetoví vynálezcovia  
Vedieť opísať prínos Thomasa Alvu Edisona pre rozvoj 
komunikácie a využitie elektriny. 
 
Poznať prínos Nikolu Teslu pre ďalší rozvoj bezdrôtovej 
komunikácie. V oblasti výskumu elektriny porovnať prácu 
N. Teslu a T. A. Edisona. 
 
Porovnať uskladňovania potravín rôznymi spôsobmi, na 
základe toho vysvetliť prínos  N. Apertovho vynálezu 
v oblasti potravinárskych technológii 
 



 

Rozpis učiva predmetu: OBOHATENIE – 4. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Vedieť sa orientovať v odbornej 
literatúre a encyklopédiách. 
Pracovať s registrom. 
 
Kompetencie v oblasti 
matematického a 
prírodovedného myslenia 
Praktický výstup – ako 
zopakovanie si všetkých 
získaných informácií  
o  vynálezcoch a objaviteľoch. 
Predniesť vlastné návrhy, 
zaujímavé zistenia 
a porovnania. 
 
 

- vynálezca kníhtlače 
 
Elias Whitney 
- vynálezca stroja na čistenie surovej bavlny 
 
 
 
 
Slovenskí vynálezcovia známi na celom svete  
Jozef Murgaš 
- vynálezca prenášania správ bezdrôtovou telegrafiou 
 
Štefan Banič 
- vynálezca padáka 
 
Samuel Mikovíny 
- zakladateľ slovenskej kartografie 
 
Maximilián Hell 
- zakladateľ prvej hvezdárne 
- astronóm, ktorý určil vzdialenosť medzi Zemou a Slnkom 
 
Jozef Maximilián Petzval 
- zakladateľ modernej fotografie a konštruktér  
ďalekohľadov 
 
Wolfgang Kempelen 
- konštruktér čerpadiel vody, hracích automatov 
a písacieho stroja pre nevidiacich 
 
Môj vlastný vynález  
Ja ako vynálezca 
 

Vysvetliť ako J. Guttenberg prispel vynálezom kníhtlače 
k rozvoju kultúry a vedy. 
 
S pomocou jednoduchého nákresu opísať funkciu stroja na 
čistenie bavlny. 
Vedieť ako stroje uľahčili prácu ľuďom – jednoduché, parné 
elektrické, spaľovacie. 
 
Slovenskí vynálezcovia známi na celom svete  
Poznať významných vynálezcov sveta, ktorí pochádzajú zo 
Slovenska a ich prínos pre svetovú vedu. 
Porovnávať, kde tieto známe osobnosti študovali, tvorili 
a aké bolo ich pôvodné povolanie. Zdôvodňovať tieto 
zistenia. 
Charakterizovať jednotlivé vynálezy, porovnávať so 
svetovými vynálezmi. 
Poznať ocenenia, ktoré majú svetový a národný význam 
s menom jednotlivých vynálezcov. 
Popísať prečo boli jednotlivý vynálezcovia ocenení až po 
smrti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Môj vlastný vynález  
Vedieť, že pri vynáleze máme konštruktérsky postup 
presne zapísaný a vynález musí byť patentovaný na 
patentovom úrade 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE 2. STUPEŇ 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY  – nižšie sekundárne vzdelávanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

6 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk - - 3 

 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk - - 3 

 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 4 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3 

 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3 

 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Slovenský jazyk 
a literatúra 

5 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 

Druhý cudzí jazyk 2 2 2 3 

 
 



 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných 
schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané 
tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. 
Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo 
vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, 
ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných 
vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil 
komunikatívnozážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú 
podobu “vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú 
v čo najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. 

Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s 
informáciami, čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. Primárnym v literárnej výchove 
sa stáva rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými 
prostriedkami a úsilie odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti 
kognitívneho prístupu k svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese 
predstavuje estetické osvojovanie reality. Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu 
čitateľských kompetencií, resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na 
príjem (recepciu) umeleckého textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a 
hodnotenie. Najdôležitejším prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na 
čítanie ako všestranné osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských 
schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu 
jeho obsahu. 

Dobré zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára 
predpoklad na rozvinutie schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk 
sa chápe ako znak národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej 
realizácie a prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. 

Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré 
presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a 
predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia a 
tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

 
Charakteristika predmetu  

 
Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 

centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  
Kvalitné poznanie a praktické ovládanie zákonitostí slovenského jazyka podmieňuje 

pohotovú, funkčne primeranú a kultivovanú komunikáciu jeho nositeľov.  
Jazyk je fenomén, ktorý sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. 

Tvorí integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie vonkajšieho i vnútorného 
sveta, na verbálne vyjadrovanie myšlienok, pocitov a nálad, slúži na kontakt a dorozumievanie sa 
s inými nositeľmi jazyka, pomáha vnímať krásu umeleckého diela. Zároveň reprezentuje svojich 
nositeľov, predovšetkým ich intelektuálnu, citovú a mravnú vyspelosť.  

Literatúra na základných školách vychádza predovšetkým zo zážitku vytvorenia si 
pozitívneho vzťahu k literatúre. Literárno-teoretické vedomosti zostávajú v druhom pásme záujmu. 
Počas literárneho vzdelávania na 2. stupni by mal žiak získať také intelektuálne zručnosti, ktoré 
z neho robia vzdelaného čitateľa, ktorý v literatúre nachádza zábavu, poučenie, vie sa v nej 
orientovať a nachádza v čítaní možnosť duchovného nasýtenia.  
 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
5. ročník 
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni ZŠ 
je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané na 1. stupni ZŠ – získať 
komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka. Kľúčovou cieľovou 
kompetenciou je kultivovaná komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť výstižne vyjadriť a 
interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v 
rozličných sociálnych kontextoch. Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý 
zahrňuje tieto čiastkové ciele: 

- naučiť sa tvoriť ústny i písomný prejav (podľa žánru a postupu), aktívne si osvojiť určité 
jazykové prostriedky  

- získať stručný prehľad o preberaných predstaviteľoch slovenskej literatúry a ich dielach a 
schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým a literárnym zručnostiam 
žiakov; 

- čiastočne si osvojiť metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka; 
- získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným, schopnosť 

asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine; 
- osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty, 

argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda, humanita, krása, 
dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti); 

- získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba 
samého, schopnosť získavať vedomie zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru; 

- získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť vážiť 
si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť vážiť si literatúru, 
umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa;      

- rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých zložiek predmetu.  
 

6. ročník 
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 6. ročníku ZŠ 
je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v 5. ročníku – získať 
komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka. Kľúčovou cieľovou 
kompetenciou je kultivovaná komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť výstižne vyjadriť a 
interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v 
rozličných sociálnych kontextoch. Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý 
zahrňuje tieto čiastkové ciele: 

- naučiť sa tvoriť ústny i písomný prejav (podľa žánru a postupu), aktívne si osvojiť určité 
jazykové prostriedky;  



 

- získať stručný prehľad o preberaných predstaviteľoch slovenskej literatúry a ich dielach a 
schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým a literárnym zručnostiam 
žiakov; 

- osvojiť metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka; 
- získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným, schopnosť 

asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine; 
- osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty, 

argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda, humanita, krása, 
dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti); 

- získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť prežívania, schopnosť rozvíjať seba 
samého, schopnosť získavať vedomie zodpovednosti , sebaúctu a sebadôveru; 

- získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť vážiť 
si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť vážiť si literatúru, 
umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa;      

- rozvíjať a posilňovať čitateľskú gramotnosť v rámci jednotlivých zložiek predmetu.  
 
7. ročník 
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 7. ročníku ZŠ 
je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v 5. a 6.  ročníku – získať 
komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne používanie slovenského jazyka. Kľúčovou cieľovou 
kompetenciou je kultivovaná komunikácia v slovenskom jazyku, t.j. schopnosť výstižne vyjadriť a 
interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v 
rozličných sociálnych kontextoch. Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý 
zahrňuje tieto čiastkové ciele: 

- Spisovné vyjadrovanie, primeraná aktívna i pasívna lexika, eliminovania dialektu, sústavné 
zámerné i mimovoľné obohacovanie slovnej zásoby, využívanie neologizmov, základnej 
terminológie i cudzích slov. Integrovanie historickej lexiky do pasívnej slovnej zásoby žiaka.  
Schopnosť komunikácie i argumentácie. 

- Zručne  pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami – PSP, MFS, SS, 
materiál z internetu, encyklopédia...Vyhľadávanie a spracovanie informácií. Archaizmy, historizmy 
a neologizmy v slovnej zásobe. V súlade  s osvojovaním lexikálnych jednotiek  určených  na 
produktívne  a receptívne  osvojenie a základných gramatických javov nevyhnutných na 
komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných modelov, získavať schopnosť porozumieť a 
tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky správne vety, dialógy a  súvislé ústne a 
písomné prejavy. 

- V oblasti práce s literárnym textom čítanie s porozumením, reprodukcia, analýza 
a interpretácia.     Dramatizácia textu, aplikovanie základných vedomostí zo všetkých rovín. 

- Samostatnosť, autokorekcia, spolupráca, zodpovednosť, rozvoj štylistických zručností, 
tvorivosť: tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva; pretváranie textov, dialógov, fantázia pri 
tvorbe situácií, replík, dokončovaní a dotváraní textov, vymýšľaní rozličných hier, zapájanie sa do 
jazykových hier. 

 
8. ročník 
Výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 8. ročníku ZŠ je – v 
nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v 5., 6. a 7. ročníku – zvládnuť 
základné pravidlá medziľudskej komunikácie a nadobudnúť pozitívny vzťah k jazyku, čo je 
podstatným predpokladom k výstižnému vyjadrovaniu sa v ústnej i písomnej podobe. Daný 
výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahŕňa tieto čiastkové ciele: 

- Spisovne sa vyjadrovať,  používať primeranú lexiku, eliminovať dialekt, sústavne 
obohacovať slovnú zásobu, využívať základnú terminológiu cudzích slov.  

- Byť schopný zmysluplne a k veci debatovať na danú tému s využitím argumentov, 
protiargumentov a dokazovania. 

- Vedieť pracovať a využívať jazykové príručky– PSP, MFS, SS, SSJ, SCS,  materiál 
z internetu, encyklopédie.  

- Získavať schopnosť porozumieť a tvoriť po gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránke 
správne vety, dialógy a  súvislé ústne a písomné prejavy. 

- V oblasti práce s literárnym textom vedieť si vybrať vhodné literárne dielo, čítať 
s porozumením, reprodukovať, analyzovať a interpretovať daný text. Pri práci s textom aplikovať 
základné vedomosti zo všetkých rovín jazyka. 



 

- Rozvíjať tvorivosť, podporovať iniciatívu, samostatnosť a aktívny prístup k vyučovaniu 
jazyka. 

 
9. ročník 
Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a literatúry v 9. ročníku ZŠ 
je – v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky žiakov získané v nižších ročníkoch – viesť 
žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych, ústnych i písomných predmetov. 

 - Klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, čitateľskú 
gramotnosť a schopnosť argumentovať. 

- V písomnom i ústnom prejave preukázať komplexnosť ovládania spisovného jazyka, mieru 
tvorivosti a celkovú vzdelanosť a kultivovanosť v rozsahu učebných osnov a vzdelávacích 
štandardov. 

 - Rozvíjať čitateľské kompetencie, to znamená súbor vedomostí, zručností, hodnôt 
a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého textu, jeho analýzu, interpretáciu. 
- Dobrým zvládnutím učiva vytvárať predpoklad na rozvinutie schopností úspešne sa uplatniť 
v ďalšom živote. 
    
Kľúčové kompetenecie 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa:  
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja,  
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti.  
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:  
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 
V piatom ročníku v Module 1 sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu 
hodinu, ktorú využijeme na zmenu kvality výkonu: 
- 0,5 hodina na posilnenie kompetencie – čítanie – využívanie rôznych techník a druhov čítania 
s porozumením, vyvodenie explicitných a implicitných informácii z vecného aj umeleckého textu, 
porozumeniu významu slov v umeleckých a vecných textoch.  
- 0,5 hodina na posilnenie kompetencie – hovorenie – využívanie v jazykovom prejave 
diferencovanej slovnej zásoby s ohľadom na komunikačnú situáciu a komunikačných partnerov, 
rešpektovanie jazykových pravidiel, používanie správnych gramatických tvarov slov, rešpektovanie 
jazykových pravidiel. 
V piatom ročníku v Module 4 na posilnenie kompetencie čítania využívanie Testov čitateľskej 
gramotnosti s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. 



 

V siedmom ročníku v Module 1, Module 2 a Module 4 sme zvýšili časovú dotáciu z rámca 
disponibilných hodín o jednu hodinu, ktorú využijeme na zmenu kvality výkonu: 
- 0,5 hodina na posilnenie kompetencie čítanie s porozumením – hlasnému, tichému  
a opakovanému čítaniu textov, porozumeniu významu slov v umeleckých a vecných textoch, 
porozumieniu štruktúre slova a jeho častiam. 
- 0,5 hodina na posilnenie kompetencie písanie – sformulovaniu cieľov a tém písomného prejavu, 
zoradeniu motívov a myšlienok podľa časovej a logickej postupnosti, používaniu informácií 
a textových pasáži z iných zdrojov. 
 
Učebné zdroje 
 
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 5. ročník ZŠ, SPN Bratislava, 2009. ISBN 978-80-10-
01787-4 
Krajčovičová, J., Krajčovičová, J.: Literárna výchova pre 5. ročník ZŠ, Združenie EDUCO 2010. ISBN 
978-80-89431-09-0 
Krajčovičová, J. a kol.: Slovenský jazyk pre 6. ročník ZŠ, SPN Bratislava,2009. ISBN 978-80-10-
01800-0 
Petríková,D..: Literárna výchova pre 6. ročník ZŠ, Združenie EDUCO 2010. ISBN 978-80-89431-15-
1 
Krajčovičová. J, Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 7. ročník. SPN- Mladé letá Bratislava, 2010.ISBN 
978-80-10-01840-6 
Petríková, D.: Literárna výchova pre 7. ročník ZŠ, Združenie EDUCO 2011. ISBN 978-80-89431-17-
5 
Krajčovičová, J., Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 8. ročník ZŠ a 3. ročník gymnázia  s 
osemročným štúdiom.  SPN Mladé letá, s.r.o.,2018. ISBN - 978-80-10-03317-1      
Petríková, D.: Literárna výchova pre 8. ročník ZŠ, VKÚ Harmanec 2011. ISBN 978-80-8042-625-5. 
Krajčovičová, J., Kesselová, J.: Slovenský jazyk pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom, Mladé letá, s.r.o. Bratislava 2011. ISBN 978-80-10-02106-2 
Petríková, D.: Literárna výchova pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom, VKÚ Harmanec 2011. ISBN 978-80-8042-626-2 
Dzurková,E. a kol.: Hravá slovenčina 5, TAKTIK Košice, 2013. ISBN 978-80-89530-55-7 
Králiková,I. a kol.: Hravá literatúra 5, TAKTIK Košice, 2015. ISBN 978-80-89530-90-8 
Žigová,L. a kol.: Hravá slovenčina 6, TAKTIK Košice, 2013. ISBN 978-80-89530-56-4 
Králiková,I. a kol.: Hravá literatúra 6, TAKTIK Košice, 2015. ISBN 978-80-89530-91-5 
Andrejčáková, M. a kol.: Hravá slovenčina 7. TAKTIK Košice, 2012. ISBN 978-80-89530-25-0. 
Králiková,I. a kol.: Hravá literatúra 7. TAKTIK Košice, 2015. ISBN 978-80-89530-92-2. 
E. Dzurková a kol.: Hravá slovenčina pre 8. ročník a terciu GOŠ.Taktik Košice, 2016.ISBN - 978-
8089530-26-7         
Ida Králiková a kol.: Hravá literatúra pre 8. ročník a terciu GOŠ.Taktik Košice, 2015.  ISBN - 978-
80-89530-93-9. 
Králiková,I. a kol.: Hravá literatúra 9. TAKTIK Košice, 2015. ISBN 978-80-89530-94-6. 
Krajčovičová,J.: Príprava na Testovanie 9 slovenský jazyk a literatúra pre 9.ročník ZŠ. Orbis Pictus 
Istropolitana Bratislava 2015. ISBN 978-80-8120-403-6. 
Caltíková, M., Tarábek, J.: Prehľad gramatiky a pravopisu SJ, DIDAKTIS Bratislava 2009. ISBN 978-
80-89160-66-2 
Doruľa, J. a kol.: Krátky slovník slovenského jazyka, VEDA Bratislava 1997. ISBN 80-224-0464-0 
Ondrejovič, S. a kol.: Pravidlá slovenského pravopisu, VEDA Bratislava 
Buchtelová, R. a kol.: Slovník cudzích slov, SPN Bratislava 2005. ISBN 80-10-00381-6 
Anettová, A. a kol.: Synonymický slovník slovenčiny, VEDA Bratislava 2004. ISBN 80-224-0801-8 
Smiešková, E.: Malý frazeologický slovník, SPN Bratislava 1977.  
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
 
 Pri písomnom prejave 
aplikovať pravopisnú normu. 
Vysvetliť  podstatu osvojených 
javov a vzťahov medzi nimi.  
Vedieť vytvoriť kompozične 
zrozumiteľný text, v ktorom 
uplatní logické, časové 
a príčinno-následné súvislosti 
textu. 
Používať kognitívne operácie 
pri podstatných a prídavných 
menách. 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Aplikovať jazykovedné 
vedomosti v praxi. 
Pri ústnom prejave dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu, 
spisovnú výslovnosť a správne 
uplatňovať suprasegmentálne 
javy.  
Pri ústnom prejave primerane 
uplatňovať paralingválne javy.  
 
 
 

 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (9 hodín) 
Spoznávajme spoluhlásky (spodobovanie) 
Prestávka, sila hlasu, dôraz 
Pracujte s hlasom (hlavný slovný prízvuk) 
Upevňujeme si pravopis 
 
 
Významová / lexikálna rovina (16 hodín) 
Jednovýznamové a viacvýznamové slová 
Rozširujeme si slovnú zásobu – prirovnania, porekadlá 
Rozširujeme si slovnú zásobu – príslovia, pranostiky 
Synonymá 
Antonymá 
Spisovný jazyk a nárečie 
Slabičné a neslabičné predpony, odvodené slová 
Práca s jazykovými slovníkmi 
 
 
 
Tvarová / morfologická rovina jazyka (38 hodín) 
Osobné a privlastňovacie zámená 
Radové číslovky 
Podstatné mená 
Skloňovanie podstatných mien 
Podstatné mená mužského rodu – vzor chlap 
Podstatné mená mužského rodu – vzor hrdina 
Vzor dub 
Vzor stroj 
Opakovanie podstatných mien mužského rodu 
 

 
 Zvuková rovina jazyka a pravopis (9 hodín) 
Pri ústnom prejave vedieť uplatňovať  prestávku, silu hlasu, 
dôraz. 
Správne vyslovovať a písať slová, v ktorých dochádza 
k spodobovaniu spoluhlások. 
Uplatňovať splývavú výslovnosť.  
 
Významová / lexikálna rovina (16 hodín) 
Charakterizovať synonymá, antonymá, jednovýznamové 
a viacvýznamové slová, uvádzať príklady, vytvárať 
synonymické rady. Vedieť pracovať so slovníkom.  
Ovládať tvorenie slov predponami, uvádzať príklady. 
Vedieť aplikovať získané vedomostí v ústnej i písomnej 
forme. 
Vedieť prakticky vysvetliť a aplikovať najčastejšie používané 
príslovia, porekadlá, pranostiky a prirovnania. 
Poznať správne spisovné výrazy v protiklade 
s nespisovnými (nárečovými) slovami. 
 
Tvarová / morfologická rovina jazyka (38 hodín) 
Vybrať z textu osobné zámená, písanie zámen s veľkým 
začiatočným písmenom v listoch a na pohľadniciach. 
Rozlíšiť základné a radové číslovky. 
Vedieť skloňovať podstatné mená mužského, ženského 
a stredného rodu (okrem zvieracích, pomnožných a m.r. 
neživotné zakončené na -r, -l, cudzích podst. mien a vzoru 
pani).  
Rozlišovať životnosť a neživotnosť u podst. mien mužs. 
rodu.  
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Verejne prezentovať a obhájiť 
vlastný názor. 
Vytvoriť vlastný text vzhľadom 
na špecifickú situáciu. 
Dodržiavať pri tom pravopisnú 
normu a grafickú úpravu. 
Vedieť získať informácie 
z integrovaného informačného 
systému a internetu. 
Využívať bohatstvo lexiky 
spisovného jazyka.  
Nadobudnúť vzťah k slovesným 
umeleckým dielam, k vlastným 
čitateľským zážitkom, k 
rozvíjaniu svojho pozitívneho 
vzťahu k literatúre a k ďalším 
druhom umenia vychádzajúcich 
z umeleckých textov a 
rozvíjaniu svojich 
emocionálnych a estetických 
cítení a vnímaní. 
 
 
 
 
 

Čo nás učia bájky – vzor žena 
Vzor ulica 
Vzory dlaň a kosť 
Opakovanie podstatných mien ženského rodu 
Vzor mesto 
Vzor srdce 
Vzor vysvedčenie 
Vzor dievča 
Opakovanie podstatných mien stredného rodu 
Opakovanie skloňovania podstatných mien  
Akostné prídavné mená 
Stupňovanie prídavných mien 
Vzor pekný 
Vzor cudzí 
Prívlastňovacie prídavné mená 
Vzor otcov, matkin, páví 
Opakovanie prídavných mien 
Slovesá 
 
Syntaktická / skladobná rovina (6 hodín)      
 Vety podľa obsahu 
 Melódia viet, slovosled 
 
Sloh (30 hodín) 
Interview 
Diskusia 
Pozdrav, pohľadnica, adresa 
Súkromný list, adresa 
SMS 
E-mail 
Správa 
Oznámenie 
Vieme rozlíšiť vecný a umelecký text 
Pozvánka 

Vedieť určiť pád, v ktorom sa predložka viaže s podstat. 
menom.   
Rozlišovať mäkko a tvrdo zakončené akostné prídavné 
mená, vedieť ich stupňovať a skloňovať podľa vzorov pekný 
a cudzí. 
Tvoriť a rozoznávať jednoduchý a zložený slovenský tvar, 
poznať  a vedieť určovať osobu, číslo a čas slovies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syntaktická / skladobná rovina (6 hodín) 
V ústnom prejave používať správny slovosled.  
Ovládať delenie, tvoriť a určovať vety podľa obsahu.  
 
Sloh (30 hodín) 
Pripraviť a realizovať interview. 
Vedieť napísať pohľadnicu i súkromný list s adresou 
Vedieť napísať správu, oznámenie, sms. e-mail. 
Vedieť zostaviť pozvánku, inzerát, reklamu a plagát 
(rozdiely, základné znaky). 
Vedieť prakticky zostaviť jednoduché poznámky, konspekt. 
Vedieť sformulovať hlavnú myšlienku a reprodukovať tému. 
Ovládať základy členenia jazykového prejavu na odseky. 
Vedieť vytvoriť rozprávanie s prvkami opisu a opis 
pracovného postupu. 
Vedieť argumentovať v diskusii. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Zaručiť rovnaké šance sociálnej 
emancipácie pre všetkých 
žiakov. 
Pestovať vedomie jazykovej 
príslušnosti k istému etniku. 
 
 
 
 
 
 

Vizitka 
Plagát 
Inzerát 
Reklama 
Opisujeme živočíchy 
Opisujeme obrázok / ilustráciu 
Opisujeme osobu 
Vieme, čo je v texte dôležité? 
Vieme rozlíšiť hlavnú myšlienku? 
Jednoduché rozprávanie – osnova 
Jednoduché rozprávanie – časová postupnosť 
Príbeh a opis patria k sebe 
Opis pracovnej činnosti – vysádzanie ihličnanov 
  

 
 
 
 
 
 
 
.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
 
Prerozprávať obsah literárneho 
diela. Vytvoriť dejovú osnovu, 
vyhľadať kľúčové slová. Určiť 
hlavné a vedľajšie postavy.  

 

 

 

 
Komunikačná kompetencia  
 
Dokázať plynulo čítať umelecký 
text, správne artikulovať 
a dodržiavať spisovnú 
výslovnosť. Vedieť sa 
orientovať v knižnici i na 
internete, vyhľadať si 
vekuprimeranú literatúru.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Príležitostná literárna výchova (5 hodín) 
Pozvánka do knižnice 
Kto je dobrý čitateľ 
Návšteva kníhkupectva 
Vlastná tvorba žiakov 
 
Všeobecné pojmy (4 hodiny) 
Odborná literatúra 
 
 
Literárne žánre (49 hodín) 
Uspávanky, ľúbostné piesne 
Zbojnícke, regrútske a vojenské piesne 
Koledy 
Pracovné piesne 
Zľudovené piesne 
Poézia nonsensu 
Vlastná tvorba – tvoríme nonsens 
Ľudové výroky 
Ľudová rozprávka 
Autorská rozprávka 
Televízna rozprávka 
Bábkové divadlo 
Filmová rozprávka 
Ľudová povesť 
Autorská povesť 
Legenda 
Komiks 
 
 
 
 
 

 
Príležitostná literárna výchova (5 hodín) 
Poznať pojmy literatúra, kniha. knižnica, časopis, noviny 
denník), internetový časopis, on-line časopis.  
 
 
Všeobecné pojmy ( 4 hodiny) 
Vysvetliť pojem poézia ako všeobecný pojem pre viazanú 
reč 
 
Literárne žánre (49 hodín) 
Vedieť rozlíšiť druhy ľudových piesní.  
Vedieť vysvetliť znaky nonsensu v texte.  
Vedieť rozlíšiť a tvoriť malé formy ľudovej slovesnosti.  
Vedieť vymenovať hlavné znaky ľudových a umelých 
rozprávok, zberateľov a autorov.  
Poznať jednotlivé typy a formy rozprávok a vedel ich rozlíšiť.  
Vedieť  reprodukovať rozprávku na základe chronologickej 
a logickej postupnosti, nájsť kľúčové slová, charakterizovať 
postavy (kladné i záporné), vytvoriť dejovú osnovu.  
Charakterizovať divadelnú hru ako literárny text určený na 
realizáciu na divadelnej scéne. Vie vysvetliť pojmy viažuce 
sa k bábkovej hre, úlohu bábkoherca. Dramatizovať 
rozprávku. Vie vysvetliť pojem animácia. 
Vysvetliť rozdiel medzi rozprávkou a povesťou. Rozlíšiť, čo 
je v povesti fantastické a čo realistické. Reprodukovať dej 
jednej povesti. Vie priradiť povesti k jednotlivým druhom.  
Vie vysvetliť, že hlavnou postavou v legende je osoba, ktorá 
za svoje činy bola vyhlásená za svätú. Vedieť základné 
znaky legendy. Vie odlíšiť legendu od rozprávky  
a povesti.  
Vie vysvetliť komiks ako žáner s epickým dejom 
sprostredkovaným bez rozprávača cez priamu reč 
a obrázky. 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
 
Sformulovať vlastné hodnotenie 
a podložiť svoje stanovisko 
argumentmi. Aplikovať získané 
poznatky v praxi.  
Interpretovať ľudové piesne, 
uplatniť rytmickú usporiadanosť 
textu a správne frázovať. 
Ilustrovať umelecký text.  
Správne chápať a vysvetliť 
ľudové múdrosti. 
 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
 
Zdramatizovať, inscenovať 
a interpretovať prozaický text v 
skupine.  
Využívať mimojazykové 
prostriedky.  
 

 
Metrika (2 hodiny) 
Verš, strofa, rým, rytmus 
 
 
 
Štruktúra diela (1 hodina) 
Dej, nadpis, odseky 
 
 
Štylizácia textu (5 hodín) 
Dialóg, monológ, personifikácia, zdrobneniny, prirovnanie, 
nonsens 
 
Doplnkové čítanie 
H.CH. Andersen – autorská rozprávka 
M. Ďuríčková a J.Horák – povesť 
 

 
Metrika (2 hodiny) 
Vysvetliť  a vyhľadať verš, strofu v súvislosti s viazanou 
umeleckou rečou.   
Vyhľadať a určiť združený rým. 
 
Štruktúra diela (1 hodina) 
Žiak vie vytvoriť k textu výstižný nadpis a rozozná odseky 
v texte. 
 
Štylizácia textu (5 hodín) 
Vyhľadať a určiť personifikáciu, prirovnanie. 
Vedieť vysvetliť znaky nonsensu v texte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
 
Aplikovať jazykovedné 
vedomosti v praxi – pri tvorbe 
písomného a ústneho prejavu.  
Uskutočniť jazykovú analýzu 
textu a vytvárať jazykový 
systém, používať jazykové 
príručky a slovníky. 
Zopakovať poznatky o slovných 
druhoch, zamerať sa na 
rozdelenie podstatných 
a prídavným mien, slovies a ich 
gr. kategórií. Vedieť výstižne 
charakterizovať osobu. 
 
Pochopiť zmysel 
interpunkčných znamienok 
v priamej reči. Vedieť vytvoriť 
slohový celok s použitím 
priamej reči (On-forma, Ja-
forma). Pochopiť rozdiel medzi 
statickým a dynamickým 
opisom. 
 
Vedieť nájsť v texte hlavné 
vetné členy, prisudzovací sklad, 
zhodu. Rozlíšiť holú a rozvitú 
vetu.  
 
 
 
 

Zvuková rovina jazyka a pravopis (4 hodiny)         
Priama reč, pravopis  
 
 
Významová / lexikálna rovina (9 hodín)     
Slovníky, neutrálne a citovo zafarbené slová, práca s KSSJ 
Tvorenie slov odvodzovaním – predponami 
Tvorenie slov odvodzovaním – príponami 
Tvorenie slov skladaním 
 
 
 
 
Tvarová / morfologická rovina jazyka (42 hodín)  
Podstatné mená – konkrétne a abstraktné, oslovenie a 
vokatív 
Vzťahové a privlastňovacie prídavné mená, vzor páví, 
otcov/matkin 
Osobné a privlastňovacie zámená 
Skloňovanie osobných a privlastňovacích zámen 
Vzor môj 
Plnovýznamové a neplnovýznamové slovesá 
Zvratné a nezvratné slovesá 
Slovesný spôsob 
Príslovky 
Predložky – väzba s pádom, vokalizácia 
Citoslovcia 
 
Syntaktická/skladobná rovina (10 hodín)          
Vyjadrený a nevyjadrený podmet 
Slovesný a slovesno-menný prísudok 
Prisudzovací sklad, zhoda, dvojčlenná veta 
 
 

Zvuková rovina jazyka a pravopis (4 hodiny)         
Žiak vie v texte nájsť, vytvoriť, napísať a intonačne správne 
predniesť priamu reč. 
 
Významová / lexikálna rovina (9 hodín)         
Žiak vie rozlíšiť a používať neutrálne a citovo zafarbené 
slová, dokáže sa orientovať v slovníkoch – výkladový 
slovník SJ, PSP, SSSJ 
Žiak vie tvoriť nové slová odvodzovaním i skladaním. Žiak 
ovláda pojmy - základové, odvodené, zložené slovo, 
slovotvorný základ, predpona, prípona, odvodzovanie, 
skladanie. 
 
Tvarová / morfologická rovina jazyka (42 hodín)         
Žiak ovláda základný prehľad slovných druhov a poznatky 
o všeobecných, konkrétnych a abstraktných podst. menách. 
Žiak ovláda oslovenie a vokatív. 
Žiak pozná rozdelenie a pravopis prídavných mien a ich 
skloňovacie vzory.  
Žiak pozná rozdelenie a pravopis zámen a ich skloňovacie 
vzory.  
Žiak vie rozdeliť slovesá na: zvratné, nezvratné, 
plnovýznamové, pomocné. Žiak vie použiť v texte slovesný 
spôsob. 
Žiak dokáže v texte nájsť a rozlíšiť príslovky, citoslovcia. 
 
 
 
Syntaktická / skladobná rovina (10 hodín)         
Naučiť sa hlavné vetné členy, zhodu medzi nimi 
a prisudzovací sklad. Holá a rozvitá veta.  
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Komunikačná kompetencia  
 
Pri ústnom prejave dodržiavať 
správne dýchanie, artikuláciu, 
spisovnú výslovnosť a správne 
uplatňovať suprasegmentálne 
javy.  
Pri ústnom prejave primerane 
uplatňovať paralingválne javy.  
Organizovať a rozvíjať svoje 
myšlienky v súlade 
s komunikačnou situáciou. 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
 
Rozvíjať si slovnú zásobu.  
Vedieť sa orientovať v IKT a 
spracovať získané informácie. 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
 
Akceptovať povahové črty 
a vedomosti ostatných 
spolužiakov. 
 

 
 
Sloh (34 hodín) 
Rétorika 
Dialóg 
Slovná a neslovná komunikácia 
Pravidlá komunikácie 
Protiargument 
Statický opis 
Charakteristika 
Dynamický opis 
Ja-rozprávanie 
On-rozprávanie 
Píšeme rozprávanie 
Tvorivé písanie 
Projekt 
 

 
 
Sloh (34 hodín)         
Žiak vie vyhľadávať, spracovať a používať informácie 
z literárnych prameňov a internetu. Verejne prezentovať 
projekt.  
Žiak vie vytvoriť ja a on rozprávanie, výstižný statický 
a dynamický opis. 
Žiak vie vyhľadávať, spracovať a používať informácie 
z literárnych prameňov a internetu. Verejne prezentovať 
projekt. 
 

 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
Chápať zmysel umeleckého 
textu. 
 
Snažiť sa získavať relevantné 
informácie. 
 
Rozvíjať a posilňovať čitateľskú 
gramotnosť a čítanie textu 
s porozumením. 
 
 
Zapamätať si potrebné znaky 
literárnych žánrov. 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Vedieť primerane veku a svojim 
schopnostiam interpretovať 
umelecký text, reprodukovať 
obsah a vyjadriť svoj dojem 
z prečítaného.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Všeobecné pojmy (10 hodín) 
Poézia – všeobecný pojem pre viazanú reč 
Umelecká literatúra – Zo života detí 
Dobrodružná literatúra 
Detektívna literatúra 
Text, ilustrácia 
Čitateľ/divák 
 
Štylizácia textu (3 hodiny) 
Umelecké jazykové prostriedky (prirovnanie, zdrobnenina, 
metafora, epiteton) 
Monológ 
Dialóg 
 
Metrika (3 hodiny) 
Združený rým 
Verš 
 
Literárne žánre (35 hodín) 
Bájka 
Balada 
Báseň 
Populárna pieseň 
Príslovie 
Porekadlo 
Pranostika 
Báj 
Poviedka 
Rozhlasová rozprávka 
 
Štruktúra diela (3 hodiny) 
Literárna postava (hlavná a vedľajšia) 
Diel 

 
Všeobecné pojmy (10 hodín) 
Vie vysvetliť pojem poézia ako všeobecný pojem pre 
viazanú reč.  
Vie charakterizovať umeleckú, dobrodružnú a detektívnu 
literatúru, chápať text a ilustrovať ho. 
 
 
Štylizácia textu (3 hodiny) 
Vie vyhľadať prirovnanie, zdrobneninu, metaforu a epiteton. 
Vie vysvetliť pojmy monológ a dialóg... 
 
 
 
Metrika (3 hodiny) 
Vie vyhľadať a určiť združený rým. 
 
 
Literárne žánre (35 hodín) 
Vie charakterizovať bájku a baladu. 
Vie rozlíšiť a tvoriť malé formy ľudovej slovesnosti.  
Vie vysvetliť obrazné pomenovania v uvedených žánroch. 
Vie charakterizovať báj a poviedku a rozlíšiť ich. 
Vie zinscenovať kratší dramatický text a uplatniť dialóg 
a monológ.  
 
 
 
 
 
Štruktúra diela (3 hodiny) 
Vie vysvetliť literárnu postavu ako fikciu autora, určiť 
hlavné a vedľajšie postavy a výstižne ich charakterizovať. 
Vie vysvetliť pojmy kapitola, diel. 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Byť schopný precítiť umelecký 
text.  
Aplikovať získané poznatky vo  
vlastnej čitateľskej  praxi. 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Spolupracovať v skupine. 
Empaticky chápať a tolerovať 
spolužiakov. 
 

 
Príležitostná literárna výchova (7 hodín ) 
Tvorivé písanie 
Literarna čajovňa 
Recitačné súťaže, literárne súťaže, kvízy, besedy, projekty, 
exkurzie... 
 
 
Doplnkové čítanie ( 5 hodín) 
Báje 
T. Brezina a M. Hlušíková - Zo života detí 
 

 
Príležitostná literárna výchova (7 hodín) 
Žiak vie  pri vlastnej tvorbe uplatniť techniku 
štrukturovaného písania. 
Žiak vie zhodnotiť ponúkanú knihu, vie zovšeobecniť odkaz 
autora čitateľovi. 
Vie si samostatne vybrať vekuprimeranú knihu na čítanie 
a vhodný text na prednes.  
Vie získať informácie z integrovaného informačného 
systému a internetu.  
Vie tvorivo interpretovať umelecký text. 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
Vedieť syntakticky správne 
zoštylizovať jednoduchú vetu 
a súvetie. 
Využívať funkčne bohatstvo 
spisovnej a nespisovnej lexiky 
národného jazyka.  
Overiť si v jazykovedných 
príručkách vhodnosť a 
správnosť použitých slov.  
Revidovať a editovať koncept 
textu s cieľom zlepšiť štýl a 
opraviť gramatické chyby, 
pravopis a interpunkciu.  
Vytvoriť a prečítať čistopis.  
 
 
Komunikačná kompetencia  
Sústavne zámerne obohacovať 
vlastnú slovnú zásobu, využívať 
neologizmy, základnú 
terminológiu i cudzie slová. 
Integrovať historickú lexiku do 
pasívnej slovnej zásoby.  
Schopnosť efektívne 
a asertívne komunikovať 
i argumentovať. 
 
 
 
 
 
 

Zvuková rovina a pravopis (8 hodín) 
Pravopis pomnožných podst. mien, prídavných mien, 
čísloviek 
Interpunkcia spojok 
 
 
 
 
Významová / lexikálna rovina (19 hodín) 
Slová podľa dobového výskytu 
Neutrálne a citovo zafarbené slová 
Domáce a cudzie slová 
Interview 
Tvorenie slov 
Skratky 
Slovníky 
 
 
 
 
 
 
Tvaroslovná / morfologická rovina (44 hodín) 
Podstatné mená – cudzie podstatné mená stredného rodu 
zakončené na –um 
Nesklonné podstatné mená cudzieho pôvodu 
Zvieracie podstatné mená mužského rodu        
Pomnožné podstatné mená 
Prídavné mená 
Zámená 
Slovesá 
Slovesný vid 
Číslovky 
Základné číslovky 

Zvuková rovina a pravopis (8 hodín) 
Žiak dokáže v ústnom prejave správne uplatňovať 
prozodické vlastnosti reči a mimojazykové prostriedky. 
Žiak ovláda pravopis frekventovaných cudzích slov, 
pomnožných podstatných mien, prídavných mien, čísloviek, 
interpunkčných znamienok v jednoduchej vete. 
Ovláda pravopis čiarky pred základnými spojkami. 
 
Významová / lexikálna rovina (19 hodín) 
Žiak si vie vybrať správnu jazykovú príručku na identifikáciu 
a overenie významu slov, dokáže v texte rozlíšiť význam 
jednotlivých slov: slová spisovné, nespisovné, slangové, 
dialekt, hovorové, knižné, odborné..., vie vysvetliť ich 
štylistickú funkciu. 
Žiak pozná rozdiel medzi archaizmom, historizmom, vie 
uviesť príklady, osvojí si termín neologizmus, rozoznáva 
zastarané a nové slová v texte. 
Žiak vie v texte rozlíšiť domáce a cudzie slová, rozumie 
významu frekventovaných slov a vie ich používať. 
Žiak vie aktívne a samostatne pracovať so SCS a používať 
skratky. 
 
Tvaroslovná / morfologická rovina (44 hodín) 
Žiak vie vysvetliť a identifikovať pomnožné podstatné mená, 
určiť ich rod a vzor. 
Žiak vie vysvetliť a identifikovať cudzie podstatné mená 
stredného rodu,ovláda pravopis a ich skloňovanie. 
Žiak vie vysvetliť a určiť akostné, vzťahové a privlastňovacie 
prídavné mená ich vzory a vie vysvetliť ich funkciu v texte. 
Žiak dokáže rozlíšiť osobné základné a privlastňovacie  
zámená, ovláda ich skloňovanie a správne ich používa. 
Žiak dokáže rozlíšiť dokonavé a nedokonavé slovesá, 
zmeniť ich vidovú formu, správne a spisovne časovať, 
ovláda a vie určiť GK slovies. 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Nadobúdať pozitívny vzťah 
chlapcov a dievčat navzájom. 
Akceptovať individualitu 
každého jednotlivca v kolektíve 
triedy. 
 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Pracovať na vlastnej jazykovej 
kultúre verbálnych ústnych 
a písomných jazykových 
prejavov. 
 
  

Radové číslovky 
Násobné číslovky 
Druhové číslovky 
Skupinové číslovky 
Príslovky - stupňovanie 
Predložky - vokalizácia predložiek, väzba s pádom, 
spodobovanie 
Spojky  
Písanie čiarky pred spojkami 
 
 
  
Skladobná / syntaktická rovina (6 hodín) 
Vetný základ 
Jednočlenná veta slovesná, neslovesná 
Dvojčlenná veta 
 
Sloh (22 hodín) 
Charakteristika osoby - vonkajšia  
                                   - vnútorná 
Umelecký opis 
Príhovor 
Projekt – História písma 
Tabuľka - názov, hlavička, riadok, stĺpec 
Efektívna komunikácia 
Asertívna komunikácia 
Komunikačná situácia 
Prospešnosť priamej a technicky sprostredkovanej 
komunikácie 
Dialóg 
 
 
 
 

Žiak dokáže rozlišovať jednotlivé druhy čísloviek, ovláda ich 
skloňovanie a pravopis. Vie vysvetliť ich funkciu v texte 
a správne ich použiť v praktických písomnostiach (poštový 
peňažný poukaz, poštová sprievodka,...). Rozlišuje určité, 
neurčité a neohybné číslovky. 
Žiak vie určiť a stupňovať príslovky, pozná správne pádové 
väzby predložiek, vie vyhľadať spojky. 
Ovláda pravopis písania čiarok pred spojkami. 
 
 
Skladobná / syntaktická rovina (6 hodín) 
Žiak dokáže určiť prisudzovací sklad v dvojčlennej vete, 
vetný základ v jednočlennej vete. Dokáže rozlíšiť 
jednočlennú slovesnú a neslovesnú vetu. 
 
Sloh (22 hodín) 
Žiak vie porovnať a odlíšiť jednotlivé druhy opisov, vonkajšiu 
a vnútornú charakteristiku, pozná podstatu priamej 
a nepriamej charakteristiky. Po krátkej príprave dokáže 
vytvoriť výstižnú charakteristiku a prezentovať ju. 
Žiak vie vytvoriť umelecký opis aplikujúc pri tom vedomosti 
z literatúry o básnických obrazoch a prostriedkoch. 
Žiak vie vo vlastnom prejave samostatne využiť informácie 
z rôznych informačných zdrojov, prvky komunikácie 
z literárnych textov. 
Žiak rozlišuje jednotlivé segmenty tabuľky a chápe vzťahy  
medzi nimi. 
Žiak vie vytvoriť a prezentovať projekt a vytvoriť o ňom 
správu. 
Žiak vie prispôsobiť lexiku textu cieľu komunikačnej situácie, 
sformulovať súvislý logicky usporiadaný text na danú tému, 
Pri tvorbe vlastných textov funkčne využíva bohatstvo lexiky 
s ohľadom na žáner a cieľ komunikácie. 



 

 
 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
Vedieť rozlíšiť, charakterizovať 
a porovnať žánre umeleckej 
literatúry. 
Chápať podstatu anekdoty. 
Rozlíšiť lyrickú a epickú báseň. 
Spoznať životy slávnych 
prostredníctvom umeleckej 
literatúry. 
Poznávať štylistickú hodnotu 
rôznych dramatických útvarov, 
pochopiť vzťah umeleckého 
slova, hudobného a výtvarného 
prejavu. 
 
 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Rozvíjať a posilňovať čitateľskú 
gramotnosť.  
Pochopiť text podľa implicitných 
informácií.  
 
Reprodukovať umelecký text na 
základe chronologickej alebo 
logickej postupnosti.  
 
 
 
 

Literárne žánre (41 hodín) 
Anekdota 
Lyrická báseň 
Poviedka – Detský hrdina v literatúre 
Dobrodružná literatúra 
Western 
Robinsonáda 
Detektívka 
Fantasy literatúra 
Detektívka 
Rozhlasová a televízna hra 
  
 
Štruktúra diela (4 hodiny) 
Hlavná myšlienka 
Téma 
Hlavný hrdina (kladný a záporný) 
Rozprávač 
Ja-rozprávanie, On-rozprávanie 
Vnútorná kompozícia textu 
Vonkajšia kompozícia literárneho diela – diely 
Vnútorná kompozícia literárneho diela – úvod, zápletka, 
vyvrcholenie, obrat, rozuzlenie 
Hlavná a vedľajšia literárna postava 
Dej 
Prostredie 
 
Štylizácia textu (3 hodiny) 
Básnická otázka 
Metafora 
 
 

Literárne žánre (41 hodín) 
Žiak vie vysvetliť termín anekdota, ovláda definíciu a termín 
pointa. 
Žiak vie vysvetliť pojem detektívka, pozná jeho 
charakteristické znaky. 
Podľa kľúčového úryvku vie určiť typ literatúry. 
Žiak vie vyjadriť pocity z prečítaného textu, opísať hlavné 
postavy a zaujať stanovisko k témam. 
Žiak vie charakterizovať a identifikovať fantasy literatúru. 
Pozná diela zakladateľa fantasy literatúry – J.R.R.Tolkiena. 
Žiak vie charakterizovať a uvádzať príklady na western, 
robinsonádu, detektívku a diela dobrodružnej literatúry. 
Žiak vie vysvetliť odlišnosti medzi filmom, rozhlasovou 
a televíznou hrou. 
 
Štruktúra diela (4 hodiny) 
Žiak plynulo číta, analyzuje a interpretuje prečítanú ukážku, 
vie charakterizovať hlavného hrdinu. 
Žiak vie vysvetliť a odlíšiť vonkajšiu a vnútornú kompozíciu 
literárneho diela. Vie zostaviť dejovú osnovu, reprodukovať 
dej. 
Žiak dokáže pod vedením učiteľa pracovať s textom – určiť 
rozprávača, charakterizovať postavy, vyjadriť tému i kľúčové 
motívy, zostaviť osnovu a vyjadriť názor. 
 
 
 
Štylizácia textu (3 hodiny) 
Vie vyhľadať epiteton, personifikáciu, prirovnanie, básnickú 
otázku a metaforu, pozná niekoľko príkladov. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
 
   
Vytvárať pozitívny vzťah k vlasti 
a národu.  
Nadobudnúť vzťah k slovesným 
umeleckým dielam, k vlastným 
čitateľským zážitkom, k 
rozvíjaniu svojho pozitívneho 
vzťahu k literatúre a k ďalším 
druhom umenia vychádzajúcich 
z čítaných a videných 
umeleckých diel. 
Rozvíjať životnú zručnosť, 
chápať pravé hodnoty lásky 
a harmonické spolužitie 
v rodine. 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Osvojiť si vedomosti 
a kompetencie umožňujúce 
zaujať adekvátne miesto 
v sociálnej skupine. 
 
 

Metrika (3 hodiny) 
Striedavý rým 
Obkročný rým 
Viazaný verš 
Voľný verš 
 
Všeobecné pojmy (7 hodín) 
Hlavná myšlienka 
Populárna pieseň 
Dobrodružná literatúra 
Fantasy literatúra 
Poézia 
Próza 
Film, filmová tvorba 
Čitateľ/divák 
Umelecká literatúra 
 
 
Príležitostná literárna výchova (8 hodín) 
Recitačné súťaže, literárne súťaže, kvízy, besedy, projekty, 
exkurzie... 
 
Doplnkové čítanie 
G. Futová – Poškoláci 
D. Defoe – Robinson Crusoe 
J.G. Tajovský, M. Kukučín – vlastný výber 

Metrika (3 hodiny) 
Dokáže rozlíšiť striedavý, združený a obkročný rým 
Vie charakterizovať viazaný a voľný verš. 
 
 
 
Všeobecné pojmy (7 hodín) 
Žiak vie odlíčiť poéziu a prózu. Pozná termín hlavná 
myšlienka. 
Žiak vie určiť žáner populárna pieseň, pozná predstaviteľov, 
témy a odlišnosti spôsobu vyjadrenia. 
Pozná podstatu dobrodružnej literatúry. Vie vyhľadať 
dobrodružné motívy. 
Žiak má osvojené elementárne informácie o histórii filmu 
a začiatkoch národnej kinematografie. 
Pozná pojem scenár, vie rozlíšiť literárny a technický 
scenár.  
 
Príležitostná literatúra (8 hodín) 
Podľa svojich schopností sa zapájať do literárnych 
a recitačných súťaží. 
 
 

 
 
 



 

 
 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
 
Vedieť  získavať a 
systematizovať relevantné 
informácie. 
 
Zapamätať si potrebné fakty 
a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť. 
Vysvetliť podstatu osvojených 
javov a vzťahov medzi nimi. 
 
Aplikovať všetky získané 
vedomosti v praxi. 
 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Vedieť aplikovať – tvoriť ústnu a 
písomnú výpoveď.  
Vedieť vyhľadávať 
a interpretovať získané 
informácie. 
Vedieť výstižne vyjadriť 
a obhájiť svoj názor, podložiť ho 
argumentmi a protiargumentmi. 
 
 
 
 
 

Zvuková rovina a pravopis (2 hodiny) 
Pravopis 
Prístavok, oslovenie 
 
 
 
 
 
 
Tvaroslovná / morfologická rovina (28 hodín) 
Podstatné mená mužského rodu – zvieracie 
                                                     - neživotné zakončené  
                                                       na - r, - l       
Cudzie nesklonné podstatné mená 
Skloňovanie podstatného mena pani 
Zámená – ohybný slovný druh 
                - skloňovanie 
                - základný tvar 
                - rod, číslo, pád 
                - delenie zámen – opytovacie 
                                           - ukazovacie 
Neohybné slovné druhy – príslovky 
                                       - predložky 
                                       - spojky 
                                       - častice 
                                       - citoslovcia 
 
 
 
 
 
 

Zvuková rovina a pravopis (2 hodiny) 
Žiak vie v ústnej komunikácií dodržiavať pravidlá spisovnej 
výslovnosti.  
Ovláda pravopis čiarky pred základnými spojkami. 
Žiak vie aplikovať v texte nadobudnuté vedomosti z 
ortografie súvisiace s prístavkom a oslovením. 
Žiak dokáže aplikovať vhodné oslovenie v ústnych 
i písomných slohových útvaroch. 
 
Tvaroslovná / morfologická rovina (28 hodín) 
Žiak vie identifikovať v texte zvieracie podstatné mená 
mužského rodu.  
Žiak vie identifikovať v texte neživotné podstatné mená 
mužského rodu zakončené na -r, -l, použiť ich v správnom 
tvare a vysvetliť ich pravopis.  
Žiak vie používať správne tvary zvieracích podstatných mien 
mužského rodu a neživotných podstatných mien mužského 
rodu zakončených na – r, - l v komunikačnej situácii 
i písomnom prejave. 
Žiak vie vyhľadať v texte a používať v ústnom prejave 
cudzie nesklonné podstatné mená. 
Žiak vie používať nepravidelne skloňované podstatné meno 
pani. 
Žiak vie identifikovať v texte zámená v rôznych tvaroch, určiť 
ich základný tvar a gramatické kategórie a vysvetliť ich 
funkciu v texte.  
Žiak vie identifikovať v texte opytovacie a ukazovacie 
zámená, určiť ich gramatické kategórie a vysvetliť ich 
funkciu v texte.  
Žiak vie vysvetliť funkciu neohybných slovných druhov  
v texte. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Vedieť vytvárať primerané 
kultúrne postoje, názory a 
hodnotové kritériá.  
Dokázať tvorivo a kriticky 
myslieť a utvárať si správny 
prosociálny hodnotový systém. 
 
 
 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Dokázať spolupracovať 
v skupine. 
Empaticky chápať a tolerovať 
spolužiakov 
 
 
 
 

 
Významová / lexikálna rovina (7 hodín) 
Nepriame pomenovania (metafora, metonymia, 
personifikácia) 
Jednoslovné a viacslovné pomenovania (združené 
pomenovania) 
Ustálené slovné spojenie/frazeologizmus 
Spôsoby obohacovania slovnej zásoby – tvorenie slov 
                                                               - preberanie slov 
Slovná zásoba – systematizácia 
Slovníky - frazeologický 
 
Syntaktická / skladobná rovina (15 hodín) 
Vedľajšie vetné členy – predmet 
                                   - príslovkové určenie - miesta 
                                                                      - času 
                                                                      - spôsobu 
                                                                      - príčiny 
                                    - prívlastok – zhodný 
                                                        - nezhodný 
                                    - prístavok 
Jednoduché súvetie 
Interpunkcia 
 
Sloh (14 hodín) 
Debata 
Slávnostný prejav 
Úvaha 
Prihláška 
Výťah 
 

 
Významová / lexikálna rovina (7 hodín) 
Žiak dokáže tvoriť obrazné pomenovania i združené 
pomenovania a používať ich v konkrétnych slohových 
útvaroch. 
Žiak dokáže vysvetliť bežne používané frazeologizmy 
a pracovať s frazeologickým slovníkom. 
Žiak vie tvoriť odvodené, skrátené i zložené slová. 
Žiak dokáže v jazykovom prejave využiť  prebraté slová. 
 
 
 
Skladobná / syntaktická rovina (15 hodín) 
Žiak vie v jednoduchých holých a rozvitých vetách správne 
používať základné/hlavné a vedľajšie vetné členy, určiť ich 
a zdôvodniť ich významovú a gramatickú funkciu, dodržiava 
správny slovosled a interpunkciu. 
Žiak vie tvoriť jednoduché súvetia s rôznou modalitou, 
pričom dodržiava správny slovosled a správne používa 
interpunkčné znamienka.  
Žiak pri tvorbe vlastných rozvitých využíva celú škálu 
vetných členov – predmet, rôzne druhy príslovkových 
určení, zhodný a nezhodný prívlastok, prístavok.  
 
Sloh (14 hodín) 
Žiak vie samostatne sformulovať súvislý logicky 
usporiadaný text na danú tému – pripraviť koncept, úvahu.  
Žiak vie po krátkej príprave samostatne vytvoriť slávnostný 
prejav  a verejne s ním vystúpiť.  
Žiak sa dokáže zmysluplne zapojiť do debaty.  
Žiak dokáže vytvoriť a v praxi používať výťah z textu 
a vypísať prihlášku. 
Žiak vie reprodukovať definície pojmov: výťah, slávnostný 
prejav. 



 

 
 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
Pochopiť zmysel umeleckého a 
vecného textu vzhľadom na 
využitie. 
 
Vedieť  získavať a 
systematizovať relevantné 
informácie. 
 
Rozvíjať a posilňovať čitateľskú 
gramotnosť a čítanie textu 
s porozumením. 
 
Chápať umelecké dielo ako 
autorov model a víziu sveta.  
 
 
Zapamätať si potrebné fakty 
a definície a vedieť 
demonštrovať ich znalosť. 
Vysvetliť podstatu osvojených 
javov a vzťahov medzi nimi. 
 
Aplikovať všetky získané 
vedomosti v praxi. 
 
 
 
 
 
 

Všeobecné pojmy (10 hodín) 
Literatúra faktu 
Vedecko-fantastická literatúra 
Vedecko-populárna literatúra 
 
 
 
 
 
Literárne druhy (14 hodín) 
Epika 
Lyrika – prírodná 
          -  ľúbostná 
 
 
Literárne žánre (20 hodín) 
Modlitba 
Román – sci-fi 
             - dobrodružný 
             - dievčenský 
             - román vo forme denníka 
Novela 
 
 
Štruktúra diela (5 hodín) 
Kompozícia literárneho diela 
Vonkajšia kompozícia literárneho diela   
 
                                                  
 
 
 

Všeobecné pojmy (10 hodín) 
Žiak vie vysvetliť podstatu literatúry faktu, vyhľadať 
podstatné fakty a dokumentárnu hodnotu diela. 
Žiak dokáže odlíšiť umeleckú literatúru od vedecko-
populárnej literatúry a od literatúry faktu.  
Žiak dokáže na základe vedecko-fantastickej literatúry 
rozvíjať svoju fantáziu a predstavu o budúcnosti. 
Žiak vie pracovať s dielami encyklopedického charakteru. 
 
Literárne druhy (14 hodín) 
Žiak pozná a vie charakterizovať literárne druhy – epiku 
a lyriku. 
Žiak vie charakterizovať ľúbostnú a prírodnú lyriku, doložiť 
jej charakteristické znaky príkladmi z básní.  
 
Literárne žánre (20 hodín) 
Žiak dokáže chápať obsah a význam modlitby v živote 
človeka. 
Žiak dokáže odlíšiť náboženskú a umeleckú modlitbu. 
Žiak plynulo číta, analyzuje a interpretuje prečítanú ukážku, 
vie charakterizovať hlavného hrdinu. Podľa úryvku vie určiť 
typ románu, pozná pojmy dobrodružného,  dievčenského, 
sci-fi románu a románu vo forme denníka. 
 
Štruktúra diela (5 hodín) 
Žiak vie vysvetliť a odlíšiť vonkajšiu a vnútornú kompozíciu 
literárneho diela. Vie zostaviť dejovú osnovu, reprodukovať 
dej. 
Žiak dokáže pod vedením učiteľa pracovať s textom – určiť 
rozprávača, charakterizovať postavy, vyjadriť tému i kľúčové 
motívy, zostaviť osnovu a vyjadriť názor. 
Žiak rozozná i viacdielny román. 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Vyjadriť myšlienky a informácie 
s rôznym cieľom pre špecifické 
publikum. 
Používať informácie a textové 
pasáže z iných zdrojov, napr. 
humorný príbeh a materiál z 
iných médií.  
 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Byť schopný precítiť umelecký 
text. Vedieť vytvárať primerané 
kultúrne postoje, názory a 
hodnotové kritériá.  
Dokázať tvorivo a kriticky 
myslieť a utvárať si správny 
prosociálny hodnotový systém. 
 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Spolupracovať v skupine. 
Empaticky chápať a tolerovať 
spolužiakov. 
 

 
 
 
Štylizácia textu (4 hodiny) 
Metonymia 
Básnická otázka 
 
Príležitostná literárna výchova (13 hodín) 
Prednes a recitácia textov 
Vlastná tvorba 
Literárne besedy a kvízy 
Návštevy divadelných predstavení 
 
 
 
 
 
Doplnková literatúra 
A.S. Exupéry – Malý princ 
L.M. Montgomeryová – Anna zo Zeleného domu 
J. Verne – román podľa vlastného výberu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Štylizácia textu (4 hodiny) 
Žiak pozná a vie vyhľadať v texte metonymiu a básnickú 
otázku v texte. Vie utvoriť nové vlastné príklady. 
 
Príležitostná literárna výchova (13 hodín) 
Žiak dokáže naspamäť zarecitovať lyrický text, vie vyjadriť 
(primerane schopnostiam) svoje vlastné pocity v krátkej 
básni. Žiak si vie v knižnici vybrať vekuprimeranú knihu 
a reprodukovať jej obsah pred spolužiakmi. Žiak dokáže 
uplatniť literárne vedomosti a čitateľské zručnosti 
v súťažiach a kvízoch. 
Žiak vie emocionálne precítiť umelecký zážitok 
z divadelného predstavenia. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
 
Osvojiť a systematizovať 
jazykové informácie. 
Zapamätané fakty vedieť 
prakticky využiť a aplikovať. 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Organizovať a rozvíjať svoje 
myšlienky v súlade 
s komunikačnou situáciou, 
rešpektovať pri tom jazykoví 
pravidlá a využívať jazykové 
i mimojazykové prostriedky.  
 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Pochopiť zmysel umeleckého 
a vecného textu vzhľadom na 
využitie, dokázať tvorivo 
a kriticky myslieť a utvárať si 
správny prosociálny hodnotový 
systém. 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Revidovať a editovať koncept 
s využitím spätnej väzby od 
učiteľa a spolužiakov. 

Opakovanie učiva z 8. ročníka (7 hodín) 
 
 
 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (11 hodín) 
Zvukové vlastnosti reči 
Hlásky 
Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu 
Pravidlo o rytmickom krátení 
 
 
Významová / lexikálna rovina jazyka (13 hodín) 
Slovná zásoba 
Vzťahy medzi slovami 
Slová podľa vecného významu, dobového výskytu, citového 
zafarbenia, pôvodu a spisovnosti 
Obohacovanie slovnej zásoby – systematizácia 
 
Tvarová / morfologická rovina jazyka (20 hodín) 
Neživotné podstatné mená mužského rodu zakončené  
na – al, - r, -l 
Cudzie podstatné mená 
Zhrnutie podstatných mien 
Ostatné ohybné slovné druhy (prídavné mená, zámená, 
číslovky, slovesá) 
Neohybné slovné druhy 
 
Skladobná / syntaktická rovina jazyka (17 hodín) 
Jednoduchá veta a jednoduché súvetie 
Základné a rozvíjacie vetné členy 
Súdržnosť textu 

Opakovanie učiva z 8. ročníka (7 hodín) 
Žiak vie samostatne skontrolovať a opraviť text, pričom pri 
oprave aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, 
lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu. 
 
Zvuková rovina jazyka a pravopis (11 hodín) 
Žiak vie zdôvodniť dôležitosť suprasegmentálnych javov, 
vysvetliť jednotlivé prozodické vlastnosti reči, výslovnosť 
a pravopis slov cudzieho pôvodu. 
Žiak vie zdôvodniť znelostnú asimiláciu i pravidlo 
o rytmickom krátení. 
 
Významová / lexikálna rovina jazyka (13 hodín) 
Žiak vie zaradiť slovo k správnemu druhu slovnej zásoby 
a prakticky využiť k tomu zodpovedajúce slovníky. 
 
 
 
 
Tvarová / morfologická rovina jazyka (20 hodín) 
Žiak vie využiť a aplikovať v problémových úlohách svoje 
vedomosti o jednotlivých slovných druhoch a ovláda ich 
pravopis. 
 
 
 
 
Skladobná / syntaktická rovina jazyka (17 hodín) 
Žiak vie určiť a chápať využitie jednotlivých vetných členov 
vo vete. 
Žiak dokáže rozlíšiť jednoduchú vetu a súvetie. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: SLOVENSKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 

Zápor v slovenčine 
 
Sloh (23 hodín) 
Jazykové štýly – členenie (rečnícky, umelecký, odborný, 
hovorový, administratívny, publicistický) 
Slohové postupy – opisný, informačný, rozprávací, 
výkladový 
Slohové útvary – výklad 
                        - úvaha 
                        - úradný list (žiadosť, úradné tlačivá) 
                        - úradný a štruktúrovaný životopis 
 
Jazykoveda a národný jazyk (8 hodín) 
Slovenčina ako národný jazyk 
Spisovný jazyk a nárečia 
Jazykoveda 
                  

 
Sloh (23 hodín) 
Žiak dokáže vysvetliť a charakterizovať jednotlivé štýly, 
postupy a útvary a uplatniť ich v primeranej jazykovej  
situácii. 
Žiak vie prakticky využiť znalosti o administratívnom štýle 
v bežnom živote (vypísať tlačivá). 
 
 
 
 
 
Jazykoveda a národný jazyk (8 hodín) 
Žiak pozná a rozlišuje spisovný jazyk a nárečie, orientuje sa 
v disciplínach jazykovedy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Poznávacia (kognitívna) 
kompetencia  
Sústrediť dôraz na čítanie ako 
všestranné osvojenie 
umeleckého textu. Rozvíjať 
čitateľské schopnosti, 
prostredníctvom ktorých žiak 
dokáže porozumieť obsahu 
čítaného textu. 
 
Rozvíjať čitateľské 
kompetencie, resp. súbor 
vedomostí, zručností, hodnôt a 
postojov zameraných na príjem 
(recepciu) umeleckého textu 
(čítanie, deklamácia, 
počúvanie), jeho analýzu, 
interpretáciu a hodnotenie. 
 
 
 
Komunikačná kompetencia  
Vyjadriť myšlienky a informácie 
s rôznym cieľom pre špecifické 
publikum. 
Používať informácie a textové 
pasáže z iných zdrojov, napr. 
humorný príbeh a materiál z 
iných médií.  
Organizovať a rozvíjať svoje 
myšlienky v súlade 
s komunikačnou situáciou, 

Všeobecné pojmy (10 hodín) 
Opakovanie a systematizácia osvojených pojmov 
 
Literárne druhy (8 hodín) 
Charakterizovať literárne druhy a ich žánre (útvary) k nim 
patriace 
Spoločenská lyrika 
Reflexívna lyrika 
 
Literárne žánre (39 hodín) 
Óda 
Epitaf 
Epigram 
Aforizmus 
Epos 
Historický román 
Generačný román 
Dobrodružný román 
Detektívny román 
Dobrodružná poviedka 
Tragédia  
Komédia  
Muzikál 
 
Štruktúra diela (5 hodín) 
Presah 
Symbol 
Premiéra, repríza, derniéra 
Vonkajšia kompozícia divadelnej hry 
Dejstvo 
Jednoaktovka 
Vnútorná kompozícia divadelnej hry 

Všeobecné pojmy (10 hodín) 
Žiak aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty. 
 
Literárne druhy (8 hodín) 
Žiak vie charakterizovať a vysvetliť rozdiely medzi 
jednotlivými literárnymi druhmi, odlíšiť ich a rozoznať typy 
lyrickej poézie. 
 
 
Literárne žánre (39 hodín) 
Žiak vie vysvetliť základné znaky jednotlivých literárnych 
žánrov a rozdiely medzi nimi. 
Žiak vie vysvetliť pojem óda, epitaf, epigram, aforizmus, 
epos. 
Žiak dokáže identifikovať znaky historického, generačného, 
dobrodružného a detektívneho románu. 
Žiak dokáže vysvetliť rozdiely medzi komédiou, tragédiou 
a muzikálom, vie zaradiť divadelnú hru. 
 
 
 
 
 
Štruktúra diela (5 hodín) 
Žiak vie vysvetliť a nájsť v básni presah. 
Žiak dokáže analyzovať literárny text, charakterizovať 
vonkajšiu a vnútornú kompozíciu divadelnej hry. 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: LITERATÚRA – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

využívať pri komunikácii 
jazykové a mimojazykové 
prostriedky. 
 
Intrapersonálna (osobnostná) 
kompetencia  
Byť schopný precítiť umelecký 
text. Vedieť vytvárať primerané 
kultúrne postoje, názory a 
hodnotové kritériá.  
Dokázať tvorivo a kriticky 
myslieť a utvárať si správny 
prosociálny hodnotový systém. 
 
Interpersonálna (sociálna) 
kompetencia  
Spolupracovať v skupine. 
Empaticky chápať a tolerovať 
spolužiakov. 

 
Štylizácia textu (2 hodiny) 
Metonymia 
 
 
Metrika (2 hodiny) 
Haiku 
 
 
 
                         
 
 
 

 
Štylizácia textu (2 hodiny) 
Žiak dokáže identifikovať umelecké jazykové prostriedky 
v prozaickom texte. 
 
Metrika (2 hodiny) 
Žiak vie vysvetliť a vytvoriť haiku. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ANGLICKÝ  JAZYK 

 

Charakteristika predmetu 

 

Vyučovací predmet anglický jazyk sa vyučuje ako samostatný predmet v 1. – 9. ročníku. 
Výučba sa sústreďuje na komplexný rozvoj komunikačných schopností, na schopnosť porozumieť 
hovorenému slovu, osvojenie si zvukovej podoby jazyka, jednoduchých komunikácií a v súvislosti 
s tým aj základné osvojenie si gramatického a lexikálneho učiva. Zohľadňujú sa vekové a mentálne 
schopnosti žiakov. Pozornosť je venovaná aj zoznamovaniu sa s kultúrami iných krajín a to hlavne 
anglicky hovoriacich.  
 
5. ročník 
Základom vyučovania v 5. ročníku je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života 
žiakov, ich domova, rodiny, školy, záľub, televízie a podobne. Žiaci samostatne pripravujú prvé 
projekty k uvedeným témam. 
 
6. ročník 
V nadväznosti na piaty ročník si žiaci v témach, ktoré súvisia s každodenným životom (jedlo, nákupy, 
móda, doprava, príroda) rozširujú slovnú zásobu, komunikačné schopnosti individuálne, ale 
i v dialogizácii textov. 
 
7. ročník 
V tomto ročníku sa dôraz presúva na komunikáciu v situáciách,  ktoré vznikajú pri návšteve 
v anglicky hovoriacich krajinách. Slovnú zásobu si žiaci rozširujú v dialógoch, ktoré sú modelovo 
postavené na riešenie konkrétnych situácii v danej krajine. Viac pozornosti sa venuje doplnkovému 
čítaniu a porozumeniu textu. 
 
8. ročník 
Vyučovanie anglického jazyka vo 8. ročníku je zamerané na rozvoj slovnej zásoby v rámci kontextu, 
žiak sa naďalej zdokonaľuje v práci s výkladovým a dvojjazyčným slovníkom. Dôraz sa kladie na 
komunikáciu a pochopenie prečítaného alebo vypočutého textu. Zameriavame sa na rozširovanie 
a správne používanie gramatických javov v písanom a ústnom prejave. Ústny prejav je doplnený 
o prezentácie projektov, pri ktorých si žiaci budujú sebavedomie. 
Vo 8. ročníku v anglickom jazyku ako druhom cudzom jazyku si žiaci rozširujú slovnú zásobu na 
každodenné témy, prevažuje komunikácia a dialógy, porozumenie vypočutého a prečítaného textu. 
Písomný prejav je doplnený o školskú písomnú prácu.  
 
 
9. ročník 
V 9. ročníku si žiaci rozvíjajú komunikačné zručnosti a slovnú zásobu na témy prislúchajúce ich veku 
a prostrediu v ktorom žijú. V ústnom a  písomnom prejave sa vyžaduje plynulosť a gramatická 
presnosť. Tvorba a prezentácia projektov  sa realizuje  v počítačovom programe Power Point. 
V 9. ročníku ako druhom cudzom jazyku sa žiaci zdokonaľujú v konverzácií a slovnej zásobe 
v najbežnejších oblastiach života, rozširujú si obzor v oblasti reálií anglicky hovoriacich krajín , 
prezentujú svoje vedomosti pri tvorbe projektov.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Nižšie sekundárne vzdelávanie poskytuje priestor pre rozvíjanie týchto cieľov: 
- rozvíjať ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej 
zásoby,   gramatiky a zároveň rozvíjať stratégie učenia sa  
- porozumieť hovorenému jazyku a schopnosť efektívne sa zúčastňovať rozličných konverzačných 
a posluchových aktivít 
-  vedieť čítať, porozumieť a reagovať na rôzne texty 
-  písať presným a vhodným jazykom. 



 

- pochopiť gramatické štruktúry a schopnosť ich správneho a vhodného používania v hovorenej  
a písanej podobe  
- posilňovať cieľavedomosť, vytrvalosť a systematickosť v štúdiu anglického jazyka 
- osvojovať si tvorivý prístup k riešeniu úloh a rozvíjať vlastné kritické myslenie 
- viesť žiakov k využívaniu osvojených znalostí a zručností pri ďalšom štúdiu a v budúcej profesii 
- prehlbovať vzájomné porozumenie medzi národmi a toleranciu k iným kultúram a zvykom 
prostredníctvom poznatkov z rôznych oblastí života 
- v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním rozvíjať slovnú zásobu a komunikačné 
zručnosti, upevňovať gramatické štruktúry vo väčšom rozsahu, využívať dramatizáciu a prihliadať na 
individuálne potreby žiakov 
 
 
Všeobecné kompetencie  
 
Žiak dokáže: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich,  

 uvedomovať si stratégie učenia sa pri osvojovaní si cudzieho jazyka,  

 opísať rôzne stratégie učenia sa s cieľom pochopiť ich a používať, 

 chápať potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku,  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať zručnosti, prepájať ich s už osvojeným učivom, systematizovať ich 
a využívať ich pre svoj ďalší rozvoj a reálny život,  

 kriticky hodnotiť svoj pokrok, prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si možnosti svojho rozvoja, 

 udržať pozornosť pri prijímaní informácií,  

 pochopiť zámer zadanej úlohy,  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách, 

aktívne a často využívať doteraz osvojený cudzí jazyk,  

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály,  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  
 
  

Komunikačné jazykové kompetencie  
Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

 jazykové kompetencie,  

 sociolingválne kompetencie,  

 pragmatické kompetencie.  
 
Jazykové kompetencie:  

 bežné slová a slovné spojenia nevyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 
potrieb obmedzeného charakteru,  

 základné vetné modely a komunikovať o osvojených témach prostredníctvom naučených slovných 
spojení a skupín niekoľkých slov a výrazov,  

 obmedzený repertoár naučených krátkych slovných spojení, ktoré sa týkajú predvídateľných 
základných jazykových situácií,  

 osvojenú slovnú zásobu tak, aby si dokázal poradiť v každodennom konaní, ktoré sa týka známych 
situácií a tém,  

 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa systematicky dopúšťa 
základných chýb.. 
 
Sociolingválne kompetencie:  

 komunikovať v bežných spoločenských situáciách,  

 jednoducho sa vyjadrovať pomocou základných funkcií jazyka, akými sú napr. výmena informácií, 
žiadosť, vyjadrenie vlastných názorov a postojov, pozvanie, ospravedlnenie atď.,  

 udržať a rozvinúť spoločenskú konverzáciu prostredníctvom najjednoduchších bežných výrazov.   
 
Pragmatické kompetencie:  

 usporiadať vety v takom poradí, aby vytvorili koherentný jazykový celok (tematická organizácia, 
logické usporiadani slov, príčina/následok),  



 

 využívať základné funkcie jazyka s cieľom poskytnúť a vyhľadať faktografické informácie, vyjadriť 
a zisťovať postoj, vyjadriť presvedčenie, nadviazať kontakt s ľuďmi,  

 používať jednoduché spôsoby na začatie, udržanie a ukončenie krátkeho rozhovoru,  

 používať najčastejšie sa vyskytujúce spojovacie výrazy na prepojenie jednoduchých viet 
potrebných na vyrozprávanie alebo opis príbehu v logickom časovom slede. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa:  
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja,  
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce.  
 
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií:  
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja,  
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  
- dokáže využívať IKT pri vzdelávaní. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 
Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
 
Učebné zdroje 
 
Tom Hutchinson, Project 1 – Student´s book, Oxford, Oxford University Press, 2008, ISBN: 978-0-
19-476300-4 
Tom Hutchinson, Project 1 – Pracovný zošit, Oxford, Oxford University Press, 2008, ISBN: 978-01-
947635-8-5 
Tom Hutchinson, Project 2 – Student´s book, Oxford, Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-
19-476456-8 
Tom Hutchinson, Project 2 – Pracovný zošit, Oxford, Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-
19-476291-5 
Tom Hutchinson, Project 3 – Student´s book, Oxford, Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-
19-476457-5 
Tom Hutchinson, Project 3 – Pracovný zošit, Oxford, Oxford University Press, 2013, ISBN: 978-0-
19-476293-9 
Tom Hutchinson, Project 4 – Student´s book, Oxford, Oxford University Press, 2014, ISBN: 978-0-
19-476458-2 



 

Tom Hutchinson, Project 4 – Pracovný zošit, Oxford, Oxford University Press, 2014, ISBN: 978-0-
19-476498-8 
Tom Hutchinson, Project 5 – Student´s book, Oxford, Oxford University Press, 2014, ISBN: 978-0-
19-476459-9 
Tom Hutchinson, Project 5 – Pracovný zošit, Oxford, Oxford University Press, 2014, ISBN: 978-0-
19-476499-5 
Ben Wetz, Diana Pye, Nicholas Tims, James Styring, English Plus 1 Student Book, Oxford 
University Press, 2016, ISBN: 978-0-19-420059-2 
Ben Wetz, Diana Pye, Nicholas Tims, James Styring, English Plus 1 Workbook with Multi-Rom, 
Oxford University Press, 2016, ISBN: 978-0-19-420219-0 
Ben Wetz, Diana Pye, Nicholas Tims, James Styring, English Plus 2 Student Book, Oxford 
University Press, 2016, ISBN: 978-0-19-420061-5 
Ben Wetz, Diana Pye, Nicholas Tims, James Styring, English Plus 2 Workbook with Multi-Rom, 
Oxford University Press, 2016, ISBN: 978-0-19-420224-4 
Ben Wetz, Diana Pye, Nicholas Tims, James Styring, English Plus 3 Student Book, Oxford 
university Press, 2016, ISBN: 978-0-19-420157-5 
Ben Wetz, Diana Pye, Nicholas Tims, James Styring, English Plus 3 Workbook with Multi-Rom, 
Oxford University Press, 2016, ISBN: 978-0-19-420229-9 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazyková kompetencia 
Prejavovať obmedzené 
ovládanie základných 
gramatických typov viet, ktoré 
sú súčasťou osvojeného 
repertoáru. 
Prepájať gramatické javy 
a komunikačné zručnosti. Mať 
primerané znalosti z gramatiky 
jazyka a budovať na nich všetky 
komunikačné zručnosti.  
Osvojiť si základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu.  
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby týkajúcej sa danej témy. 
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov. 
Vedieť vyhláskovať konkrétne 
slová. 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Vedieť sa dohovoriť 
jednoduchým spôsobom. 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu 
použitím najjednoduchších 
spôsobov vyjadrovania. 
Porozumieť jednoduchým 
slovám a výrazom vypočutého 
prejavu. 
Pragmatická kompetencia 

Morfológia (33 hodín)  
Podstatné mená 
- pravidelné a nepravidelné množné číslo, 
- privlastňovací pád 
- neurčitý člen 
- rozkazovací spôsob pre 2. osobu 
Prídavné mená 
- základné tvary  
- pozícia vo vete 
Väzba „Tam je/ Tam sú“ 
Zámená 
- osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie  
Príslovky (podľa kontextu) 
Predložky miesta, času 
Číslovky: základné 1-100 
Spojky 
Slovesá 
- byť, mať, vedieť/môcť (otázka, zápor) 
Slovesné časy: prítomný jednoduchý čas, prítomný 
priebehový čas (otázka, zápor, krátka odpoveď) 
 
Lexika (33 hodín)  
Vzdelávanie a práca 
- Škola a jej zariadenie 
- Učebné predmety 
- Školský systém 
 
Rodina a spoločnosť 
- Osobné údaje 
- Rodina – vzťahy v rodine 
- Vzťahy medzi ľuďmi 
 
Multikultúrna spoločnosť 
Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 

Morfológia (33 hodín) 
Vedieť utvoriť a rozlíšiť pravidelné a nepravidelné množné 
čísla základných podstatných mien, vedieť utvoriť 
privlastňovací pád.  
 
Poznať a používať najfrekventovanejšie podstatné 
a prídavné mená.  
 
Správne používať zámená, vedieť utvoriť jednoduché otázky 
a odpovedať na ne.  
 
Poznať význam niektorých prísloviek.  
 
Správne používať predložky miesta.  
Poznať a používať základné číslovky a spojky. 
Vedieť používať správne tvary slovies, rozlišovať tretiu 
osobu jednotného čísla.  
Vedieť ovládať prítomné časy, rozumieť rozdielom medzi 
nimi, utvoriť otázku a zápornú vetu, pohotovo reagovať na 
otázky krátkou odpoveďou.  
 
Lexika (33 hodín) 
Pomenovať veci v triede. 
Rozumieť bežným pokynom učiteľa. Porozumieť školskému 
rozvrhu. Pomenovať školské predmety a hovoriť o ich 
obľube. Opýtať sa, čo má žiak v škole. Rozprávať sa 
o obľúbených predmetoch v škole. 
 
Predstavovať sa navzájom. Opýtať sa na základné 
informácie o osobe. Privlastniť rôzne veci osobám.  
Vymenovať svetové štáty a svetadiely.  
 
Vedieť používať tituly, poukázať na spôsoby bývania a 
športy v anglicky 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Vedieť napísať známe slová 
a krátke slovné spojenia, 
jednoduché vety k danej téme. 
Porozumieť názvom, slovám 
a jednoduchým vetám. 
Rozumieť krátkemu 
jednoduchému písomnému 
prejavu. 
 
 

 
Voľný čas a záľuby 
- Záľuby 
 
Človek a príroda 
- Zvieratá/fauna 
 
Domov a bývanie 
- Môj dom/byt 
- Zariadenie bytu 
- Bývanie v meste a na dedine 
- Domov a jeho okolie 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
- Ľudské telo 
- Fyzické charakteristiky 
 
Obliekanie a móda 
- Základné druhy oblečenia 
- Odevné doplnky 
- Výber oblečenia na rôzne príležitosti 
 
Komunikačné zručnosti (33 hodín)  
Hovorený prejav 
- Predstavovanie sa, zoznámenie sa 
- Dialóg 
- Opis  
 
Posluch 
 
Písomný prejav 
 
Čítanie 
 

hovoriacich krajinách a na Slovensku.  
V rozhovore sa porozprávať o záľubach a porovnať si 
záujmy. 
Vedieť pomenovať zvieratá a opísať domáce zvieratá. 
 
 
Porozumieť hovorenému textu o opise izby v byte, v dome, 
v meste.  
Opísať izbu a pomenovať nábytok. Komunikovať o miestach 
v meste. 
 
 
Vedieť pomenovať časti ľudského tela.  
Charakterizovať fyzické črty osôb a porovnať ich. 
 
Naučiť sa vymenovať druhy oblečenia na rôzne príležitosti. 
Vedieť sa opýtať na cenu.  
 
 
 
 
 
Komunikačné zručnosti (33 hodín) 
Vedieť pozdraviť sa, rozlúčiť sa, zoznámiť, predstaviť.  
Reagovať pri prvom stretnutí. 
Dokázať viesť  jednoduchý dialóg na konkrétne témy.  
Vedieť opísať obrázok alebo osobu jednoduchými vetami, 
vedieť sa na ne pýtať a odpovedať.  
Vedieť rozumieť pokynom učiteľa, reprodukovať slová, vety, 
reagovať na otázky učiteľa.  
Vedieť po vypočutí reprodukovať slová a jednoduché vety, 
správne intonovať a vyslovovať skrátené tvary.  
Naučiť sa napísať krátky text súvisiaci s danou lexikou. 
Osvojiť si vypisovanie adresy. 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 Vedieť čítať plynule foneticky a intonačne, vedieť čítať 
s porozumením krátky text a pokyny v učebnici, vedieť 
vyhľadať informácie a pracovať s nimi.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazyková kompetencia 
Prejavovať ovládanie základných 
gramatických štruktúr typov viet, 
ktoré sú súčasťou osvojeného 
repertoáru. 
Prepájať gramatické javy a 
komunikačné zručnosti. Mať 
primerané znalosti z gramatiky 
jazyka a budovať na nich rečové 
zručnosti.  
Osvojiť si základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu.  
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby týkajúcej sa danej témy. 
Ovládať výslovnosť základného 
repertoáru naučených slov. 
Používať základný rozsah 
jednoduchých výrazov a potrieb 
konkrétneho typu. 
 
Sociolingvistická kompetencia 
Vedieť sa dohovoriť jednoduchým 
spôsobom. 
Dokázať nadviazať jednoduchú 
spoločenskú konverzáciu použitím 
najjednoduchších spôsobov 
vyjadrovania. 
Porozumieť jednoduchým slovám 
a výrazom vypočutého prejavu. 
Dokázať sa dorozumieť a vedieť 
komunikovať v daných 
komunikačných situáciách.  
 

Morfológia (33 hodín) 
Podstatné mená  
- nepravidelné množné číslo (podľa kontextu) 
- počítateľné, nepočítateľné  
- neurčitý, určitý člen 
Prídavné mená 
- stupňovanie prídavných mien  
- nepravidelné stupňovanie 
Zámená 
- osobné, privlastňovacie, ukazovacie, opytovacie  
 
Číslovky 
- základné do 100, radové 1 – 100 
- neurčité  
- určovanie času, dátumy 
Príslovky 
- času, spôsobu  
- frekvenčné príslovky 
Predložky miesta,  pohybu  
Slovesá 
- pravidelné, nepravidelné (podľa kontextu),  
- modálne – musieť (opisný tvar) 
Slovesné časy 
- prítomný priebehový a jednoduchý čas, minulý 
jednoduchý čas (otázka, zápor, krátka odpoveď)  
 
 
Lexika (33 hodín) 
Rodina a spoločnosť 
- Osobné údaje 
- Rodina a vzťahy 
 
Vzdelávanie a práca 
- Učebné predmety 

Morfológia (33 hodín) 
Vedieť vytvoriť množné číslo podstatných mien, rozlíšiť 
počítateľné a nepočítateľné podstatné mená. Používať 
členy. 
 
Dokázať vystupňovať krátke a dlhé prídavné mená. 
 
 
Vedieť použiť zámená osobné, predmetové, 
privlastňovacie, ukazovacie (tieto, tamtie), opytovacie 
(koľko – počítateľné a nepočítateľné pod. mená) 
Používať radové číslovky 1 – 100, neurčité (veľa, málo, 
trochu, niekoľko), určiť čas a dátum. 
 
 
Vedieť tvoriť  príslovky času a spôsobu, poznať 
nepravidelné príslovky a frekvenčné príslovky. 
 
Poznať  predložky miesta, času, pohybu.  
Poznať a rozlíšiť  pravidelné a nepravidelné 
plnovýznamové slovesá a modálne sloveso musieť 
(opisný tvar) - otázka, zápor, krátka odpoveď. 
Upevniť si slovesné časy a ich použitie vo vetách 
(prítomný priebehový a jednoduchý čas) a ovládať 
jednoduchý minulý čas - otázka, zápor, krátka odpoveď. 
 

Lexika (33 hodín) 
Vyhľadať v texte osobné údaje a vedieť ich použiť.  
 

 
 
Vedieť nájsť informáciu z textu. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pragmatická kompetencia 
Vedieť vyplniť jednoduché 
registračné formuláre s osobnými 
údajmi.  
Porozumieť názvom, slovám 
a jednoduchým vetám. 
Rozumieť krátkemu jednoduchému 
písomnému prejavu.  
Vedieť používať zvukové a grafické 
prostriedky jazyka. 
Vytvoriť jednoduchý text za účelom 
výmeny informácií.   
Pochopiť potrebu vzdelávania v 
cudzom jazyku prostredníctvom 
čítania textov.  
 

 
Domov a bývanie 
- Môj dom/byt 
- Zariadenie bytu 
 
Multikultúrna spoločnosť 
- Rodinné sviatky 
- Štátne a cirkevné sviatky 
 
Človek a príroda 
- Zvieratá/fauna 
- Počasie 
- Klíma 
 
Voľný čas a záľuby 
- Záľuby 
- Knihy a čítanie 
- Rozhlas, televízia a internet 
 
Doprava a cestovanie 
- Dopravné prostriedky 
- Turistika cestovný ruch 
 
Stravovanie 
- Stravovacie návyky 
- Mäso a mäsové výrobky 
- Zelenina a ovocia 
- Nápoje 
- Príprava jedál 
 
Komunikačné schopnosti (33 hodín) 
Posluch 
- Priamy - komunikácia v triede učiteľ - žiak, žiak – žiak, 

Porozumieť hovorenému textu o opise izby v byte, 
v dome, v meste. Opísať izbu a pomenovať nábytok. 
 
 
Poznať sviatky v anglicky hovoriacich krajinách, reálie 
USA. Pomenovať geografické názvy. 
 
 
Vedieť pomenovať zvieratá žijúce v ZOO, vymenovať a 
popísať obľúbené zvieratá a biologicky ich zaradiť. 
Rozumieť popisu počasia, vedieť určiť ročné obdobia.  
Opísať klímu vo Veľkej Británii. 
 
Viesť dialóg o záľubách so spolužiakom.  
Predviesť prečítaný text – dramatizácia. Vedieť 
pomenovať typy programov a určiť obľúbené programy. 
Vedieť hovoriť o filmových žánroch. 
 
Vedieť pomenovať dopravné prostriedky. Viesť dialóg 
o cestovaní. 
 
 
Rozumieť pojmom spojených s jedlom a zachytiť ich 
v texte. Rozumieť postupu prípravy jedla a zapísať 
nákupný zoznam podľa počutých informácií. 
Porozprávať o jedlách a nápojoch. Rozhovor v bežnej 
reštaurácií. Vytvoriť recept obľúbeného jedla. 
 
 
 
Komunikačné schopnosti (33 hodín) 
Ovládať priamy - komunikácia v triede učiteľ - žiak, žiak 
– žiak. 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- Nepriamy – počúvanie nahrávky so zameraním na 
doplnenie informácií počas počúvania, pričom nahrávka je 
zostavená ako krátky súvislý text alebo dialóg 
 
 
Hovorený prejav 
- Opísať seba, obrázok, situáciu 
- Použitím naučených fráz vedieť sa pýtať a odpovedať  
- Vo forme rozprávania vyjadriť, čo mať alebo nemať rád  
- Úloha rolí - riadená 
 
Písomný prejav 
- Napísať jednoduchý list, pozdrav, opis zvieraťa 
- Vyplniť jednoduchý dotazník s doplnením osobných 
údajov 
 
Čítanie 
- Jednoduchý text, pochopiť hlavnú myšlienku 
- Hľadať jednotlivé špecifické informácie v texte 
- Čítať s porozumením, reprodukovať prečítaný text 
pomocou jednoduchých vie 

Ovládať nepriamy - počúvanie nahrávky so zameraním 
na doplnenie informácií počas počúvania, pričom 
nahrávka je zostavená ako krátky súvislý text alebo 
dialóg. 
 
Vedieť jednoducho opísať seba, obrázok, situáciu. 
Vedieť použitím naučených fráz  pýtať sa a odpovedať. 
Vedieť vo forme rozprávania vyjadriť sa, čo má alebo 
nemá rád. 
Zvládnuť úlohu rolí (riadená). 
 
Vedieť napísať jednoduchý list, pozdrav a opis zvieraťa. 
Vedieť vyplniť jednoduchý dotazník s doplnením 
osobných údajov. 
 
Vedieť čítať jednoduchý text, pochopiť hlavnú 
myšlienku. 
Vedieť hľadať jednotlivé špecifické informácie v texte. 
Vedieť čítať s porozumením, reprodukovať prečítaný 
text pomocou jednoduchých viet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazyková kompetencia 
Opakovať si osvojené 
vedomosti, dopĺňať, precvičovať 
a prepájať s  osvojeným 
učivom, systematizovať ich 
a využívať pre ďalší rozvoj. 
Prepájať gramatické javy 
a komunikačné zručnosti.  
Mať primerané znalosti 
z gramatiky jazyka a budovať 
na nich rečové zručnosti.  
Používať gramatické štruktúry 
cudzieho jazyka aj keď so 
základnými chybami. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Dokázať používať bežné slová 
a slovné spojenia nevyhnutné 
pre dané komunikačné potreby 
obmedzeného charakteru. 
Vedieť komunikovať 
o osvojených témach 
prostredníctvom naučených 
slovných spojení a výrazov. 
Vyjadrovať sa pomocou 
základných funkcií jazyka.  
V jednoduchých pojmoch 
vyjadriť svoje pocity. 
Dokázať sa dorozumieť 
a vedieť komunikovať v daných 
komunikačných situáciách.  
 
Pragmatická kompetencia 

Morfológia (33 hodín) 
Podstatné mená  
- nepravidelné množné číslo 
- určitý, neurčitý, nulový člen s miestami a počítateľnými 
a nepočítateľnými podstatnými menami 
Prídavné mená  
Zámená  
- neurčité 
Číslovky  
- základné do 1000, násobné  
Príslovky  
Predložky miesta, smeru 
 
Slovesá  
- pravidelné a nepravidelné 
- modálne slovesá (opisné tvary) 
Slovesné časy 
- jednoduchý budúci čas, minulý priebehový čas, 
predprítomný čas (otázka, zápor, krátka odpoveď) 
 
Lexika (33 hodín) 
Domov a bývanie    
- Môj dom/byt     
 
Rodina a spoločnosť 
- Rodina – vzťahy v rodine 
 
Voľný čas a záľuby 
- Záľuby 
 
Veda a technika v službách človeka 
- Technické vynálezy 
 
 

Morfológia (33 hodín) 
Vedieť utvoriť nepravidelné množné číslo s koncovkou        -
ves, používať určitý, neurčitý alebo nulový člen 
s počítateľnými a nepočítateľnými podstatnými menami 
a názvami miest. 
Poznať stupňovanie prídavných mien a ich pravopis. 
Vedieť vytvoriť a použiť zámená v rôznych typoch viet. 
 
Vedieť napočítať základné číslovky do 1000, radové do 100, 
používať násobné číslovky. 
Vedieť používať príslovky pri slovesných časoch. 
Vedieť význam a použitie daných predložiek pri určovaní 
smeru a opise miest. 
Rozširovať si zásobu pravidelných a nepravidelných slovies, 
vedieť vyjadriť zákaz, nutnosť, vedieť niekomu poradiť. 
Ovládať slovesné časy , tvoriť otázky, zápor, rozumieť ich 
použitiu. 
 
 
Lexika (33 hodín) 
Vedieť opísať svoj domov, kladné a záporné stránky. 
 
 
Opísať svoju rodinu a vzájomné vzťahy členov rodiny. 
Diskutovať na túto tému o rozdieloch v anglicky hovoriacich 
krajinách a na Slovensku.  
Informovať o obľúbených aktivitách vo svojom voľnom čase. 
Správne používať výrazy spojené so zážitkami. 
 
Vyjadriť svoj názor na vývoj a výskum v dobývaní vesmíru. 
Predvídať budúcnosť. 
 
 
Pochopiť a reagovať na rozhovor, zápletku a obsah textu.   



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Dokázať naplniť konkrétne 
potreby na základe 
porozumenia podstaty 
počutého. 
Vytvoriť jednoduchý text za 
účelom výmeny informácií. 
Pochopiť potrebu vzdelávania 
v cudzom jazyku 
prostredníctvom čítania textov.  
 
 

Mládež a jej svet 
- Aktivity mládeže 
- Vzťahy medzi rovesníkmi 
 
Doprava a cestovanie 
- Turistika a cestovný ruch 
 
Krajiny, mestá a miesta 
- Krajiny a svetadiely 
- Moja krajina a moje mesto 
- Geografický opis krajiny 
- Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 
 
Človek a príroda 
- Zvieratá/fauna 
- Počasie 
- Klíma 
 
Vzory a ideály 
- Človek, jeho vzory a ideály 
- Pozitívne a negatívne vzory 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
- Ľudské telo 
 
Komunikačné schopnosti      (33 hodín) 
Hovorený prejav 
- rôzne formy opisu, vyjadrenia zámeru, ponuky, návrhu, 
budúcej dohody, pozvania, rozhodnutia 
- používanie minulého a budúceho času v rozprávaní 
- hra rolí na vybranú tému 
 
Posluch 
- priame – komunikácia v triede učiteľ-žiak, žiak-žiak 

Porozumieť obrázkovému príbehu. 
 
 
Vedieť určiť smer cesty. 
 
 
Spoznať mestá a históriu anglicky hovoriacich krajín, časové 
zóny. Vedieť opísať svoju krajinu a jej mestá.  
 
 
 
 
Podať informáciu o prírodných katastrofách. Vyjadriť 
varovanie pred nešťastím. 
 
 
 
Diskutovať o národných hrdinoch a osobnostiach. Pochopiť 
náučný text a vyjadriť sa k jeho obsahu. 
 
 
Poukázať na dôležitosť zdravého životného štýlu. 
 
 
Komunikačné schopnosti      (33 hodín)  
Zachytiť potrebné informácie z textu, vedieť odpovedať na 
vopred určené otázky.  
Zdokonaliť sa v rôznych formách opisu. 
Používať prebrané slovesné časy v rozprávaní.  
Imitovať osobu na vopred vybranú tému v dialógu. 
 
Rozumieť komunikácií s učiteľom  a spolužiakom. 
Vedieť využiť konkrétnu informáciu získanú z posluchu. 
Vedieť identifikovať tému vypočutej nahrávky. 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- nepriame – počúvanie nahrávky so zameraním na 
vyhľadanie daných informácií 
 
Písomný prejav 
Písanie slohovej práce (opis, životopis) 
 
Čítanie  
- tiché čítanie 
- čítanie s porozumením  

 
Vedieť napísať slohovú prácu na vopred určenú tému, 
v danom rozsahu a forme.  
 
Vedieť porozumieť a odpovedať na otázky po samostatnom 
tichom čítaní.  
Vedieť čítať nahlas s porozumením, reprodukovať prečítaný 
text pomocou jednoduchých viet.  
Pochopiť význam niektorých neznámych slov z kontextu 
krátkeho prečítaného textu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazyková kompetencia 
Opakovať si osvojené 
vedomosti, dopĺňať, precvičovať 
a prepájať s už osvojeným 
učivom, systematizovať ich 
a využívať pre ďalší rozvoj. 
Prepájať gramatické javy 
a komunikačné zručnosti.  
Mať primerané znalosti 
z gramatiky jazyka a budovať 
na nich rečové zručnosti.  
Dokázať používať bežné a 
odborné slová a slovné 
spojenia nevyhnutné pre dané 
komunikačné potreby. 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Vedieť komunikovať 
o osvojených témach 
prostredníctvom naučených 
slovných spojení a výrazov. 
Používať gramatické štruktúry 
cudzieho jazyka pri 
komunikácií. 
Vyjadrovať sa pomocou 
základných funkcií jazyka.  
V jednoduchých pojmoch 
vyjadriť svoje pocity a názory. 
Dokázať sa dorozumieť 
a vedieť komunikovať v daných 
komunikačných situáciách.  
 
Pragmatická kompetencia 

Morfológia (33 hodín) 
Podstatné mená  
Prídavné mená  
Zámená  
Číslovky  
Príslovky  
Predložky 
 
Slovesá  
- statické 
- modálne slovesá  
 
 
Slovesné časy 
- prítomné časy, minulé časy, predprítomný čas 
 
Trpný rod 
Vzťažné vety 
Vedľajšie vety časové 
Podmienková veta č. 1 
 
Krátka prídavná otázka na konci vety 
Vyjadrenie súhlasu a nesúhlasu 
 
Lexika (33 hodín)  
Mládež a jej svet 
- Aktivity mládeže 
- Generačné vzťahy 
- Predstavy mládeže o svete 
 
Vzdelávanie a práca 
- Pracovné činnosti a profesie 
- Pracovné podmienky 
 

Morfológia (33 hodín) 
Vedieť určiť jednotlivé slovné druhy vo vete a vedieť ich 
použiť. Tvoriť protikladné prídavné mená. 
 
 
Používať správnu formu statických slovies, slovies po 
plnovýznamových slovesách a po slovesách zmyslového 
vnímania. Ovládať použitie modálnych slovies za účelom 
rady a možnosti v budúcnosti. 
Ovládať slovesné časy , tvoriť otázky, zápor, rozumieť ich 
použitiu. Porovnať jednoduchú a priebehovú formu časov. 
Porovnať predprítomný a jednoduchý minulý čas. 
Ovládať tvorbu trpného rodu v rôznych slovesných časoch. 
Vedieť tvoriť vzťažné a vedľajšie časové vety použitím 
správneho zámena. 
Použiť správne časy v hlavnej a vedľajšej vete 
v podmienkovej vete.  
Použiť správne pomocné sloveso a správne intonovať. 
 
 
 
 
 
 
Lexika (33 hodín) 
Čítať text s porozumením, zachytiť hlavné body, viesť dialóg 
na danú tému. 
 
 
Vedieť reagovať na text a charakterizovať jednotlivé 
pracovné zamerania. 
 
Poukázať na globálne ekologické problémy a spôsoby ich 
riešenia. Vedieť rozprávať o problémoch so životným 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Dokázať naplniť konkrétne 
potreby na základe 
porozumenia podstaty 
počutého. 
Vytvoriť obsahovo a gramaticky 
správny text. 
Pochopiť potrebu vzdelávania 
v cudzom jazyku 
prostredníctvom čítania textov.  
 
 

Človek a príroda 
- Človek a jeho životné prostredie 
- Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 
 
 
 Obliekanie a móda 
- Druhy a vzory odevných materiálov 
 
Veda a technika v službách človeka 
- Technické vynálezy 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
- Ľudské telo 
- Zdravý spôsob života 
  
Stravovanie 
- Zdravá výživa 
 
 
Voľný čas a záľuby 
- Knihy a čítanie 
 
Rodina a spoločnosť 
- Vzťahy medzi ľuďmi 
 
Komunikačné schopnosti (33 hodín) 
Hovorený prejav 
- Opis, inštrukcia a rozprávanie 
- Hra rolí – voľná a riadená 
- Dialóg 
 
Posluch 
- Počúvanie nahrávky so zameraním na vyhľadanie daných 
informácií 

prostredím. Diskutovať o možnostiach pomoci životnému 
prostrediu. 
Rozlišovať druhy a vzory materiálov a oblečenia. Vedieť 
opísať oblečenie a štýl oblečenia. 
Pochopiť náučný text a vyjadriť sa k jeho obsahu. 
Porozumieť odborným termínom. 
 
Podrobne pomenovať jednotlivé časti ľudského tela. 
Poukázať na dôležitosť zdravého životného štýlu. Napísať 
pravidlá zdravej výživy. Porozumieť textu na danú tému 
a diskutovať o nej.  
 
Čítať text a vybrať špecifické informácie.  
 
Viesť diskusiu o priateľstve a medziľudských vzťahoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikačné schopnosti (33 hodín)  
Komunikovať gramaticky správne. 
Využiť vlastnú kreativitu pri tvorbe dialógu. 
 
 
 
Vedieť využiť a spracovať konkrétnu informáciu získanú 
z posluchu. 
Vedieť identifikovať tému vypočutej nahrávky. 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Písomný prejav 
Písanie slohovej práce (tvorba vlastného príbehu na základe 
obrázka) 
 
Čítanie  
- Tiché čítanie 
- Čítanie s porozumením  
- Rýchle čítanie 

 
Vedieť napísať slohovú prácu na vopred určenú tému, 
v danom rozsahu a forme.  
 
Vedieť porozumieť a odpovedať na otázky po samostatnom 
tichom čítaní.  
Vedieť čítať nahlas s porozumením, reprodukovať prečítaný 
text pomocou jednoduchých viet.  
Pochopiť význam niektorých neznámych slov z kontextu 
krátkeho prečítaného textu. Na základe rýchleho prečítania 
textu nájsť kľúčové slová. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazyková kompetencia 
Využívať osvojené vedomosti, 
dopĺňať, precvičovať a prepájať 
s už osvojeným učivom, 
systematizovať ich pre ďalší 
rozvoj. 
Využívať gramatické štruktúry v 
komunikácii.  
Mať osvojenú slovnú zásobu 
týkajúcu sa známych situácií a 
tém a budovať na nej rečové 
zručnosti.  
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
Vedieť komunikovať 
o osvojených témach 
prostredníctvom naučených 
slovných spojení a výrazov. 
Vyjadrovať sa pomocou 
základných funkcií jazyka.  
V jednoduchých pojmoch 
vyjadriť svoje pocity a názory. 
Dokázať sa dorozumieť 
a vedieť komunikovať v daných 
komunikačných situáciách.  
 
Pragmatická kompetencia 
Dokázať sformulovať svoje 
myšlienky v súlade 
s výžadovaným zámerom, 
témov a logickou následnosťou. 
Vytvoriť interaktívny text za 
účelom výmeny informácií. 

Morfológia (33 hodín) 
Podstatné mená  
Prídavné mená  
Zámená - zvratné 
Číslovky  
Príslovky  
Predložky 
Slovesá - frázové 
Slovesné časy 
- prítomné časy, minulé časy, predprítomný čas 
- budúci čas 
Trpný rod 
Trpný rod modálnych slovies 
Podmienková veta č. 1 
Podmienková veta č. 2 
Nepriama reč a nepriame otázky 
 
Lexika (33 hodín)  
Mládež a jej svet 
- Aktivity mládeže 
- Generačné vzťahy 
- Predstavy mládeže o svete 
- Problémy mladých ľudí 
 
Vzdelávanie a práca 
- Pracovné činnosti a profesie 
- Pracovné podmienky 
 
Človek a príroda 
- Človek a jeho životné prostredie 
- Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 
- Nebezpečenstvá v prírode 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 

Morfológia (33 hodín) 
Vedieť určiť jednotlivé slovné druhy vo vete a vedieť ich 
použiť. Tvoriť protikladné prídavné mená. 
 
Správne používať deliteľné a nedeliteľné frázové slovesá. 
Ovládať slovesné časy , tvoriť otázky, zápor, rozumieť ich 
použitiu. Porovnať jednoduchú a priebehovú formu časov. 
Vedieť vyjadriť budúcnosť rôznymi gramatickými javmi. 
Ovládať tvorbu trpného rodu v rôznych slovesných časoch a 
s modálnymi slovesami. 
Použiť správne časy v hlavnej a vedľajšej vete 
v podmienkových vetách.  
Vedieť reportovať priamu reč do nepriamej reči použitím 
správnych slovesných časov. 
 
 
 
Lexika (33 hodín) 
Čítať text s porozumením, zachytiť hlavné body, viesť dialóg 
na danú tému. 
 
 
Vedieť reagovať na text a charakterizovať jednotlivé 
pracovné zamerania. 
 
Poukázať na globálne ekologické problémy a spôsoby ich 
riešenia. Vedieť rozprávať o problémoch so životným 
prostredím. Diskutovať o možnostiach pomoci životnému 
prostrediu. 
Vedieť komunikovať na tému biorytmus ľudského tela 
a zdravý životný štýl.  
  
Čítať text a vybrať špecifické informácie. Pochopiť hlavnú 
myšlienku. Dramatizovať príbeh. 



 

Rozpis učiva predmetu: ANGLICKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pochopiť potrebu vzdelávania 
v cudzom jazyku 
prostredníctvom čítania textov.  
 
 

- Zdravý spôsob života 
  
 
Voľný čas a záľuby 
- Knihy a čítanie 
- Film a divadlo 
 
Rodina a spoločnosť 
- Vzťahy medzi ľuďmi 
- Financie 
 
Multikultúrna spoločnosť 
- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 
 
Komunikačné schopnosti (33 hodín) 
Hovorený prejav 
- Opis a monológ 
- Hra rolí – voľná a riadená 
- Dialóg 
 
Posluch 
- Počúvanie nahrávky so zameraním na vyhľadanie daných 
informácií 
 
Písomný prejav 
- Písanie slohovej práce (tvorba formálneho listu) 
 
Čítanie  
- Tiché čítanie 
- Čítanie s porozumením  
- Rýchle čítanie 

 
Viesť diskusiu o rodinnom rozpočte, spôsoboch platby. 
 
Oboznámiť  sa s vývinom anglického jazyka a anglickou 
literatúrov u vybraných autorov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komunikačné schopnosti (33 hodín)  
Vedieť komunikovať s použitím viet na dané témy, 
vyrozprávať príbeh, podať krátky opis udalostí a činností 
v jednoduchom slede myšlienok. 
Vedieť využiť a spracovať konkrétnu informáciu získanú 
z posluchu. Vedieť identifikovať tému vypočutej nahrávky. 
Pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa priamo týkajú 
vypočutého textu. 
Vedieť napísať formálny list na vopred určenú tému, 
v danom rozsahu a forme. Napísať krátke jednoduché 
poznámky z okruhu záujmov žiaka. Predstaviť 
a charakterizovať osoby a veci. 
Vedieť porozumieť a odpovedať na otázky po samostatnom 
tichom čítaní.  
Vedieť čítať nahlas s porozumením, reprodukovať prečítaný 
text pomocou jednoduchých viet.  
Pochopiť význam niektorých neznámych slov z kontextu 
krátkeho prečítaného textu. Na základe rýchleho prečítania 
textu nájsť kľúčové slová. 



 

NEMECKÝ JAZYK 

 
Charakteristika predmetu  
 

Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 
oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Nemecký jazyk 
poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 
Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 
kultúrne tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí, vzájomné porozumenie a toleranciu. Učenie sa 
nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom, umožňuje občanom plne využívať 
možnosť pracovať a študovať v niektorom z členských štátov Európskej únie. 
 
5. ročník – Modul 4 
Základom vyučovania v 5. ročníku je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života 
žiakov, ich domova, rodiny, školy, záľub, televízie a podobne. Žiaci samostatne pripravujú prvé 
projekty k uvedeným témam. 
 
6. ročník – Modul 4 
V nadväznosti na piaty ročník si žiaci v témach, ktoré súvisia s každodenným životom (jedlo, nákupy, 
móda, doprava, príroda) rozširujú slovnú zásobu, komunikačné schopnosti individuálne, ale 
i v dialogizácii textov. 
 
7. ročník – Modul 1, Modul 3 
V 7. ročníku v nemeckom jazyku ako druhom cudzom jazyku sa žiaci zoznamujú s jazykom. 
Základom vyučovania je počúvanie a komunikácia. Žiaci získavajú základnú slovnú zásobu 
v témach – ja a rodina, škola, zvieratá a narodeniny. 
 
7.ročník – Modul 2 
Základom vyučovania je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života žiakov, ich 
domova, rodiny, školy, záľub, televízie a podobne. Žiaci samostatne pripravujú prvé projekty 
k uvedeným témam. 
 
7.ročník – Modul 4 
V tomto ročníku sa dôraz presúva na komunikáciu v situáciách,  ktoré vznikajú pri návšteve 
v nemecky hovoriacich krajinách. Slovnú zásobu si žiaci rozširujú v dialógoch, ktoré sú modelovo 
postavené na riešenie konkrétnych situácii v danej krajine. Viac pozornosti sa venuje doplnkovému 
čítaniu a porozumeniu textu. 
 
8. ročník – Modul 1, Modul 3 
V 8. ročníku v nemeckom jazyku ako druhom cudzom jazyku sa žiaci bližšie zoznamujú s jazykom. 
Základom vyučovania je počúvanie a komunikácia. Žiaci získavajú slovnú zásobu v témach – hobby, 
voľný čas, televízia, prázdniny. 
 
8.ročník – Modul 2 
Základom vyučovania je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života žiakov, ich 
bývania, mesta, jedla, nákupov a oblečenia. Žiaci samostatne pripravujú prvé projekty k uvedeným 
témam. 
 
8.ročník – Modul 4 
Slovnú zásobu si žiaci rozširujú v dialógoch, ktoré sú modelovo postavené na riešenie konkrétnych 
situácii v nemecky hovoriacej krajine. Viac pozornosti sa venuje doplnkovému čítaniu a porozumeniu 
textu.Slovnú zásobu si rozširujú v témach – Rakúsko, zvieratá, prvá pomoc, choroby. 
 
9. ročník – Modul 1, Modul 3 
Základom vyučovania je komunikácia na témy, ktoré sa týkajú  každodenného života žiakov, ich 
bývania, mesta, jedla, nákupov a oblečenia. Žiaci samostatne pripravujú projekty k uvedeným témam 
s využitím aj minulého času. 
 
 



 

9.ročník – Modul 2 
Základom vyučovania v 9. ročníku v nemeckom jazyku ako druhom cudzom jazyku je počúvanie 
a komunikácia, dramatizácia textov, písanie slohových prác. Žiaci získavajú rozšírenú slovnú zásobu 
v témach – transport, príroda, školská oslava, snívanie. 
 
9.ročník – Modul 4 
V tomto ročníku sa dôraz presúva na poznanie reálii  nemecky hovoriacich krajín. Slovnú zásobu si 
žiaci ďalej rozširujú v dialógoch, ktoré sú modelovo postavené na riešenie konkrétnych situácii 
v témach – rodina a priatelia, bývanie, voľný čas, prázdniny, problémy, mesto. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu – druhý cudzí jazyk 
 

Osvojovanie si druhého cudzieho jazyka prehlbuje a rozširuje jazykové vzdelanie žiakov 
základnej školy získané pri štúdiu materinského a prvého cudzieho jazyka v predchádzajúcich 
ročníkoch a napomáha tak k vytvoreniu viacnásobnej komunikatívnej kompetencie ako nevyhnutnej 
zložky všeobecného vzdelania žiakov a dôležitého predpokladu pre ich ďalšie štúdium a uplatnenie 
spoločenskej praxe. 
Cieľom vyučovacieho NJ ako druhého cudzieho jazyka je, aby žiak: 

- dosiahol základnú úroveň komunikatívnej kompetencie,  
- vedel produktívne používať cudzí jazyk v užšom okruhu dobre precvičených a pre žiaka 

zaujímavých a prakticky využiteľných tém, rečových situácií a foriem písomného styku.   
Hlavným cieľom vyučovania nemeckého jazyka je komunikácia v nemčine. V popredí by mali 

byť hravé formy vyučovacieho procesu, ktoré sa čoraz viac zameriavajú na praktické, tvorivé ciele. 
Všeobecným cieľom vyučovania nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka je dosiahnuť 
komunikačnú úroveň A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.                                                                         
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 
- uvedomovať si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie 

a osobného rozvoja. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 

- dokázať primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Alistair Brien, Sharon Brien, Shirley Dobson: Projekt Deutsch neu1, Oxford University Press 
2003,ISBN – 13: 978 0 19 912429 9 
Alistair Brien, Sharon Brien, Shirley Dobson: Projekt Deutsch neu 2, Oxford Univeristy Press 2003, 
ISBN – 13: 978 0 19 912430 5 
Alistair Brien, Sharon Brien, Shirley Dobson: Projekt Deutsch neu 3, Oxford Univeristy Press 2003, 
ISBN 0 19 912 431 0 
Morag McCrorie, Michael Spencer, Corinna Schicker: Projekt Deutsch 4, Oxford University Press 
2004, ISBN – 13: 978 0 19 912559 3 
Motta, Giorgo. A kol.: Klett maximal interaktiv- Nemčina pre základné školy a nižšie ročníky 
osemročných gymnázií. Klett 2018. ISBN 978-80-7397-233-2. 
Na druhom stupni PROJEKT DEUTSCH, texty pripravované učiteľom, texty z časopisov primerané 
veku žiakov, slovníky. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazykové kompetencie 
Dokázať vyhláskovať svoju 
adresu, štátnu príslušnosť 
a ostatné osobné údaje. 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom, ktoré sú pomaly 
a zreteľne adresované. 
Dokázať porozumieť krátkemu 
jednoduchému popisu cesty. 
Pochopiť vety, výrazy a slová, 
ktoré sa ho priamo týkajú 
Z kontextu krátkeho 
prečítaného textu pochopiť 
význam niektorých neznámych 
slov. 
Vedieť nájsť potrebné 
informácie v krátkych textoch – 
v časopisoch. 
 
 
 
 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Komunikovať v bežných 
spoločenských situáciách. 
Udržiavať a rozvíjať základnú 
spoločenskú konverzáciu 
prostredníctvom jednoduchších 
bežných výrazov. 
 
Pragmatické kompetencie 

 
Úvod (11 hodín) 
Aké boli prázdniny? 
Sloveso sein v préterite. 
Perfektum pravidelných  slovies. 
Perfektum napr. Slovies. 
Gehen, bleiben. 
Školská reč. 
Čo si myslíš o matematike? 
Číslovky 1- 100 , 1- 1000 
Zámeno kein. 
 
 
Bydlisko (12 hodín) 
Aká je tvoja adresa?  
Dom, v ktorom bývam. 
Poloha domu. 
Aký je tvoj dom, byt? 
Opis izby. 
V meste. 
Opis hlavných budov. 
Kde to je? 
Základy orientácie. 
Vitajte v olympijskom  parku. 
 
Jedlo (12 hodín) 
Kedy raňajkuješ?  
Koľko je hodín? 
Kedy a čo raňajkujem? 
Čo ješ cez prestávku? 
Čo ješ na obed? 
Vymenovanie jedál. 
Na stole. 
Dialógy pri stole. 

 
Úvod (11 hodín) 
Vedieť  povedať s kým cestujem. 
Vedieť napísať krátky text o prázdninách. 
Vedieť pozdravy a základné otázky z predchádzajúceho 
ročníka. 
Vedieť vyčasovať sloveso sein v préterite. 
Vedieť tvoriť perfektum pravidelných a 
nepravidelných slovies.  
Vedieť riešiť slovné úlohy v nemčine. 
Vedieť správne používať zámeno kein. 
Zopakovať názvy učebných pomôcok. 
 
Bydlisko (12 hodín) 
Vedieť napísať svoju adresu v nemčine. 
Vedieť opísať dom, v ktorom bývam a popísať jeho polohu. 
Vedieť popísať vlastnú izbu a jej zariadenie. 
Vedieť opísať budovy v meste. 
Vedieť vysvetliť niekomu, ako sa dostane na určité miesto. 
Vedieť používať inštrukcie o smere cesty. 
 
 
 
 
 
Jedlo (12 hodín) 
Vedieť povedať, kedy a čo raňajkujem. 
Vedieť časovať slovesá essen a trinken. 
Vedieť porozprávať, čo jedávam v škole počas prestávok. 
Vedieť zaradiť jedlá, do skupiny zdravých a nezdravých 
jedál. 
Vedieť vymenovať, čo jedávam na obed. 
Vedieť rozprávať o tom, čo rád a nerád jem. 
Vedieť prečítať a porozumieť recepty. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Použiť jednoduché výrazové 
prostriedky na začatie, udržanie 
a ukončenie krátkeho 
rozhovoru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Čo rád ješ? 
Recepty. 
 
Nákupy (10 hodín) 
Máš pri sebe peniaze? 
Koľko máš pri sebe peňazí? 
Vianočné trhy. 
 
Kde čo nájdem. 
Neosobné zámeno wan. 
Informácie o tovare. 
Čím vám môžem poslúžiť? 
Jednoduché frázy pri nakupovaní. 
Názvy ovocia a zeleniny a označenie ich množstva. 
Chcel by si zmrzlinu? 
Dávky zmrzliny a kupovanie zmrzliny. 
 
Móda (12 hodín) 
Koľko stojí sako? 
Pýtanie sa na ceny oblečenia. 
Prídavné mená s urč. členom v nominatíve a v akuzatíve. 
Ako sa ti páči táto farba? 
Vlastný názor na farby. 
Čo nosíš najradšej? 
Skloňovanie privlastňovacích zámen 
 
Aké oblečenie nosím rád?  
Nevidel si moje tričko? 
Predložky s akuzatívom a datívom. 
Popoluška 
Moderná verzia rozprávky. (12) 
 
Doprava (12 hodín) 
Ako chodíš do školy? 

 
 
 
Nákupy (10 hodín) 
Vedieť sa opýtať a odpovedať na uvedené otázky. 
Vedieť pomenovať jednotlivé oddelenia obchodného domu. 
Vedieť používať vo vete neosobné zámeno man. 
 
Vedieť poskytnúť informácie, kde sa aký tovar predáva. 
Vedieť používať jednoduché frázy pri nakupovaní. 
Vedieť názvy ovocia a zeleniny a jednotky hmotností. 
Vedieť vymenovať jednotlivé druhy zmrzliny. 
 
 
 
 
 
Móda (12 hodín) 
Vedieť pomenovať názvy oblečení. 
Vedieť sa opýtať na cenu jednotlivých častí oblečenia. 
Vedieť skloňovať prídavné mená po určitom a neurčitom 
člene v N. a A. 
Vedieť vysloviť vlastný názor o farbách. 
Vedieť vysloviť svoj názor na rôzne časti oblečenia. 
 Vedieť časovať sloveso tragen. 
 
Vedieť sa opýtať a odpovedať na otázku: „Čo nosíš rád?“ 
Vedieť používať jednoduché frázy pri nakupovaní. 
 
 
 
 
Doprava (12 hodín) 
Vedieť vysvetliť ako chodím do školy. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 6. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Predložky + datív 
Vzdialenosť bydliska. 
Cestuješ autobusom? 
Vhodné linky a časy odchodov. 
Cestuješ rád na bicykli? 
Časti bicykla. 
Články o bicykloch. 
Čítanie s porozumením. 
Ako rád cestuješ? 
Voľba dopravného prostriedku a jej odôvodnenie. 
Stupňovanie prídavných mien. 
Šťastnú cestu! 
 
Životné prostredie (12 hodín) 
Ročné obdobia – opis. 
Svet prírody – slovná zásoba. 
Ekologicky v škole. 
Opis školskej záhrady. 
Chrániš životné prostredie? 
 

Poznať a vedieť predložky + D. 
Vedieť si kúpiť lístok na autobus, opýtať sa na vhodné linky 
a na časy odchodov autobusov. 
Vedieť pomenovať časti bicykla. 
Vedieť vymenovať dopravné prostriedky. 
Vedieť používať spojku weil. 
Vedieť stupňovať prídavné mená. 
 
 
 
 
 
 
Životné prostredie (12 hodín) 
Vedieť vymenovať ročné obdobia a popísať počasie  
v jednotlivých ročných obdobiach. 
Vedieť pomenovať stromy, kvety, vtáctvo a zvieratá. 
Vedieť identifikovať jednotlivé druhy odpadu a povedať, čo 
do ktorého kontajnera patrí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazykové kompetencie: 
Používať bežné slová a slovné 
spojenia nevyhnutné pre 
uspokojovanie jednoduchých 
komunikačných potrieb 
obmedzeného charakteru. 
Používať základné vetné 
modely a vedieť komunikovať 
o osvojených témach 
prostredníctvom naučených 
slovných spojení a výrazov. 
Pochopiť vety, výrazy a slová, 
ktoré sa ho priamo týkajú. 
Porozumieť slovným spojeniam 
a výrazom vzťahujúcim sa na 
bežné oblasti každodenného 
života. 
Pochopiť z textu význam 
niektorých neznámych slov 
Vedieť nájsť potrebné 
informácie v krátkych textoch – 
v časopisoch. 
 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Komunikovať v bežných 
spoločenských situáciách. 
Udržiavať a rozvíjať základnú 
spoločenskú konverzáciu 
prostredníctvom jednoduchších 
bežných výrazov. 
 
 

 
Opakovanie učiva. (3 hodiny) 
 
 
Schulfest. Školský sviatok. (14 hodín) 
Prídeš so mnou? 
Čo prinesieš so sebou? 
Čo nosíš na party? 
Ako prídem najlepšie? 
Aká bola slávnosť? 
Jazykové cvičenia. 
 
 
 
 
 
Träume. Sny. (18 hodín) 
Čo robíš večer? Máš nočné mory? 
Kto je tvoj vysnívaný typ? 
Svätý Martin. 
Čo by si chcel robiť? 
Princezná na hrášku. 
Jazykové cvičenia. 
Doplnkové čítanie. 
 
 
Weihnachten. Vianoce. (9 hodín) 
Svätý Mikuláš. 
Vianočná pohľadnica. 
31. december – Silvester. 
Nový rok. 
Vianočné trhy. 
Doplnkové čítanie. 
Hurá! Karneval. 

 
Opakovanie učiva. (3 hodiny) 
Zopakovať učivo 6. ročníka. 
 
Schulfest. Školský sviatok. (14 hodín) 
Vedieť porozprávať o tom, ako sa obliecť a čo priniesť na 
školskú slávnosť. Rozvíjať jazykové zručnosti. 
Vedieť používať prídavné mená po neurčitom člene, 
používať akuzatív. 
Vedieť posúdiť správne a nesprávne organizovanie akcie 
v škole. 
Vedieť napísať pozvánku.  
Látkové mená: eine Tüte Chips, eine Flasche Cola a pod. 
Prídavné mená v akuzatíve vo funkcii prívlastku. 
Poznať spoločenské konvencie 
 
Träume. Sny. (18 hodín) 
Vetné konštrukcie so spojkami zuerst, danach, dann. 
Rámcové konštrukcie so spojkou vor. 
Uvedomiť si, že aj sny sa môžu stať skutočnosťou. 
Konať dobro. 
Rozvíjať čítanie, klásť dôraz na správnu výslovnosť. 
Vedieť použiť sloveso mögen, haben. 
Porozumieť hovorenému textu z kazety. 
Opis osoby. 
 
Weihnachten. Vianoce. (9 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Pragmatické kompetencie 
Dokázať používať jednoduché 
výrazové prostriedky na 
začatie, udržanie a ukončenie 
krátkeho rozhovoru. 
 
 

Einleitung. Projekt 3 Úvod. (9 hodín) 
Môj školský deň. 
Ako urobiť miniprojekt? 
Môj ideálny deň. 
Opakovanie učiva. 
Doplnkové čítanie. 
 
 
Selbstportret. Môj portrét. (18 hodín) 
Môj portrét, vizitky. 
Moji priatelia. 
Miniprojekt. 
Ako sa volá tvoj najlepší priateľ? 
Moje vreckové. 
Nákupy. 
Kvíz. 
Čo mám rád. Čo nemám rád. 
Napíšeme list. 
Upevnenie učiva 1. lekcie. 
 
 
 
Austausch nach Österreich.  
Rakúsko – výmenný pobyt. (10 hodín) 
Výmenný pobyt. 
Vitajte u nás! 
Káva a koláče. 
Čo tu môžeme robiť? 
Darčeky pre rodinu. 
Projektové nápady. 
Upevnenie učiva 2. lekcie. 
 
 
 

Vedieť si vážiť rodinné tradície počas Vianoc. 
Rozvíjať písomný prejav žiakov – vianočná pohľadnica. 
Upevniť gramatické učivo. 
Rozvíjať čítanie, dôraz klásť na správnu nemeckú 
výslovnosť. 
Vedieť opísať vianočné tradície v Nemecku. 
 
Einleitung. Projekt 3 Úvod. (9 hodín) 
Vedieť rozprávať o tom, aký mám režim dňa, ako by mal 
vyzerať ideálny deň. 
Plánovať si svoju budúcnosť aj školský deň. 
Upevniť používanie čísloviek. 
Vybrať informácie o tvorbe projektov. 
Produkcia – obhajoba názoru. 
 
Selbstportret. Môj portrét. (18 hodín) 
Vyberať si správnych priateľov. 
Vedieť zhodnotiť vlastné pozitíva i negatíva. 
Vyhýbať sa negatívnym vplyvom. 
Vedieť používať slovesá haben, sein, privlastňovacie 
zámená. 
Sformulovať vizitku. 
Vedieť si vypočuť a podať informácie o priateľoch. 
 
Vedieť zaobchádzať s financiami, vážiť si peniaze. 
Vedieť rozprávať o tom, čo mám a čo nemám rád. 
Rozvíjať ústny i písomný prejav. 
Vedieť skloňovať osobné zámená. 
 
Austausch nach Österreich.  
Rakúsko – výmenný pobyt. (10 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 7. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Tiere. Zvieratá. (18 hodín) 
Zvieratá v ZOO. 
Stratil som svojho tigra. 
Aj zvieratá majú svoje práva. 
Hra o zvieratách. 
Projektové nápady. 
Upevnenie učiva 3. lekcie.  

Prehĺbiť záujem žiakov o krajinu, v ktorej sa hovorí po 
nemecky. 
Rozvíjať ústny prejav žiakov. 
Vedieť sa rozprávať v nemecky hovoriacej rodine – podať 
informácie o sebe. 
Používať perfektum. 
Vedieť používať osobné zámená. 
Vedieť vyplniť formulár týkajúci sa výmenného pobytu. 
Poznať tradície a špeciality Rakúska. 
 
Tiere. Zvieratá. (18 hodín) 
Formovať u žiakov správny vzťah k prírode a zvieratám. 
Viesť ich k tomu, aby netýrali zvieratá. 
Rozvíjať ústny i písomný prejav žiakov. 
Vedieť používať predložky s datívom, otázka wo? 
Získať informácie o alpskej ZOO. 
Vedieť opísať zvieratá. 
Vedieť vyjadriť svoj názor na vegetariánstvo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK  – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazykové kompetencie 
 
Vedieť vyhláskovať svoje meno 
a adresu 
Používať iba základný rozsah 
jednoduchých výrazov 
týkajúcich sa osobných údajov 
a potrieb konkrétneho typu 
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby izolovaných slov 
a slovných spojení vzťahujúcich 
sa na dané konkrétne situácie 
Rozumieť, ak sa hovorí veľmi 
pomaly a pozorne, a ak dlhšie 
pauzy poskytujú čas na 
pochopenie zmyslu 
Porozumieť jednoduchým 
pokynom 
Rozoznať základné slovné 
spojenia v jednoduchých 
oznamoch z každodenného 
života 
Dokázať napísať krátky osobný 
list alebo pohľadnicu 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Vedieť sa samostatne 
predstaviť – svoje meno, 
adresu a štát, v ktorom žijem. 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu tak, 
že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: 

 
Úvod do vyučovania nemeckého jazyka. (5 hodín) 
 
 
Hobbys. Záujmy. (14 hodín) 
Aký je tvoj koníček? 
Máš rád šport? 
Čo rád robíš? 
Moja obľúbená hudba. 
Zbieranie pohľadníc, známok, mincí. 
Čo robíš cez víkend? 
 
Fernsehen. Televízia. (14 hodín) 
Čo rád sleduješ v televízii? Ako často sleduješ televíziu? 
Anketa – prieskum sledovanosti televízie. 
Koľko je hodín? 
Kto je tvoja obľúbená hviezda? 
Práca na projekte: Moja televízna osobnosť. 
Zapni! Výroba televízneho programu. 
 
Kommunikation. Komunikácia. (14 hodín) 
Ako sa učíš nemčinu? 
Pri telefóne. 
Zasa napíš! 
Priatelia, s ktorými si píšem. Práca s počítačom. 
 
Ferien. Prázdniny. (19 hodín) 
Kam pocestuješ na prázdniny? 
Ako tam pocestuješ? Čo si so sebou vezmeš? 
Kde budeš bývať? 
 
Moja vysnívaná dovolenka. 
 
 

 
Úvod do vyučovania nemeckého jazyka. (5 hodín) 
Zopakovať učivo 6. ročníka na základe prebratých tém. 
 
Hobbys. Záujmy. (14 hodín) 
Vedieť rozprávať o svojich koníčkoch. 
Vedieť pomenovať rozličné druhy športu, pomenovať 
hudobné nástroje a zbierky. 
Vedieť časovať silné slovesá fahren, sehen, sitzen. 
 
 
 
Fernsehen. Televízia. (14 hodín) 
Vedieť sa pýtať a odpovedať na dané otázky. 
Vedieť zhodnotiť televízne programy. 
Vedieť správne udávať čas. 
V rámci projektu vytvoriť televízny program. 
 
 
 
Kommunikation. Komunikácia. (14 hodín) 
Vedieť sformulovať blahoželanie, napísať krátky list. 
Vedieť viesť krátky telefonický rozhovor. 
Vedieť pomenovať časti PC, pokyny pri práci s PC. 
 
 
Ferien. Prázdniny. (19 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK  – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Dokázať sa pozdraviť aj rozlúčiť 
sa, predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa. 
 
Pragmatické kompetencie 
Dokázať zvládnuť veľmi krátke 
izolované a väčšinou vopred 
naučené výpovede. 
 

 
 

Vedieť položiť a zároveň odpovedať na otázku:  
„Kam cestuješ?“ 
Vedieť použiť predložky vo vete. 
 
Poznať číslovky nad 100. 
Vedieť časovať sloveso nehmen a mitfahren. 
Vedieť povedať s kým cestujem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazykové kompetencie 
Vedieť vyhláskovať svoje meno 
a adresu. 
Používať iba základný rozsah 
jednoduchých výrazov 
týkajúcich sa osobných údajov 
a potrieb konkrétneho typu. 
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby izolovaných slov 
a slovných spojení vzťahujúcich 
sa na dané konkrétne situácie. 
Rozumieť, ak sa hovorí veľmi 
pomaly a pozorne, a ak dlhšie 
pauzy poskytujú čas na 
pochopenie zmyslu. 
Porozumieť jednoduchým 
pokynom. 
Rozoznať základné slovné 
spojenia v jednoduchých 
oznamoch z každodenného 
života. 
 
Dokázať napísať krátky osobný 
list alebo pohľadnicu. 
 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Vedieť sa samostatne 
predstaviť – svoje meno, 
adresu a štát, v ktorom žijem. 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu tak, 

 
Úvod do vyučovania nemeckého jazyka (20 hodín)   
Výslovnosť a pravopis.  
Pozdravy. Inštrukcie v NJ.  
Quiz.  Kvíz  
Hier spricht man Deutsch. Tu sa hovorí nemecky.  
Vieš po nemecky.  
Hallo. Wie heiβt du? Ahoj. Ako sa voláš?  
Predstavenie sa, nácvik dialógov, upevňovanie nemec. 
abecedy, zoznámenie sa s nemec. menami. 
Wo wohnst du? Kde bývaš?  
Poloha miest /N, S, W, O/  
Wie alt bist du? Koľko máš rokov?  
Určov. veku, poznávanie základných čísloviek.  
Woher kommst du? Odkiaľ pochádzaš? 
Der neue Freund. Nový priateľ. 
 
 
Schule. Škola. (16 hodín) 
Škola začína, školské potreby.  
V triede – zariadenie triedy.  
Aký je tvoj najobľúbenejší vyuč. predmet?  
Schüler und Lehrer. Žiaci a učitelia – vzťahy.  
Školská hra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úvod do vyučovania nemeckého jazyka (20 hodín)   
Vedieť správne vyslovovať nemecké hlásky  
Vedieť sa pozdraviť pri stretnutí a rozlúčke, vedieť sa 
predstaviť a nadviazať kontakt s inými ľuďmi. 
Ovládať správnu výslovnosť o/ö, u/ü, ei/ie 
Poznať a vedieť používať číslovky 1 - 10 
Vedieť správne vyslovovať w, ß 
Vedieť predstaviť seba a svoje bydlisko. 
Vedieť informovať o vlastnom veku. 
Poznať a vedieť používať číslovky 11 – 20 
Poznať a správne používať 8 základných farieb. 
Vedieť odpovedať na otázku: „Odkiaľ pochádzaš?“ 
Poznať názvy krajín v nemeckom jazyku. 
Porozumieť prečítanému textu, vedieť pracovať s textom. 
Vedieť vysvetliť polohu mesta v krajine. 
Naučiť sa používať členy (určitý, neurčitý) 
 
Schule. Škola. (16 hodín) 
Poznať a vedieť používať názvy učeb. pomôcok. 
Poznať a vedieť číslovky do 100. 
Vedieť sa opýtať na cenu a poskytnúť informácie o cene. 
Vedieť používať neurčitý člen v A. 
Poznať zariadenie triedy v NJ. 
Vedieť používať privl. zámená a množné číslo podstat. 
mien. 
Poznať názvy vyuč. predmetov a vedieť porozprávať o ich 
obľúbenosti 
Vedieť opísať svoj vlastný rozvrh po nemecky. 
Vedieť časovať sloveso haben. 
Poznať číslovky 21- 31. 
Vedieť opísať vlastnosti osôb. 
Vedieť pomenovať učiteľov jednotlivých predmetov  
 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: 
Dokázať sa pozdraviť aj rozlúčiť 
sa, predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa. 
 
Pragmatické kompetencie 
Dokázať zvládnuť veľmi krátke 
izolované a väčšinou vopred 
naučené výpovede. 
 
 

Familie. Rodina. (13 hodín) 
Kto je to? Moja rodina.  
Máš súrodencov?  
Akí sú tvoji súrodenci? 
Písanie listu o rodine.  
Hast du Haustiere? Máš domáce zvieratá?  
Si milovník zvierat?  
 
Janík a Marienka –rozprávka O medovníkovom domčeku: 
čítanie nemec. rozprávky.  
 
Geburtstag. Narodeniny. (17 hodín) 
Kedy máš narodeniny? 
Radové číslovky  
Mesiace a ročné obdobia   
Dnes mám narodeniny – blahoželania k narodeninám.  
Čo si dostal? Darčeky k narodeninám.  
Čo robíš na svoje narodeniny?  
Všetko najlepšie k narodeninám...  
 
 
 
 
 

Familie. Rodina. (13 hodín) 
Vedieť predstaviť členov svojej rodiny. 
Vedieť predstaviť svojich súrodencov. 
Vedieť napísať list o svojej rodine. 
Vedieť pomenovať domáce zvieratá podľa obrázkov 
a zvukov. 
Vedieť predstaviť vlastné domáce zviera. 
 
 
 
 
Geburtstag. Narodeniny. (17 hodín) 
Vedieť vymenovať názvy mesiacov a ročných období. 
Vedieť tvoriť radové číslovky zo základných, uviesť presný 
dátum narodenín. 
Vedieť položiť otázku: „Čo som dostal ?“a zároveň na ňu 
odpovedať. 
Vedieť rozprávať v NJ o činnostiach, jedlách a nápojoch. 
Vedieť napísať blahoželanie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Jazykové kompetencie 
 
Dokázať vyhláskovať svoju 
adresu, štátnu príslušnosť 
a ostatné osobné údaje. 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom, ktoré sú pomaly 
a zreteľne adresované. 
Dokázať porozumieť krátkemu 
jednoduchému popisu cesty. 
Pochopiť vety, výrazy a slová, 
ktoré sa ho priamo týkajú. 
Z kontextu krátkeho 
prečítaného textu pochopiť 
význam niektorých neznámych 
slov. 
Vedieť nájsť potrebné 
informácie v krátkych textoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úvod (16 hodín) 
Aké boli prázdniny? 
Sloveso sein v préterite. 
Perfektum pravidelných  slovies. 
Perfektum napr. slovies. 
gehen, bleiben. 
Školská reč. 
Čo si myslíš o matematike? 
Číslovky 1- 100 , 1- 1000 
Zámeno kein. 
 
 
Bydlisko (14 hodín) 
Aká je tvoja adresa?  
Dom, v ktorom bývam. 
Poloha domu. 
Aký je tvoj dom, byt? 
Opis izby. 
V meste. 
Opis hlavných budov. 
Kde to je? 
Základy orientácie. 
Vitajte v olympijskom  parku. 
 
Jedlo (11 hodín) 
Kedy raňajkuješ?  
Koľko je hodín? 
Kedy a čo raňajkujem? 
Čo ješ cez prestávku? 
Čo ješ na obed? 
Vymenovanie jedál. 
Pri stole,dialógy pri stole. 
Čo rád ješ? 

 
Úvod (16 hodín) 
Vedieť  povedať s kým cestujem. 
Vedieť napísať krátky text o prázdninách. 
Vedieť pozdravy a základné otázky z predchádzajúceho 
ročníka. 
Vedieť vyčasovať sloveso sein v préterite. 
Vedieť tvoriť perfektum pravidelných a 
nepravidelných slovies.  
Vedieť riešiť slovné úlohy v nemčine. 
Vedieť správne používať zámeno kein. 
Zopakovať názvy učebných pomôcok. 
 
Bydlisko (14 hodín) 
Vedieť napísať svoju adresu v nemčine. 
Vedieť opísať dom, v ktorom bývam a popísať jeho polohu. 
Vedieť popísať vlastnú izbu a jej zariadenie. 
Vedieť opísať budovy v meste. 
Vedieť vysvetliť niekomu, ako sa dostane na určité miesto. 
Vedieť používať inštrukcie o smere cesty. 
 
 
 
 
 
Jedlo (11 hodín) 
Vedieť povedať, kedy a čo raňajkujem. 
Vedieť časovať slovesá essen a trinken. 
Vedieť porozprávať, čo jedávam v škole počas prestávok. 
Vedieť zaradiť jedlá, do skupiny zdravých a nezdravých 
jedál. 
Vedieť vymenovať, čo jedávam na obed. 
Vedieť rozprávať o tom, čo rád a nerád jem. 
Vedieť prečítať a porozumieť recepty. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Komunikovať v bežných 
spoločenských situáciách. 
Udržiavať a rozvíjať základnú 
spoločenskú konverzáciu 
prostredníctvom jednoduchších 
bežných výrazov 
 
  
 
 
 
 
 
Pragmatické kompetencie 
 
Použiť jednoduché výrazové 
prostriedky na začatie, udržanie 
a ukončenie krátkeho 
rozhovoru. 

Recepty. 
 
Nákupy (10 hodín) 
Máš pri sebe peniaze? 
Koľko máš pri sebe peňazí? 
Vianočné trhy. 
Kde čo nájdem. 
Neosobné zámeno man. 
Informácie o tovare. 
Čím vám môžem poslúžiť? 
Jednoduché frázy pri nakupovaní. 
Názvy ovocia a zeleniny a označenie ich množstva. 
Chcel by si zmrzlinu? 
Dávky zmrzliny a kupovanie zmrzliny. 
 
Móda (15 hodín) 
Koľko stojí sako? 
Pýtanie sa na ceny oblečenia. 
Prídavné mená s urč. členom v nominatíve a v akuzatíve. 
Ako sa ti páči táto farba? 
Vlastný názor na farby. 
Čo nosíš najradšej? 
Skloňovanie privlastňovacích zámen 
Aké oblečenie nosím rád?  
Nevidel si moje tričko? 
Predložky s akuzatívom a datívom. 
Popoluška, moderná verzia rozprávky.  
 
 

 
 
Nákupy (10 hodín) 
Vedieť sa opýtať a odpovedať na uvedené otázky. 
Vedieť pomenovať jednotlivé oddelenia obchodného domu. 
Vedieť používať vo vete neosobné zámeno man. 
Vedieť poskytnúť informácie, kde sa aký tovar predáva. 
Vedieť používať jednoduché frázy pri nakupovaní. 
Vedieť názvy ovocia a zeleniny a jednotky hmotností. 
Vedieť vymenovať jednotlivé druhy zmrzliny. 
 
 
 
 
 
Móda (15 hodín) 
Vedieť pomenovať názvy oblečení. 
Vedieť sa opýtať na cenu jednotlivých častí oblečenia. 
Vedieť skloňovať prídavné mená po určitom a neurčitom 
člene v N. a A. 
Vedieť vysloviť vlastný názor o farbách. 
Vedieť vysloviť svoj názor na rôzne časti oblečenia. 
Vedieť časovať sloveso tragen. 
Vedieť sa opýtať a odpovedať na otázku: „Čo nosíš rád?“ 
Vedieť používať jednoduché frázy pri nakupovaní. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK  – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Jazykové kompetencie 
 
Vedieť vyhláskovať svoje meno 
a adresu 
Používať iba základný rozsah 
jednoduchých výrazov 
týkajúcich sa osobných údajov 
a potrieb konkrétneho typu 
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby izolovaných slov 
a slovných spojení vzťahujúcich 
sa na dané konkrétne situácie 
Rozumieť, ak sa hovorí veľmi 
pomaly a pozorne, a ak dlhšie 
pauzy poskytujú čas na 
pochopenie zmyslu 
Porozumieť jednoduchým 
pokynom 
Rozoznať základné slovné 
spojenia v jednoduchých 
oznamoch z každodenného 
života 
Dokázať napísať krátky osobný 
list alebo pohľadnicu 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Vedieť sa samostatne 
predstaviť – svoje meno, 
adresu a štát, v ktorom žijem. 
Dokázať nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu tak, 

 
Úvod do vyučovania nemeckého jazyka. (5 hodín) 
 
 
Hobbys. Záujmy. (14 hodín) 
Aký je tvoj koníček? 
Máš rád šport? 
Čo rád robíš? 
Moja obľúbená hudba. 
Zbieranie pohľadníc, známok, mincí. 
Čo robíš cez víkend? 
 
Fernsehen. Televízia. (14 hodín) 
Čo rád sleduješ v televízii? Ako často sleduješ televíziu? 
Anketa – prieskum sledovanosti televízie. 
Koľko je hodín? 
Kto je tvoja obľúbená hviezda? 
Práca na projekte: Moja televízna osobnosť. 
Zapni! Výroba televízneho programu. 
 
Kommunikation. Komunikácia. (14 hodín) 
Ako sa učíš nemčinu? 
Pri telefóne. 
Zasa napíš! 
Priatelia, s ktorými si píšem. Práca s počítačom. 
 
Ferien. Prázdniny. (19 hodín) 
Kam pocestuješ na prázdniny? 
Ako tam pocestuješ? Čo si so sebou vezmeš? 
Kde budeš bývať? 
 
Moja vysnívaná dovolenka. 

 
Úvod do vyučovania nemeckého jazyka. (5 hodín) 
Zopakovať učivo 6. ročníka na základe prebratých tém. 
 
Hobbys. Záujmy. (14 hodín) 
Vedieť rozprávať o svojich koníčkoch. 
Vedieť pomenovať rozličné druhy športu, pomenovať 
hudobné nástroje a zbierky. 
Vedieť časovať silné slovesá fahren, sehen, sitzen. 
 
 
 
Fernsehen. Televízia. (14 hodín) 
Vedieť sa pýtať a odpovedať na dané otázky. 
Vedieť zhodnotiť televízne programy. 
Vedieť správne udávať čas. 
V rámci projektu vytvoriť televízny program. 
 
 
 
Kommunikation. Komunikácia. (14 hodín) 
Vedieť sformulovať blahoželanie, napísať krátky list. 
Vedieť viesť krátky telefonický rozhovor. 
Vedieť pomenovať časti PC, pokyny pri práci s PC. 
 
 
Ferien. Prázdniny. (19 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK  – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: 
Dokázať sa pozdraviť aj rozlúčiť 
sa, predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa. 
 
Pragmatické kompetencie 
Dokázať zvládnuť veľmi krátke 
izolované a väčšinou vopred 
naučené výpovede. 
 

 
 
 
 

Vedieť položiť a zároveň odpovedať na otázku:  
„Kam cestuješ?“ 
Vedieť použiť predložky vo vete. 
 
Poznať číslovky nad 100. 
Vedieť časovať sloveso nehmen a mitfahren. 
Vedieť povedať s kým cestujem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazykové kompetencie: 
 
Používať osvojenú slovnú 
zásobu tak, aby si vedel poradiť 
v každodennom konaní, ktoré 
sa týka známych situácií a tém. 
Dokázať používať niektoré 
jednoduché gramatické 
štruktúry cudzieho jazyka, aj 
keď sa niekedy dopúšťa 
základných chýb, ale je mu 
rozumieť. 
 
Rozumieť základným bodom 
v hovorenom prejave na témy, 
ktoré sú mu známe.  
Pochopiť konkrétne informácie 
v jednoduchších písaných 
materiáloch, s ktorými 
prichádza do styku, akými sú 
napr. listy, brožúry a krátke 
články. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opakovanie učiva (6 hodín) 
Opakovanie 1. lekcie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Otvorte dvere! (12 hodín) 
Tu bývam 
Môj domov 
Poriadok je všetko! 
Môj všedný deň 
Poumývať ... 
Doplnkové čítanie, Extra! 
Kontrolná práca 
 
3. Voľný čas (15 hodín) 
To ma zaujíma 
Šport  pre všetkých? 
Veci okolo peňazí 
Moja pokladnička 
0pakovanie – Projekty 1,2,3 
Doplnkové čítanie, Extra! 
Výlet 
Školská písomná práca 
 
4. Dajme sa do toho! (9 hodín) 
Ciele na prázdniny 
Ubytovanie 

Opakovanie učiva (6 hodín) 
Viesť žiakov k slušnému správaniu k iným ľuďom, vážiť si 
blíz. a rodičov. Oceniť kladné vlastnosti u priateľov. Byť 
sebakritický.  
Vedieť používať ein, kein, weil, modálne slovesá. 
Vedieť posúdiť konanie skutočných priateľov.  
Uvedomiť si, aká je dôležitá pomoc rodičom, byť ochotný 
udržiavať v poriadku dom či izbu. 
Viesť žiakov k rozvíjaniu komunikačných zručností o dome 
a byte. 
 
2. Otvorte dvere! (12 hodín) 
Viesť žiakov k rozvíjaniu komunikačných zručností  
o každodenných činnostiach v dome, v byte. 
Vedieť rozprávať, ako často pomáhame doma. 
Vedieť používať prídavné mená v D a A, zvratné slovesá, 
slovesá s odlučiteľ. predponami.  
Vedieť uviesť príklad ako stráviť deň. 
Vysvetliť žiakom, ako správne využiť čas. 
 
3. Voľný čas (15 hodín) 
Zdôrazniť význam športu pre zdravie človeka. 
Vedieť hospodáriť s peniazmi.  
Vedieť komunikovať o voľnom čase, o športe. 
Vedieť rozprávať o výške vreckového, rozvíjať písomný 
prejav žiakov. Použiť slov. poradie čas – spôsob – miesto, 
dass vo vete. 
Vysvetliť, kde si môžeme zarobiť. 
 
 
4. Dajme sa do toho! (9 hodín) 
Zdôrazniť význam dobre naplánovanej dovolenky v prírode, 
na horách, pri mori- slušne sa počas prázdnin správať. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Sociolingvistické 
kompetencie 
 
Komunikovať v bežných 
spoločenských situáciách. 
Dokázať udržiavať a rozvíjať 
základnú spoločenskú 
konverzáciu prostredníctvom  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pragmatické kompetencie 
 
Dokázať používať jednoduché 
výrazové prostriedky na 
začatie, udržanie a ukončenie 
krátkeho rozhovoru 
 

V dopravnom podniku 
Neschodné cesty 
Doplnkové čítanie, Extra! 
 
 
 
5. Prázdniny (9 hodín) 
Kde si bol cez prázdniny 
Páčilo sa ti to? 
Chcel by som sa sťažovať 
Moja dovolenka v Porýní 
Pojmové mapy, perfektum. 
 
 
 
6. Problémy (12 hodín) 
Som chorý 
Problémy neschopných 
Nehoda 
V kancelárii strát a nálezov 
Doplnkové čítanie, Extra! 
V banke... Na Pošte 
Projekt – upevnenie učiva 
 
 
 
 
7. V okolí (8 hodín) 
Kde bývam 
Tu sa niečo deje 
Bývam tu rád 
Doplnkové čítanie, Extra! 
Práca s počítačom 
 

Vedieť rezervovať izbu v zahraničí, rozvíjať ústny, písomný 
prejav. 
Vedieť  požiadať o možnosť zmeny, vedieť sa informovať 
o odchodoch vlakov, kúpiť lístok.  
Vedieť napísať oficiálny list. 
 
5. Prázdniny (9 hodín) 
Vedieť komunikovať o prázdninách, o tom, čo sa im páčilo, 
na čo sa museli sťažovať, opísať výlet v nemecky hovoriacej 
krajine.  
Vedieť použiť spojku weil vo vedľajšej vete a perfektum 
pravidelných a nepravidelných slovies. 
Vedieť uviesť príklady miest vhodných na strávenie 
dovolenky a prázdnin v nemecky hovoriacich krajinách.  
 
6. Problémy (12 hodín) 
Viesť žiakov k tomu, aby neboli ľahostajní k iným ľuďom, 
keď sú chorí, aby pomohli v núdzi a starali sa o svoje 
zdravie.  
Vedieť sa objednať u lekára, privolať pomoc pri nehode, 
vedieť nahlásiť stratu či krádež.  
Vedieť použiť vo vete seit a prít. čas. Porozumieť 
neznámemu textu. 
Vedieť použiť man kann, 2., 3. stupeň prídav. mien, 
vyjadrovať sa v min. čase, použiť spojku ob.  
Vedieť rozprávať o svojom meste a okolí. 
 
7. V okolí (8 hodín) 
Vedieť rozprávať o výhodách a nevýhodách života v meste. 
Vedieť  sa opýtať na smer, rozprávať o obchodoch, vedieť 
nakupovať 
Vedieť používať D a A, používať prídav. mená s der, dieser, 
jener. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 9. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
8. V meste (13 hodín) 
Ako sa tam dostanem 
Uprostred mesta 
Ideme nakupovať 
Osobitná ponuka 
Máme hlad 
Ideme jesť 
Projekt, Extra! 
 
9. Svet a životné prostredie (13 hodín) 
Aké je počasie 
Auto... 
Všetko... 
Moja vlasť 
Upevnenie učiva 
Opakovanie učiva 
 
 
 

Vedieť analyzovať podobné slovíčka v nemčine a 
slovenčine         
  
8. V meste (13 hodín) 
Rozpoznať a vedieť používať jednotlivé pády, vedieť 
rozprávať o dobrých a zlých stránkach svojho mesta 
a okolia 
 
 
 
 
 
9. Svet a životné prostredie (13 hodín) 
Vedieť komunikovať o počasí, o doprave, o životnom 
prostredí. Používať N a A. 
Vedieť porozumieť opisu počasia v nemeckom jazyku. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK– 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín ročne – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazykové kompetencie: 
 
Používať osvojenú slovnú 
zásobu tak, aby si vedel poradiť 
v každodennom konaní, ktoré 
sa týka známych situácií a tém. 
Dokázať používať niektoré 
jednoduché gramatické 
štruktúry cudzieho jazyka, aj 
keď sa niekedy dopúšťa 
základných chýb, ale je mu 
rozumieť. 
 
Rozumieť základným bodom 
v hovorenom prejave na témy, 
ktoré sú mu známe.  
Pochopiť konkrétne informácie 
v jednoduchších písaných 
materiáloch, s ktorými 
prichádza do styku, akými sú 
napr. listy, brožúry a krátke 
články. 
Sociolingvistické 
kompetencie 
 
Komunikovať v bežných 
spoločenských situáciách. 
Dokázať udržiavať a rozvíjať 
základnú spoločenskú 
konverzáciu prostredníctvom  
 
 
 

Úvod do vyučovania NJ v 9. roč. (4 hodín) 
Opakovanie učiva 
 
5. DOPRAVA (15 hodín) 
Ako prichádzaš do školy? 
Cestuješ autobusom 
Rád jazdíš na bicykli? 
Cestuješ rád? 
Ako rád cestuješ? 
Šťastnú cestu.  
Jazykové cvičenia.  
Čo vieš? 
Projekt – upevnenie učiva 
 
6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (11 hodín) 
Príroda. 
Ochrana prírody v škole. 
Chrániš prírodu? 
Školské akcie. 
Pojmové mapy 
Jazykové cvičenia. 
Čo vieš? 
Vianoce – doplnkové čítanie 
 
 
 
7. ŠKOLSKÝ SVIATOK (16 hodín)  
Prídeš so mnou?  
Čo si prinesieš so sebou?  
Čo nosíš na párty? 
Opakovanie učiva – I. polrok 
Ako prídem najlepšie?  
Aká bola slávnosť?  

Úvod do vyučovania NJ v 9. roč. (4 hodín) 
Zopakovať učivo 8. ročníka. 
 
5. DOPRAVA (15 hodín) 
Viesť žiakov k tomu, aby boli opatrní pri jazde v dopravnom 
prostriedku, ohľaduplní pri jazde na bicykli. 
Viesť ich k disciplíne na komunikáciách.  
Rozvíjať komunikačné schopnosti, vysvetliť ako sa chodí do 
školy. 
Vedieť sa opýtať  na cestu, kúpiť lístok, vymenovať 
dopravné prostriedky, časti bicykla. 
Vedieť používať spojku weil. 
Vedieť stupňovať prídavné mená. 
 
6. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (11 hodín) 
Viesť žiakov k ochrane životného prostredia – zdôrazniť 
význam ochrany prírody pre budúcnosť ľudstva. 
Zdôrazniť, že aj prostredie v škole je životným prostredím, 
preto ho musíme udržiavať v poriadku. 
Rozvíjať jazykový prejav o svete prírody, zbere odpadu. 
Vedieť hovoriť o návrhoch zlepšovania životného prostredia. 
Separovať odpad – čo do ktorého kontajnera patrí. 
Vedieť pomenovať slovom stromy, kvety, vtáctvo, zvieratá, 
ročné obdobia. 
 
7. ŠKOLSKÝ SVIATOK (16 hodín) 
Zdôrazniť význam rodinných sviatkov v živote človeka 
Upevniť vzťahy v žiackom kolektíve. Vedieť sa vkusne 
obliecť.  
 Rozvíjať jazykové zručnosti žiakov, vedieť porozprávať 
o tom, ako sa obliecť a čo priniesť so sebou na školskú 
slávnosť. Dôraz klásť na gramatiku – vedieť použiť prídav. 
meno po neurčitom člene, Akuzatív. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK– 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín ročne – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
Pragmatické kompetencie 
 
Dokázať používať jednoduché 
výrazové prostriedky na 
začatie, udržanie a ukončenie 
krátkeho rozhovoru 
 

Projekt – opakovanie učiva 7. lekcie 
Jazykové cvičenia 
Čo vieš? 
Doplnkové čítanie 
 
8. SNY (16 hodín) 
Čo robíš večer?  
Máš nočné mory?  
Kto je tvoj vysnívaný typ?  
Čo by si chcel robiť?  
Princezná na hrášku 
Jazykové cvičenia 
Čo vieš 
Kontrolná písomná práca 
 
 
 
 
 
 
Opakovanie učiva. (4 hodín) 
Výstupný test 
Zhrňujúce opakovanie 

Vedieť posúdiť správne a nesprávne organizovanie akcie 
v škole a rôzne podujatia. 
Vedieť použiť slovnú zásobu k téme orientácia v meste. 
 
8. SNY (16 hodín) 
Naučiť žiakov snívať o správnych veciach, mať správne 
vzory. 
Vedieť správne využiť čas vo večerných hodinách. Rozvíjať 
komunikačné schopnosti žiakov prostredníctvom dialógov 
o tom, aké majú sny, čo robia večer, používať perfektum 
nepravidel. slovies, budúci čas.  
Upozorniť na to, že aj sny sa môžu stať skutočnosťou. 
Rozvíjať čítanie, dôraz klásť na správnu nemec. výslovnosť. 
Vedieť použiť sloveso mögen, haben. 
Porozumieť hovorenému textu z kazety.  
Vedieť opísať svojho najlepšieho priateľa/priateľku, čo má 
rád, čo si najradšej oblieka – napísať kontrolnú písomnú 
prácu na danú tému. 
 
Opakovanie učiva. (4 hodín) 
Upevniť celoročné učivo, zhrnúť vedomosti z PROJEKTU 1 
a PROJEKTU 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Jazykové kompetencie 
 
Dokázať vyhláskovať svoju 
adresu, štátnu príslušnosť 
a ostatné osobné údaje. 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom, ktoré sú pomaly 
a zreteľne adresované. 
Dokázať porozumieť krátkemu 
jednoduchému popisu cesty. 
Pochopiť vety, výrazy a slová, 
ktoré sa ho priamo týkajú. 
Z kontextu krátkeho 
prečítaného textu pochopiť 
význam niektorých neznámych 
slov. 
Vedieť nájsť potrebné 
informácie v krátkych textoch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Úvod (16 hodín) 
Aké boli prázdniny? 
Sloveso sein v préterite. 
Perfektum pravidelných  slovies. 
Perfektum napr. slovies. 
gehen, bleiben. 
Školská reč. 
Čo si myslíš o matematike? 
Číslovky 1- 100 , 1- 1000 
Zámeno kein. 
 
 
Bydlisko (14 hodín) 
Aká je tvoja adresa?  
Dom, v ktorom bývam. 
Poloha domu. 
Aký je tvoj dom, byt? 
Opis izby. 
V meste. 
Opis hlavných budov. 
Kde to je? 
Základy orientácie. 
Vitajte v olympijskom  parku. 
 
Jedlo (11 hodín) 
Kedy raňajkuješ?  
Koľko je hodín? 
Kedy a čo raňajkujem? 
Čo ješ cez prestávku? 
Čo ješ na obed? 
Vymenovanie jedál. 
Pri stole,dialógy pri stole. 

 
Úvod (16 hodín) 
Vedieť  povedať s kým cestujem. 
Vedieť napísať krátky text o prázdninách. 
Vedieť pozdravy a základné otázky z predchádzajúceho 
ročníka. 
Vedieť vyčasovať sloveso sein v préterite. 
Vedieť tvoriť perfektum pravidelných a 
nepravidelných slovies.  
Vedieť riešiť slovné úlohy v nemčine. 
Vedieť správne používať zámeno kein. 
Zopakovať názvy učebných pomôcok. 
 
Bydlisko (14 hodín) 
Vedieť napísať svoju adresu v nemčine. 
Vedieť opísať dom, v ktorom bývam a popísať jeho polohu. 
Vedieť popísať vlastnú izbu a jej zariadenie. 
Vedieť opísať budovy v meste. 
Vedieť vysvetliť niekomu, ako sa dostane na určité miesto. 
Vedieť používať inštrukcie o smere cesty. 
 
 
 
 
 
Jedlo (11 hodín) 
Vedieť povedať, kedy a čo raňajkujem. 
Vedieť časovať slovesá essen a trinken. 
Vedieť porozprávať, čo jedávam v škole počas prestávok. 
Vedieť zaradiť jedlá, do skupiny zdravých a nezdravých 
jedál. 
Vedieť vymenovať, čo jedávam na obed. 
Vedieť rozprávať o tom, čo rád a nerád jem. 



 

Rozpis učiva predmetu: NEMECKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
Sociolingvistické 
kompetencie 
Komunikovať v bežných 
spoločenských situáciách. 
Udržiavať a rozvíjať základnú 
spoločenskú konverzáciu 
prostredníctvom jednoduchších 
bežných výrazov 
 
  
 
 
 
 
 
Pragmatické kompetencie 
 
Použiť jednoduché výrazové 
prostriedky na začatie, udržanie 
a ukončenie krátkeho 
rozhovoru. 

Čo rád ješ? 
Recepty. 
 
Nákupy (10 hodín) 
Máš pri sebe peniaze? 
Koľko máš pri sebe peňazí? 
Vianočné trhy. 
Kde čo nájdem. 
Neosobné zámeno man. 
Informácie o tovare. 
Čím vám môžem poslúžiť? 
Jednoduché frázy pri nakupovaní. 
Názvy ovocia a zeleniny a označenie ich množstva. 
Chcel by si zmrzlinu? 
Dávky zmrzliny a kupovanie zmrzliny. 
 
Móda (15 hodín) 
Koľko stojí sako? 
Pýtanie sa na ceny oblečenia. 
Prídavné mená s urč. členom v nominatíve a v akuzatíve. 
Ako sa ti páči táto farba? 
Vlastný názor na farby. 
Čo nosíš najradšej? 
Skloňovanie privlastňovacích zámen 
Aké oblečenie nosím rád?  
Nevidel si moje tričko? 
Predložky s akuzatívom a datívom. 
Popoluška, moderná verzia rozprávky.  
 
 

Vedieť prečítať a porozumieť recepty. 
 
 
Nákupy (10 hodín) 
Vedieť sa opýtať a odpovedať na uvedené otázky. 
Vedieť pomenovať jednotlivé oddelenia obchodného domu. 
Vedieť používať vo vete neosobné zámeno man. 
Vedieť poskytnúť informácie, kde sa aký tovar predáva. 
Vedieť používať jednoduché frázy pri nakupovaní. 
Vedieť názvy ovocia a zeleniny a jednotky hmotností. 
Vedieť vymenovať jednotlivé druhy zmrzliny. 
 
 
 
 
 
Móda (15 hodín) 
Vedieť pomenovať názvy oblečení. 
Vedieť sa opýtať na cenu jednotlivých častí oblečenia. 
Vedieť skloňovať prídavné mená po určitom a neurčitom 
člene v N. a A. 
Vedieť vysloviť vlastný názor o farbách. 
Vedieť vysloviť svoj názor na rôzne časti oblečenia. 
Vedieť časovať sloveso tragen. 
Vedieť sa opýtať a odpovedať na otázku: „Čo nosíš rád?“ 
Vedieť používať jednoduché frázy pri nakupovaní. 
 
 
 
 

 



 

RUSKÝ JAZYK 

 
Charakteristika predmetu 
 

Predmet „Ruský jazyk“ – 2. cudzí jazyk je obsahovo zameraný na poskytnutie základných 
predpokladov pre komunikáciu žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom živote, v 
ďalšom štúdiu a napokon uplatnením sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna 
výchova žiakov. V praxi to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých 
názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej 
republike, ale aj mimo nášho štátu. Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, 
identita a podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikultúrna výchova mala smerovať. Počas 
štúdia podľa tohto programu sa žiak dostane z referenčného stupňa A1 na stupeň A2 (používateľ 
základného jazyka). 
 
5. ročník – Modul 4  
V 5. ročníku rozširujeme a prehlbujeme poznatky ruskej výslovnosti a intonácie, ruskej lexiky, 
základov gramatiky a pravopisu a ich prostredníctvom skvalitňujeme schopnosti žiakov rozumieť 
ruskej reči, hovoriť, čítať a písať po rusky. Rozvíjame rečové zručnosti a návyky, aby boli žiaci 
schopní v budúcnosti samostatnejšie si osvojovať nové poznatky a prakticky ich využívať pri 
komunikácii.   
 
7. ročník – Modul 2 
Žiaci zdokonaľujú svoj písomný prejav a čítanie zo 6. ročníka a dokážu sa vyjadriť jednoduchým 
spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými okruhmi formou monológu aj dialógu. 
 
7. ročník – Modul 1, Modul 3 
Žiaci sa v súlade s pravopisnými normami naučia správne používať veľké a malé písmená písanej 
a tlačenej azbuky v písomnom a ústnom prejave. Žiaci chápu význam slov a viet, ktoré sa ich 
bezprostredne týkajú. 
 
8. ročník – Modul 4  

Žiaci dokážu používať prebrané konštrukcie. Žiaci dokážu samostatne prekladať vety s prebranými 

gramatickými konštrukciami. Zvládajú prebrané okruhy tém - priateľstvo, režim dňa, sviatky, voľný 

čas. 

8. ročník – Modul 2 
Obsahovo učivo daného ročníka umožňuje žiakom s porozumením počúvať, čítať, reprodukovať 
i tvoriť krátke jednoduché rečové prejavy tematicky zamerané na základné životné situácie v škole, 
v rodine, v prírode, vo svojom bydlisku a na elementárnej úrovni sa zoznamovať aj s ruskou 
literatúrou. 
 
8. ročník – Modul 1, Modul 3 
Žiaci zdokonaľujú svoj písomný prejav a čítanie zo 7. ročníka a dokážu sa vyjadriť jednoduchým 
spôsobom v situáciách, ktoré sú spojené s tematickými okruhmi formou monológu aj dialógu na témy 
– príroda, počasie, Moskva, zdravie, prázdniny, pomoc v domácnosti. 
 
9. ročník – Modul 2 

Žiaci pokračujú v rozvoji komunikatívnych zručností. Dopĺňajú učivo nadobudnuté v oblasti 

kulturológie. Dokážu používať prebrané konštrukcie. Žiaci dokážu samostatne prekladať vety s 

prebranými gramatickými konštrukciami. Zvládajú prebrané okruhy tém – doprava, jedlo, oblečenie, 

šport. 

9. ročník – Modul 1, Modul 3 
V 9. ročníku žiaci upevňujú rečové zručnosti, schopnosti a návyky získané v predchádzajúcich 
ročníkoch a ďalej rozvíjajú schopnosť receptívnej a produktívnej komunikácie na základe 
osvojovaných jazykových prostriedkov v témach – škola, prázdniny, rodina, Petrohrad, choroby. 
 
 



 

Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Spoločenské: 
1. podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a 
pomáhal cudzincom vo svojej vlastnej krajine 
2. žiak pochopí potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku ako nikdy sa nekončiaci celoživotný proces 
Vzdelávacie: 
1. získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku na referenčnom stupni A1 až 
A2, čo sa odrazí v jednotlivých komunikačných zručnostiach 
2. získať zručnosť samostatne pracovať s učebnicou, riešiť úlohy v pracovnom zošite, pracovať 
s prekladovým slovníkom, 
3. v súlade s osvojovaním si lexikálnych jednotiek určených na produktívne a receptívne osvojenie 
základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a 
vetných modelov, získať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej 
stránky správne vety dialógy a súvislé ústne a písomné prejavy 
Výchovné: 
1. rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach a v skupinách 
2. prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov, fantáziu pri tvorbe situácií, replík, 
dotváraní textov a zapájaní sa do jazykových hier 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja,  
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie,  
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie,  
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk,  
- dokáže primerane komunikovať v materinskom a v dvoch cudzích jazykoch,  
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 
zodpovednosti.  
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti,  
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  
- pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),  
- správa sa kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám,  
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  
 
Kompetencie (spôsobilosti) občianske:  
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje 
a ochraňuje princípy demokracie,  
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti,  
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva 
k naplneniu práv iných,  
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 
zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia.  
 

 
 



 

Učebné zdroje 
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Orlova, N. a kol.: Классные друзья 1 – Ruština pre 2. stupeň základných škôl, zošit. Praha,Klett, 
2015. ISBN SBN 978-80-7397-207-3. 
Orlova, N. a kol.: Классные друзья 1 – Ruština pre 2. stupeň základných škôl,pracovný zošit. 
Praha,Klett, 2015. ISBN 978-80-7397-206-6. 
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Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia (spôsobilosť) k 
celoživotnému učeniu sa 
 
Začať si osvojovať rečové 
zručnosti a niektoré jazykové 
prostriedky.  
 
Získavať základnú predstavu o 
charaktere ruského jazyka, 
osvojovať si prvé poznatky z 
ruských reálií.  
 
Využívať vedomosti, zručnosti a 
informácie osvojené v iných 
vyučovacích predmetoch, 
najmä v materinskom jazyku a 
zemepise. 
 
Pochopiť dôležitosť schopnosti 
komunikovať po rusky pre 
ďalšie štúdium a praktický život. 
 
Využívať ruský jazyk 
k získavaniu informácií 
z rôznych oblastí.   
 
Sociálne komunikačné 
kompetencie (spôsobilosti) 
 
 
Pôsobiť textami v duchu 
porozumenia, znášanlivosti a 
priateľstva medzi národmi. 

 
Azbukové obdobie 
Môj dvor    
- čítanie a písanie ďalších písmen ruskej abecedy 
- pozdrav, 
- predstavenie sa,  
- čo robím rád 
Dovidenia leto 
-  čítanie a písanie ďalších písmen ruskej abecedy 
-  voľnočasové aktivity 
-  členovia rodiny 
Opäť v škole 
- školské predmety 
- školská trieda a jej zariadenie 
Naša rodina 
- členovia rodiny 
- domáci miláčik 
- povolania 
Môj dom 
- časti domu,bytu 
- zariadenie bytu 
- varianty bývania 
 
 
 

 
Azbukové obdobie 
1. Výslovnosť 
Osvojiť si 
- výslovnosť samohlások у,я,и,ю, е,я,ы,ё 
- výslovnosť spoluhlásky c,  л, ть, ш, щ 
- výslovnosť tvrdých a mäkkých spoluhlások, slabík 
- prízvuk 
- správnu výslovnosť slovnej zásoby, 
- intonáciu jednoduchej vety oznamovacej a opytovacej vety 
s opytovacím slovom, bez opytovacieho slova s 
porovnaním. 
2. Slovná zásoba 
Osvojiť si lexikálne prostriedky (väzby) na vyjadrenie: 
- pozdravu;   
- poďakovanie a reakcie na poďakovanie; 
- hry, druhy športu; 
- voľnočasové aktivity; 
- členovia rodiny; 
- školské predmety; 
- školské potreby; 
- vybavenie triedy; 
- členovia rodiny; 
- povolania; 
- domáci miláčik (zvieratá); 
- byt a jeho vybavenie; 
- druhy bývania; 
- ospravedlnenia. 
Pomenovať: 
- osoby a najbežnejšie predmety, s ktorými sa žiak stretáva 
alebo ktoré používa v škole, v byte, pri hre; 
- frekventované činnosti v škole, doma, pri hre a zábave, 
v obchode;  
- kvalitu, farbu, vlastnosti osôb 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 5. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Nebáť sa hovoriť po rusky 
s cudzím človekom. 
 
Využívať osvojené vedomosti 
v ruskom jazyku 
k nadväzovaniu kontaktov 
alebo vzťahov. 
 
Dodržiavať v rusky hovoriacom 
prostredí zásady slušného 
správania. 
 
 

3. Gramatika 
Vedieť: 
- pracovať s tabuľkou azbuky; 
- vyjadriť zápor; 
- tvoriť minulý čas; 
- používať väzby slovesa  играть; 
- pravopis písania – и po г, к, х; 
- používať akuzatív vybraných podstatných mien ženského 
rodu; 
- číslovky od 1-100; 
- vybrané tvary privlastňovacích zámen; 
- používať väzbu У меня есть ... ; 
- pravopis saohlások po spoluhláskych ж, ш ,ц; 
- vybrané prídavné mená mužského a ženského rodu; 
- sloveso есть vo význame „ je , nachádza sa“ 
4. Grafika a pravopis 
Vedieť: 
- čítať tlačenú a písanú azbuku, 
- písať malé i veľké písmená písanej azbuky, 
- graficky vyjadriť mäkkosť spoluhlások  
Osvojiť si: 
- písanie dátumu  (učiteľ píše, žiaci čítajú dátum na  
začiatku hodiny z tabule) 
- písanie čiarky za oslovením, pred a za slovom, bodky, 
otáznik a výkričník za vetou. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia (spôsobilosť) k 
celoživotnému učeniu sa 
 
Pochopiť dôležitosť schopnosti 
komunikovať po rusky pre 
ďalšie štúdium a praktický život. 
 
Nebáť sa hovoriť po rusky 
s cudzím človekom. 
 
Učiť sa samostatne pracovať 
s prekladovým slovníkom. 
 
Sociálne komunikačné 
kompetencie (spôsobilosti) 
 
Riešiť jednoduché problémové 
situácie v cudzojazyčnom 
prostredí. 
 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom v Ruskom jazyku. 
 
Vedieť sformulovať jednoduché 
myšlienky po rusky. 
 
Rozumieť hovorovej reči 
a primeranému textu v ruskom 
jazyku. 
 
 
 
 

 
Poazbukové obdobie (66 hodín)  
Škola môj svet: 
Vyjadrenie vlastníctva 
Jednotné a množné číslo podstatných mien  
Nákupy 
Rozvrh hodín, dni v týždni, mesiace 
Slovná zásoba k téme 
Nácvik písmen 
 
 
 
Režim dňa: 
Určovanie času 
Prítomný čas slovies 
Voľnočasové aktivity 
Slovná zásoba k téme 
 
Ľudia v mojom okolí: 
Opis postavy 
Prítomný priebehový čas 
Rozdiely prítomného času v časovaní slovies 
Domáce práce, oblečenie  
Slovná zásoba k téme  
 
 
Šport. Časti ľudského tela: 
Slovná zásoba k téme  
Časovanie slovies typu „delať“, „govoriť“ 
Používanie slovies pohybu 
Základné pravopisné poučky 
 
 
 

 
Poazbukové obdobie (66 hodín)  
Škola môj svet: 
- vedieť správne používať tvary slovesa mať v kladnej vete, 
otázke, zápore  
- rozlišovať j. a množ. č. podst. mien  
- vedieť sa opýtať na cenu tovaru  
- vymenovať dni v týždni, mesiace v roku a poznať vyuč. 
predmety 
- počítať od 1 – 100 a vedieť väzby čísloviek 1, 2, 3, 4 
s pods. m. 
 
Režim dňa: 
- vedieť povedať čo sa robí na jednotlivých vyuč. hodinách 
- opísať svoj režim dňa použijúc slovesa v prít. čase  
- tvoriť otázku a zápor v prít. Čase 
- porozprávať o svojich voľnočasových aktivitách 
 
Ľudia v mojom okolí: 
- používať správne prídavné mená pri opise vzhľadu ľudí 
- vedieť použiť správnu formu priebehového času v kladnej 
vete, otázke a zápore 
- používať správne prít. Čas v jednotlivých situáciách  
-pomenovať bežné domáce práce a svoju pomoc v rodine, 
dome 
 
Šport. Časti ľudského tela: 
- pomenovať najobľúbenejšie druhy športu a porozprávať 
o svojich športových aktivitách  
- poznať základné časti ľudského tela 
- používať slovesné tvary v prít. a minulom čase  
- používať správne slovesá „umeť“, „znať“ 
- dokázať používať nominatív príd. m. j. a množ. č. 
- tvoriť a používať zložený budúci čas slovies 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencie (spôsobilosti) 
občianske 
Získať predstavu o ruských 
zvykoch. 
 
 

 
Moskva – hlavné mesto Ruska: 
Slovná zásoba k téme  
Použitie slovies „znať “ „umeť“ 
Minulý čas slovies 
Prídavné mená v nominatíve jednot. a množ. č. 
Budúci čas slovies 
 
 
 
 

 
Moskva – hlavné mesto Ruska: 
- vedieť základné informácie o hlavnom meste Ruska – 
Moskva  
- používať a správne časovať slovesá pohybu 
- ovládať základné pravopisné rozcvičky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia (spôsobilosť) k 
celoživotnému učeniu sa 
 
Začať si osvojovať rečové 
zručnosti a niektoré jazykové 
prostriedky.  
 
Získavať základnú predstavu o 
charaktere ruského jazyka, 
osvojovať si prvé poznatky z 
ruských reálií.  
 
Využívať vedomosti, zručnosti a 
informácie osvojené v iných 
vyučovacích predmetoch, 
najmä v materinskom jazyku a 
zemepise. 
 
Pochopiť dôležitosť schopnosti 
komunikovať po rusky pre 
ďalšie štúdium a praktický život. 
 
Využívať ruský jazyk 
k získavaniu informácií 
z rôznych oblastí.   
 
Sociálne komunikačné 
kompetencie (spôsobilosti) 
 
 
Pôsobiť textami v duchu 
porozumenia, znášanlivosti a 
priateľstva medzi národmi. 

 
Predazbukové obdobie (14 hodín) 
Zoznámenie, predstavenie 
V škole 
V triede 
Učebné pomôcky, ruský prízvuk 
Riekanka – Naša rodina 
Intonácia oznamovacej vety 
Hračky 
Intonácia opytovacej vety s opytovacím slovom 
Jedlá 
Raňajky, obed, večera 
Oblečenie 
Farby 
Projekty: Naša škola 
              Obľúbené oblečenie 
 
 
Azbukové obdobie (52 hodín) 
L3: Tlačená a písaná azbuka 
а, о, к, м, т (čítanie, písanie)   
э, н, я (čítanie, písanie, cvičenia) 
L4: д, п • Doma • (čítanie) 
(písanie, cvičenia) 
и, у (čítanie, písanie, cvičenia)  
L5: в, е (čítanie, písanie)  
л, р • Rieka • (čítanie, písanie, cvičenia) 
Ruské mená  
L6: б, з • V izbe • (čítanie) 
(písanie, cvičenia) 
с, г • Rozhovor • (čítanie) 
(písanie, cvičenia)    
Vianoce a Nový rok v Rusku 
L7: ц, ф • Bratislava • (čítanie)  

 
Predazbukové obdobie (14 hodín) 
Absolvovať sluchovo – rečovú prípravu na azbukovú 
a poazbukovú etapu učenia RJ. 
Rozumieť ruským pokynom na hodinách RJ. 
Používať zdvorilostné výrazy: pozdrav, poďakovanie,  
prosím. 
Upevňovať slovnú zásobu. 
Vymenovať členov rodiny. 
Poznať Vedieť názov školy, kde sa nachádza, naša trieda, 
čo v nej je, môj spolužiak, školské potreby. Poznať názvy 
potravín, čo raňajkujeme, obedujeme, večeriame. 
Vedieť pomenovať časti odevu, čo rád nosím, čo je módne 
a vkusné. 
Vymenovať farby – spájať ich s podstatnými menami 
v nominatíve. 
Vymenovať hračky a spájať ich s farbami.  
 
Azbukové obdobie (52 hodín) 
1. Výslovnosť 
Osvojiť si 
- výslovnosť tvrdých a mäkkých spoluhlások, slabík 
- výslovnosť predložiek so slovami, ktoré sa začínajú na 
samohlásku 
- výslovnosť koncoviek -ogo-, -ego- 
- správnu výslovnosť slovnej zásoby, 
- intonáciu jednoduchej vety oznamovacej a opytovacej vety 
s opytovacím slovom, bez opytovacieho slova s 
porovnaním. 
2. Slovná zásoba 
Osvojiť si lexikálne prostriedky (väzby) na vyjadrenie: 
- pozdravu;   
- návrhu na zoznámenie;   
- poďakovanie a reakcie na poďakovanie; 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Nebáť sa hovoriť po rusky 
s cudzím človekom. 
 
Využívať osvojené vedomosti 
v ruskom jazyku 
k nadväzovaniu kontaktov 
alebo vzťahov. 
 
Dodržiavať v rusky hovoriacom 
prostredí zásady slušného 
správania. 
 
 

(písanie, cvičenia)    
ы, ь • Mesto • (čítanie, písanie, cvičenia) 
Moskva 
L8: ё, ю (čítanie, písanie) 
V obchodnom dome (cvičenia)    
Výraz: ja mám 
й (čítanie, písanie) 
L9: ч, щ • Na hodine • (čítanie) 
(písanie, cvičenia)   
ж, ш • Ira a jež • (čítanie, písanie) 
Два товарища (cvičenia) 
L10: х, ъ • Na klzisko • (čítanie) 
(písanie, cvičenia)    
L11: Alfavit • Ahoj Ján! • Hádanky 
  
 

- návrh k činnosti;   
- požiadania, prosby;   
- replík pri nákupoch; 
- ospravedlnenia. 
Pomenovať: 
- osoby a najbežnejšie predmety, s ktorými sa žiak stretáva 
alebo ktoré používa v škole, v byte, pri hre; 
- frekventované činnosti v škole, doma, pri hre a zábave, 
v obchode;  
- kvalitu, farbu, vlastnosti osôb 
3. Gramatika 
Naučiť sa pracovať s tabuľkou azbuky. 
Žiaci si osvoja tieto javy: 
T v a r o s l o v i e 
Podstatné mená 
Nominatív jednotného a množného čísla, lexikálne ostatné 
pády podstatných mien v rámci syntaktických štruktúr v 
rečových modeloch 
Prídavné mená 
Nominatív jednotného a množného čísla, ostatné pády 
(lexikálne) v rámci syntaktických štruktúr v rečových 
modeloch.  
Zámená 

Tvary privlastňovacích zámen v rámci syntaktických štruktúr 
v rečových modeloch. 
Slovesá 
Tvary slovies v prítomnom čase v 3. osobe jednotného 
a množného čísla v rečových modeloch. 
Vykanie v ruštine. 
Predložky 
Osvojiť si používanie predložiek. 
Spojky 
Používať spojky vo vetách. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

4. Grafika a pravopis 
Vedieť: 
- čítať tlačenú a písanú azbuku, 
- písať malé i veľké písmená písanej azbuky, 
- graficky vyjadriť mäkkosť spoluhlások  
Osvojiť si: 
- písanie dátumu  (učiteľ úíše, žiaci čítajú dátum na  
začiatku hodiny z tabule) 
- písanie čiarky za oslovením, pred a za slovom, bodky, 
otáznik a výkričník za vetou. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Prejavovať obmedzené 
ovládanie základných 
gramatických štruktúr a typov 
viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvojiť si základný rozsah 
jednoduchých výrazov 
týkajúcich sa osobných údajov 
a potrieb konkrétneho typu. 
 
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby izolovaných slov a 
slovných spojení vzťahujúcich 
sa na dané konkrétne situácie. 
 

 
Morfológia (33 hodín) 
Podstatné mená 
- lokál s predložkou  
- gentív a lokál jednotného čísla vybraných podstatných 
mien 
- inštrumentál jednotného čísla v mužskom a ženskom rode 
- v spojení s predložkami 
Prídavné mená 
- prídavné mená – akuzatív singulár mužský a ženský rod 
Zámená 
- genitív osobných zámen 
Predložky ( podľa kontextu) 
Slovesá 
- v singulári 
- zvratné slovesá 
- časovanie slovies 
- rozkazovací spôsob vrátane zvratných slovies 
 
Lexika (33 hodín) 
 
Voľný čas a sviatky 
- štátne a cirkevné sviatky 
- zvyky a tradície v rôznych krajinách 
- zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 
Priateľstvo 
- povahové vlastnosti človeka a jeho zovňajšok 
Režim dňa 
- denný režim 
Kde sa stretneme 
- budovy v meste 
- oriantácia 
 

 
Morfológia (33 hodín) 
Vedieť vyskloňovať podstatné mená. Vedieť používať rôzne 
tvary podstatných mien vo vetách. 
 
 
 
Poznať a používať najfrekventovanejšie podstatné 
a prídavné mená v správnom tvare. 
Vedieť utvoriť prídavné mená s časovým významom. 
 
Správne používať osobné zámená. 
 
Vedieť používať správne tvary slovies. 
Vedieť vyčasovať slovesá. 
Správne používať konštrukcie vo vetách. 
Ovládať slovesá pohybu. 
 
 
Lexika (33 hodín) 
 
Poznať tradície a zvyky vianočných sviatkov v Rusku. 
Pomenovať slovenské sviatky po rusky. 
Vymenovať činnosti, ktoré robia žiaci v lete a v zime. 
Rozprávať o záujmoch svojich i inýcjh osôb. 
Vyjadriť osobný názor na druhého človeka. 
Vyjadriť vzťah k druhým ľuďom. 
Povedať koľko je hodín a označovať dennú dobu. 
Opísať svoj deň.  
Opísať priebeh dňa iných osôb. 
Pomenovať názvy miest a budov v meste. 
Opisovať polohu budov, pamiatok. 
Spýtať sa na cestu a opísať cestu. 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov a slovných 
spojení. 
 
Vedieť vyhláskovať svoju 
adresu, štátnu príslušnosť a 
ostatné osobné údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Komunikačné zručnosti (33 hodín) 
Hovorený prejav 
- Predstavovanie sa, zoznámenie sa 
- Monológ 
- Dialóg 
 
 
Posluch 
Písomný prejav 
Čítanie 
 
 

Spýtať sa na dopravné prostriedky. 
 
Komunikačné zručnosti (33 hodín) 
Vedieť predstaviť sa, pozdraviť sa, zoznámiť sa. Dokázať 
viesť dialóg na konkrétnu tému. Vyjadriť svoj názor. Vedieť 
telefonovať. 
Vedieť korešpondovať. 
 
 
Rozumieť rôznym pokynom. Vedieť po vypočutí 
reprodukovať slová, vety . Správne intonovať zvolávacie a 
opytovacie vety. 
Vedieť čítať foneticky a intonačne správne.  
Vedieť vyhľadať informácie a pracovať s nimi. 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 3 hodiny týždenne, spolu 99 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Vedieť nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu tak, 
že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: 
dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, 
predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa, atď. 
 
Dokázať odpísať známe slová a 
krátke slovné spojenia, 
napríklad jednoduché pokyny 
alebo inštrukcie, názvy 
každodenných predmetov a 
bežne používané ustálené 
spojenia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Prejavovať obmedzené 
ovládanie základných 
gramatických štruktúr a typov 
viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvojiť si základný rozsah 
jednoduchých výrazov 
týkajúcich sa osobných údajov 
a potrieb konkrétneho typu. 
 
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby izolovaných slov a 
slovných spojení vzťahujúcich 
sa na dané konkrétne situácie. 
 
 

 
Morfológia (22 hodín) 
Podstatné mená 
- lokál s predložkou  
- inštrumentál jednotného a množného čísla 
v bezpredložkových spojeniach a v spojení s predložkami 
„Перед, над, под, за, между“ 
- akuzatív v singulári a pluráli pri životných podstatných 
menách 
- genitív singuláru a plurálu v bezpredložkových väzbách 
a po číslovkách 
- datív s predložkami k, po 
Prídavné mená 
- prídavné mená s časovým významom 
Zámená 
- genitív osobných zámen 
Predložky ( podľa kontextu) 
Slovesá 
- zvratné slovesá 
- konštrukcia я должен- infinitív 
- časovanie slovies 
- slovesá pohybu 
 
Lexika (22 hodín) 
Rodina a spoločnosť 
- Rodina- vzťahy v rodine 
- Národnosť / štátna príslušnosť 
- Vzťahy medzi ľuďmi 
 
Domov a bývanie 
- Môj dom / byt 
- Zariadenie bytu 
- Spoločnosť a jej životný štýl 
 

 
Morfológia (22 hodín) 
Vedieť vyskloňovať podstatné mená. Vedieť používať rôzne 
tvary podstatných mien vo vetách. 
 
 
 
 
 
 
Poznať a používať najfrekventovanejšie podstatné 
a prídavné mená v správnom tvare. 
Vedieť utvoriť prídavné mená s časovým významom. 
 
 
Správne používať osobné zámená. 
 
Vedieť používať správne tvary slovies. 
Vedieť vyčasovať slovesá. 
Správne používať konštrukcie vo vetách. 
Ovládať slovesá pohybu. 
 
 
Lexika (22 hodín) 
Vedieť podať základné informácie o rodine a zamestnaní 
rodičov. Ovládať pomenovania rôznych národov. 
 
 
 
Vedieť porozprávať o mieste, kde žijem. Vymenovať časti  
domu a jeho nábytok. Poznať rozdiel v počítaní poschodí 
domov. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov a slovných 
spojení. 
 
Vedieť vyhláskovať svoju 
adresu, štátnu príslušnosť a 
ostatné osobné údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
- Ľudské telo 
- Choroby 
- Hygiena a starostlivosť o telo 
- Lekáreň a lieky 
Vzdelávanie a práca 
- Škola a jej zariadenie 
- Učebné predmety 
- Pracovné činnosti a profesie 
- Školský systém 
Človek a príroda 
- Zvieratá / fauna 
- Počasie 
- Rastliny/flóra 
- Človek a jeho životné prostredie 
- Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 
Voľný čas a záľuby 
- Záľuby 
Multikultúrna spoločnosť 
- Štátne a cirkevné sviatky 
- Zvyky a tradície v rôznych krajinách 
- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 
Šport 
- Význam športu pre rozvoj osobnosti 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
- Geografické údaje 
- História 
- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 
 
Komunikačné zručnosti (22 hodín) 
Hovorený prejav 
- Predstavovanie sa, zoznámenie sa 

 
 
Poznať časti ľudského tela a najčastejšie choroby. 
Zvládať  základnú lexiku k situácií v lekárni. 
 
 
 
Pomenovať školské predmety. Rozprávať o obľúbených 
predmetoch v škole . 
Poznať rozdiel v známkovaní vedomostí v ruskej 
a slovenskej škole. 
 
 
Vedieť vymenovať domáce zvieratá, divú zver, kvety 
a stromy. Porozprávať o vzťahu k prírode. 
 
 
 
V rozhovore sa porozprávať o záľubách a porovnať si 
záujmy. 
 
Poznať tradície a zvyky vianočných sviatkov v Rusku. 
 
 
 
Porozprávať o význame športu. 
 
Poznať pamätihodnosti Sankt – Peterburgu a jeho históriu. 
 
 
 
Komunikačné zručnosti (22 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Vedieť nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu tak, 
že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: 
dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, 
predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa, atď. 
 
Dokázať odpísať známe slová a 
krátke slovné spojenia, 
napríklad jednoduché pokyny 
alebo inštrukcie, názvy 
každodenných predmetov a 
bežne používané ustálené 
spojenia. 

- Monológ 
- Dialóg 
 
 
 
Posluch 
Písomný prejav 
Čítanie 
 
 

Vedieť predstaviť sa, pozdraviť sa, zoznámiť sa. Dokázať 
viesť dialóg na konkrétnu tému. Vyjadriť svoj názor. Vedieť 
telefonovať. 
Vedieť korešpondovať. 
 
 
 
Rozumieť rôznym pokynom. Vedieť po vypočutí 
reprodukovať slová, vety . Správne intonovať zvolávacie a 
opytovacie vety. 
Vedieť čítať foneticky a intonačne správne.  
Vedieť vyhľadať informácie a pracovať s nimi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia (spôsobilosť) k 
celoživotnému učeniu sa 
 
Pochopiť dôležitosť schopnosti 
komunikovať po rusky pre 
ďalšie štúdium a praktický život. 
 
Nebáť sa hovoriť po rusky 
s cudzím človekom. 
 
Učiť sa samostatne pracovať 
s prekladovým slovníkom. 
 
Sociálne komunikačné 
kompetencie (spôsobilosti) 
 
Riešiť jednoduché problémové 
situácie v cudzojazyčnom 
prostredí. 
 
Rozumieť jednoduchým 
pokynom v Ruskom jazyku. 
 
Vedieť sformulovať jednoduché 
myšlienky po rusky. 
 
Rozumieť hovorovej reči 
a primeranému textu v ruskom 
jazyku. 
 
 
 
 

 
Poazbukové obdobie (66 hodín)  
Škola môj svet: 
Vyjadrenie vlastníctva 
Jednotné a množné číslo podstatných mien  
Nákupy 
Rozvrh hodín, dni v týždni, mesiace 
Slovná zásoba k téme 
Nácvik písmen 
 
 
 
Režim dňa: 
Určovanie času 
Prítomný čas slovies 
Voľnočasové aktivity 
Slovná zásoba k téme 
 
Ľudia v mojom okolí, počasie 
Opis postavy 
Prítomný priebehový čas 
Rozdiely prítomného času v časovaní slovies 
Domáce práce, oblečenie  
Slovná zásoba k téme  
 
 
 
Šport. Časti ľudského tela: 
Slovná zásoba k téme  
Časovanie slovies typu „delať“, „govoriť“ 
Používanie slovies pohybu 
Základné pravopisné poučky 
 
 

 
Poazbukové obdobie (66 hodín)  
Škola môj svet: 
- vedieť správne používať tvary slovesa mať v kladnej vete, 
otázke, zápore  
- rozlišovať j. a množ. č. podst. mien  
- vedieť sa opýtať na cenu tovaru  
- vymenovať dni v týždni, mesiace v roku a poznať vyuč. 
predmety 
- počítať od 1 – 100 a vedieť väzby čísloviek 1, 2, 3, 4 
s pods. m. 
 
Režim dňa: 
- vedieť povedať čo sa robí na jednotlivých vyuč. hodinách 
- opísať svoj režim dňa použijúc slovesa v prít. čase  
- tvoriť otázku a zápor v prít. Čase 
- porozprávať o svojich voľnočasových aktivitách 
 
Ľudia v mojom okolí: 
- používať správne prídavné mená pri opise vzhľadu ľudí 
- vedieť použiť správnu formu priebehového času v kladnej 
vete, otázke a zápore 
- používať správne prít. Čas v jednotlivých situáciách  
-pomenovať bežné domáce práce a svoju pomoc v rodine, 
dome 
- ročné obdobia 
 
Šport. Časti ľudského tela: 
- pomenovať najobľúbenejšie druhy športu a porozprávať 
o svojich športových aktivitách  
- poznať základné časti ľudského tela 
- používať slovesné tvary v prít. a minulom čase  
- používať správne slovesá „umeť“, „znať“ 
- dokázať používať nominatív príd. m. j. a množ. č. 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencie (spôsobilosti) 
občianske 
Získať predstavu o ruských 
zvykoch. 
 
 

 
 
Moskva – hlavné mesto Ruska: 
Slovná zásoba k téme  
Použitie slovies „znať “ „umeť“ 
Minulý čas slovies 
Prídavné mená v nominatíve jednot. a množ. č. 
Budúci čas slovies 
 
 
 
 

- tvoriť a používať zložený budúci čas slovies 
 
Moskva – hlavné mesto Ruska: 
- vedieť základné informácie o hlavnom meste Ruska – 
Moskva  
- používať a správne časovať slovesá pohybu 
- ovládať základné pravopisné rozcvičky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Jazyková kompetencia 
 
- Vedieť používať základný 
rozsah jednoduchých výrazov 
 
- Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov a slovných 
spojení vzťahujúcich sa na dané 
konkrétne situácie 
 
- Ovládať základné gramatické 
štruktúry a typy viet 
 
- Dokázať odpísať známe slová 
a krátke slovné spojenia 
 
Sociolingvistická 
kompetencia 
 
- Vedieť nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu 
pomocou najjednoduchších 
spôsobov vyjadrenia zdvorilosti 
 
Pragmatická kompetencia 
 
- Dokázať spájať slová pomocou 
lineárnych spojovacích výrazov 
„a“ alebo „potom“ 
 
- Dokázať zvládnuť krátke 
a vopred naučené výpovede 

I. Komunikačné zručnosti (40 hodín)  
     1. Posluch 
     - rozvíjať fonematický sluch žiakov, sprostredkovať im                                                                                                   

porozumenie hovorenej ruštiny priamej, ale aj 
reprodukovanej reči zo zvukového záznamu 
- využívať audioorálne cvičenia na nácvik ruskej                    
výslovnosti a intonácie a texty určené na posluch a na 
čítanie po predbežnej lexikálnej a fonetickej príprave 

     2. Ústny prejav 
     - zameriavať sa na zrozumiteľnosť a jazykovú správnosť 

reči 
     - využívať gestá a mimiku 
     3. Čítanie 
     - upevňovať a zdokonaľovať techniky hlasného a tichého 

čítania a techniky porozumenia 
     - rozvíjať návyk práce so slovníkom 
     - nacvičovať výrazné čítanie 
     4. Písomný prejav 
     - má nácvičný a reproduktívny charakter (obmieňať vety 

písaného textu, odpovedať na otázky a tvoriť ich) 
     - nacvičovať písomný prejav formou projektov  
 
II. Jazykové prostriedky (11 hodín)  

1. Výslovnosť 
Osvojiť si 

- správnu výslovnosť slovnej zásoby  
- výslovnosť prízvučných a neprízvučných slabík 
- intonáciu jednoduchej opytovacej a oznamovacej vety 
s a bez opytovacieho slova 
- pomocou slovníka určovať prízvuk vo všetkých tvaroch 
podstatných mien a slovies 

2. Slovná zásoba 
- naďalej upevňovať používanie osvojenej lexiky 
z predchádzajúcich ročníkov 

I. Komunikačné zručnosti (40 hodín)  
- Získať kvalitné komunikačné zručnosti a návyky, aby si 
žiak mohol osvojovať nové poznatky a prakticky ich využívať 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Jazykové prostriedky (11 hodín)  
- Rozšíriť slovnú zásobu k daným témam a dbať na správnu 
výslovnosť 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- osvojiť si lexiku k týmto témam: 
 
Vzdelávanie a práca 
Profesie 
 
Človek a spoločnosť; komunikácia 
Formy komunikácie 
 
Doprava a cestovanie 
Turistika a cestovný ruch 
Dopravné prostriedky 
Ruské metro 
 
 
Rodina a spoločnosť 
Rodina – vzťahy v rodine 
 
Multikultúrna spoločnosť 
Zvyky a tradície v rôznych krajinách – ruské zvyky a obyčaje 
 
Krajiny, mestá a miesta   
Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest 
Ruské metro 
Dedina 
Naša vlasť 
 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
Správna životospráva – v zdravom tele, zdravý duch 
 
Voľný čas a záľuby 
Záľuby 
Šport 
 

 
- Vymenovať rozličné povolania pri rozprávaní o svojej 
rodine 
 
- Poznať spôsoby zdvorilého zoznamovania sa, 
predstavovania sa 
 
- Uvedomiť si rozdiely vo význame slov železničná stanica, 
nástupište, stanica metra; železnice, autobusová zastávka, 
stanovište taxi, letisko 
- Pozrieť si Moskovské metro na internete – pripraviť projekt 
v MS Power Point-e 
 
- Rozprávať o svojej rodine podľa fotografie – monológ 
- Spraviť projekt „Moja rodina“ 
 
 
- Poznať ruské zvyky a obyčaje 
 
 
- Vedieť vymenovať základné pamiatky miest a dedín 
v Rusku a na Slovensku 
- Vedieť povedať o Moskovskom metre základné informácie 
- Rozprávať o rozdieloch života v meste a na dedine 
- Vedieť základné zemepisné údaje o Slovensku v ruštine 
 
- Poznať spôsoby správnej životosprávy 
 
 
- Využívať zmysluplne voľný čas  
- Vedieť vymenovať rôzne druhy športu 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Človek a príroda 
Zvieratá/fauna 
Rastliny/flóra 
Klíma 
Pozorovanie prírodných javov 
 
Obchod a služby 
Nákupné zariadenia 
 
Odevy 
Odevy a obliekanie 
 
Stravovanie 
Stravovacie návyky 
Kultúra stolovania 
Zdravá výživa 
 
3. Gramatika 
      - upevniť používanie gramatických prostriedkov a získať 
návyk pracovať s gramatickými tabuľkami v učebnici 
 
III. Tvaroslovie (15 hodín) 
Podstatné mená 
- skloňovanie podstatných mien v predložkových 
i bezpredložkových spojeniach 
- nesklonné podstatné mená 
- dátum – písanie a čítanie (spolu s číslovkami) 
- používanie zápornej častice s genitívom 
 
 
Prídavné mená 
- pravopis prídavných mien s koncovkami -ogo, -ego  
- tvorenie prídavných mien od podstatných mien 
 

- Naučiť sa pomenovať zvieratá a rastliny ku ktorým má žiak 
nejaký vzťah a chce o nich hovoriť  
 
 
 
 
- Používať zdvorilostné frázy pri nakupovaní a platení tovaru 
 
- Poznať časti odevu a vedieť ich opísať – obliekať sa so 
vkusom 
 
- Správať sa pri stolovaní zdvorilo a kultúrne 
- Poznať zásady správneho stolovania 
- Jesť zdravo 
 
 
- Pracovať s gramatickými tabuľkami v učebnici pri 
preberaní gramatických javov 
 
 
 
III. Tvaroslovie (15 hodín)  
- Vytvárať správne tvary podstatných mien 
- Vedieť sa orientovať v gramatických tabuľkách skloňovania 
- Vedieť názvy pádov a pádových otázok 
- Vedieť vymenovať nesklonné podstatné mená a správne 
ich používať vo vete 
- Naučiť sa správne čítať a zapisovať dátum 
- Vedieť používať zápornú časticu s genitívom 
- Osvojiť si pravopis prídavných mien s koncovkami -ogo,      
-ego  
- Osvojiť si tvorenie prídavných mien od podstatných mien 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 2  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Slovesá 
- slovesá ísť – chodiť, cestovať – pravidelne cestovať 
- modality (výrazy) v prítomnom čase: potrebujem, smiem, 
nesmieš 
- - časovanie slovies dať – dávať 
- preklad slovesa „dať“ do slovenčiny  
- konštrukcia vyjadrujúca časové rozpätie „s – do“ so 
slovesom  
- používanie slovesa „stať“ vo významoch „stať sa niečím, 
začať niečo robiť, byť“ 
- používanie slovies dokonavého a nedokonavého vidu 
 
 
 
 
Príslovky 
- používanie prísloviek miesta a častíc „tu, tam, sem, tade, 
tamadiaľ“ 
 

- Osvojiť si významové rozdiely medzi slovesami ísť – 
chodiť, cestovať – pravidelne cestovať  
- Správne používať modality (výrazy) v prítomnom čase: 
potrebujem, smiem, nesmieš 
- Uvedomiť si rozdiely v časovaní a vo vyjadrovaní slovies 
dať – dávať 
- Vedieť, že sloveso „dať“ do slovenčiny prekladáme 
slovesami staviť, postaviť, položiť, klásť, povesiť 
- Osvojiť si konštrukciu vyjadrujúcu časové rozpätie „s – do“ 
so slovesom 
- Naučiť sa používať sloveso „stať“ vo významoch „stať sa 
niečím, začať niečo robiť, byť“ 
- Naučiť sa správne používať slovesá dokonavého 
a nedokonavého vidu 
 
- Osvojiť si používanie prísloviek miesta a častíc „tu, tam, 
sem, tade, tamadiaľ“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Prejavovať obmedzené 
ovládanie základných 
gramatických štruktúr a typov 
viet, ktoré sú súčasťou 
osvojeného repertoáru. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osvojiť si základný rozsah 
jednoduchých výrazov 
týkajúcich sa osobných údajov 
a potrieb konkrétneho typu. 
 
Mať základný repertoár slovnej 
zásoby izolovaných slov a 
slovných spojení vzťahujúcich 
sa na dané konkrétne situácie. 
 
 

 
Morfológia (22 hodín) 
Podstatné mená 
- lokál s predložkou  
- inštrumentál jednotného a množného čísla 
v bezpredložkových spojeniach a v spojení s predložkami 
„Перед, над, под, за, между“ 
- akuzatív v singulári a pluráli pri životných podstatných 
menách 
- genitív singuláru a plurálu v bezpredložkových väzbách 
a po číslovkách 
- datív s predložkami k, po 
Prídavné mená 
- prídavné mená s časovým významom 
Zámená 
- genitív osobných zámen 
Predložky ( podľa kontextu) 
Slovesá 
- zvratné slovesá 
- konštrukcia я должен- infinitív 
- časovanie slovies 
- slovesá pohybu 
 
Lexika (22 hodín) 
Rodina a spoločnosť 
- Rodina- vzťahy v rodine 
- Národnosť / štátna príslušnosť 
- Vzťahy medzi ľuďmi 
 
Domov a bývanie 
- Môj dom / byt 
- Zariadenie bytu 
- Spoločnosť a jej životný štýl 
 

 
Morfológia (22 hodín) 
Vedieť vyskloňovať podstatné mená. Vedieť používať rôzne 
tvary podstatných mien vo vetách. 
 
 
 
 
 
 
Poznať a používať najfrekventovanejšie podstatné 
a prídavné mená v správnom tvare. 
Vedieť utvoriť prídavné mená s časovým významom. 
 
 
Správne používať osobné zámená. 
 
Vedieť používať správne tvary slovies. 
Vedieť vyčasovať slovesá. 
Správne používať konštrukcie vo vetách. 
Ovládať slovesá pohybu. 
 
 
Lexika (22 hodín) 
Vedieť podať základné informácie o rodine a zamestnaní 
rodičov. Ovládať pomenovania rôznych národov. 
 
 
 
Vedieť porozprávať o mieste, kde žijem. Vymenovať časti  
domu a jeho nábytok. Poznať rozdiel v počítaní poschodí 
domov. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Ovládať výslovnosť 
obmedzeného repertoáru 
naučených slov a slovných 
spojení. 
 
Vedieť vyhláskovať svoju 
adresu, štátnu príslušnosť a 
ostatné osobné údaje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ľudské telo, starostlivosť o zdravie 
- Ľudské telo 
- Choroby 
- Hygiena a starostlivosť o telo 
- Lekáreň a lieky 
Vzdelávanie a práca 
- Škola a jej zariadenie 
- Učebné predmety 
- Pracovné činnosti a profesie 
- Školský systém 
Človek a príroda 
- Zvieratá / fauna 
- Počasie 
- Rastliny/flóra 
- Človek a jeho životné prostredie 
- Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 
Voľný čas a záľuby 
- Záľuby 
Multikultúrna spoločnosť 
- Štátne a cirkevné sviatky 
- Zvyky a tradície v rôznych krajinách 
- Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií 
Šport 
- Význam športu pre rozvoj osobnosti 
Krajina, ktorej jazyk sa učím 
- Geografické údaje 
- História 
- Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície 
 
Komunikačné zručnosti (22 hodín) 
Hovorený prejav 
- Predstavovanie sa, zoznámenie sa 

 
 
Poznať časti ľudského tela a najčastejšie choroby. 
Zvládať  základnú lexiku k situácií v lekárni. 
 
 
 
Pomenovať školské predmety. Rozprávať o obľúbených 
predmetoch v škole . 
Poznať rozdiel v známkovaní vedomostí v ruskej 
a slovenskej škole. 
 
 
Vedieť vymenovať domáce zvieratá, divú zver, kvety 
a stromy. Porozprávať o vzťahu k prírode. 
 
 
 
V rozhovore sa porozprávať o záľubách a porovnať si 
záujmy. 
 
Poznať tradície a zvyky vianočných sviatkov v Rusku. 
 
 
 
Porozprávať o význame športu. 
 
Poznať pamätihodnosti Sankt – Peterburgu a jeho históriu. 
 
 
 
Komunikačné zručnosti (22 hodín) 



 

Rozpis učiva predmetu: RUSKÝ JAZYK – 9. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 1, Modul 3 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Vedieť nadviazať základnú 
spoločenskú konverzáciu tak, 
že použije najjednoduchšie 
spôsoby vyjadrenia zdvorilosti: 
dokáže pozdraviť aj rozlúčiť sa, 
predstaviť sa, poďakovať, 
ospravedlniť sa, atď. 
 
Dokázať odpísať známe slová a 
krátke slovné spojenia, 
napríklad jednoduché pokyny 
alebo inštrukcie, názvy 
každodenných predmetov a 
bežne používané ustálené 
spojenia. 

- Monológ 
- Dialóg 
 
 
 
Posluch 
Písomný prejav 
Čítanie 
 
 

Vedieť predstaviť sa, pozdraviť sa, zoznámiť sa. Dokázať 
viesť dialóg na konkrétnu tému. Vyjadriť svoj názor. Vedieť 
telefonovať. 
Vedieť korešpondovať. 
 
 
 
Rozumieť rôznym pokynom. Vedieť po vypočutí 
reprodukovať slová, vety . Správne intonovať zvolávacie a 
opytovacie vety. 
Vedieť čítať foneticky a intonačne správne.  
Vedieť vyhľadať informácie a pracovať s nimi. 

 
 



 

Vzdelávacia oblasť: MATEMATIKA A PRÁCA S 

INFORMÁCIAMI 

 
 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Matematika 5 5 4 

Informatika 1 1 1 

 
 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Matematika 5 5 4 

Informatika 1 1 1 

 
 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Matematika 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1 1 

 
 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Matematika 5 5 4 4 

Informatika 1 1 1 1 

 
 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Matematika 5 5 5 5 

Informatická výchova - - - 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Obsah v tejto oblasti vzdelávania sa sústreďuje na dobudovanie pojmu prirodzených, celých 
a racionálnych čísel a počtových výkonov týmito číslami. Na tomto stupni sa kladú základy algebry 



 

(riešenie rovníc a nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová 
geometria, rozširujú sa žiacke vedomosti o geometrických útvaroch, žiaci sa naučia vypočítať obvod 
a obsah rovinných útvarov a povrch a objem priestorových útvarov. Zoznamujú sa s meraním dĺžky 
obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti uhlov. 

Informatika 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. Poslaním vyučovania informatiky 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 rešpektovaním právnych a etických zásad používania 
informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením 
predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní aj iných predmetov, 
medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MATEMATIKA 

Charakteristika učebného predmetu 
 

Učebný predmet matematika na 2. stupni ZŠ je zameraný na získanie schopnosti  rozvíjať a 
používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách. 
Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu, ako aj na 
vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu používať 
matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, 
diagramy, grafy, tabuľky). Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, 
mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické prezentácie, chápanie 
matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka 
odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov 
a postupov v každodennom kontexte doma a v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. 
Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v 
matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na 
rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť. 
 
5. ročník 
Učivo v 5.ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa 
vzdelávania. Dokončuje sa vytváranie pojmu prirodzeného čísla. Zavádza sa pojem desatinné číslo. 
Žiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov v obore prirodzených čísel, so základnými 
geometrickými útvarmi, skúma a objavuje ich vlastnosti, naučí sa systematicky  vypisovať možnosti 
a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy. 
 
6. ročník 
Učivo 6. ročníka je zamerané na pochopenie pojmu desatinné číslo a počtové výkony v obore 
desatinných čísel. Zavádza sa pojem celé číslo a základné matematické operácie s ním. Súčasťou 
je aj dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. 
Žiak rozvíja svoje poznatky o základných geometrických útvaroch, skúma a objavuje ich vlastnosti. 
Učí sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, obsahu, učí sa systematicky  
vypisovať možnosti a zisťovať ich počet a rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým 
vyjadreniam. 
 
7. ročník 
Učivo v siedmom ročníku je zamerané na pochopenie pojmu zlomku a počtové operácie so 
zlomkami, žiaci v nadväznosti na predchádzajúce vedomosti rozvíjajú svoje poznatky o základných 
geometrických útvaroch útvaroch v rovine aj priestore. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej 
reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. Tematický okruh Logika sa prelína 
celým matematickým učivom a rozvíja schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať 
chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 
 
 
8. ročník 
Učivo v ôsmom ročníku je zamerané na pochopenie pojmu celé číslo, kladné a záporné číslo a 
počtové operácie  s týmito číslami v rozšírenom obore desetinných čísel. V súvisloti s potrebami 
praxe sa rozvíja učivo venované riešeniu slovných úloh s využitím rovníc a propedeutika 
kombinatoriky, štatistiky a pravdepodobnosti. Prehlbujú sa ďalej poznatky o základných 
geometrických útvaroch v rovine a v priestore, rysovacie zručnosti a algoritmizácia riešenia 
niektorých konštrukčných úloh. Dôraz sa kladie na úlohy z praxe a použitie jednotiek sústavy SI. 
 
9. ročník 
Pri získavaní nových matematických poznatkov sa aj v 9. Ročníku vychádza z predchádzajúceho 
matematického vzdelania žiakov, z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Žiaci sa 
zdokonaľujú v práci s algoritmami počtových výkonov  a riešia reálne situácie pomocou rovníc. 
Prehlbujú sa ich vedomosti v spoznávaní funkčných vzťahov medzi veličinami, rozvíja sa priestorová 
predstavivosť, schopnosť posudzovať realitu aj zo štatistického a pravdepodobnostného hľadiska. 
Rozvíja sa schopnosť žiakov logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní 
a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 
 



 

Ciele učebného predmetu 
 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiak získal schopnosť používať matematiku v 
svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať žiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť 
argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiak by mal spoznať 
matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Vyučovanie 
matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s 
množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché 
hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického 
obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má 
napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. 
Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ má byť správne používanie matematickej 
symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, 
závislosti a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiak má vedieť využívať 
pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k 
budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej 
situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní 
schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu 
informácií. Použitie vhodného softvéru má uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a 
umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť 
žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a 
k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové 
vlastnosti žiakov a dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti. 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk. 
 
Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 
vedy a techniky: 

- používať matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách, 
- používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 
  štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
- používať základy prírodovednej gramotnosti, ktorá umožní robiť vedecky podložené úsudky, 
- použivať získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 
 
Kompetencia v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- využívať IKT pri vzdelávaní. 
 
Kompetencia riešiť problémy: 
- uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 
myslení, 
- byť otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 
formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 
- spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory.  
 
Kompetencie občianske: 
- uvedomovať si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam. 
 
Kompetencie sociálne a personálne: 
- osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine.  
 
Kompetencie pracovné: 
- prijať a zvládať inovatívne zmeny, 
- chápať princípy podnikania a zvažovať svoje predpoklady pri  budúcom plánovaní. 
 
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 



 

- inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť 
ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote. 
 
Kompetencie  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám. 
 
 
Učebné osnovy 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. V piatom  a šiestom ročníku sme  zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín 
o jednu hodinu v moduloch 1, 2 a 3. Túto hodinu využijeme na zmenu kvality výkonu (viď tabuľky). 
V siedmom ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu vo  
všetkých  moduloch. Túto hodinu využijeme na zmenu kvality výkonu (viď tabuľky). V osmom ročníku 
sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu v moduloch 1 a 2. Túto 
hodinu využijeme na zmenu kvality výkonu (viď tabuľky). 
 
 
Učebné zdroje 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 5. ročník základnej školy – 1. časť. Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, spol. s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7158-977-8 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 5. ročník základnej školy – 2. časť. Bratislava: Orbis Pictus 
Istropolitana, spol. s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7158-989-1 
Kolektív autorov.: Hravá matematika 5. TAKTIK, Košice 2015. ISBN 978-80-89530-88-5. 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom – 1. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., 2009. ISBN 978-
80-7158-978-5 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom – 2. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., 2009. ISBN 978-
80-7158-990-7. 
Kolektív autorov.: Hravá matematika 6. TAKTIK, Košice 2016. ISBN 978-80-8180-013-9. 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom – 1. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., 2009. ISBN 978-
80-8120-051-9. 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom – 2. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., 2009. ISBN 978-
80-8120-050-2. 
Kolektív autorov.: Hravá matematika 7. TAKTIK Košice 2017. ISBN 978-80-8180-048-1. 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom – 1. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., 2011. ISBN 978-
80-8120-107-3. 
Ján Žabka, Pavol Černek: Matematika pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom – 2. časť. Bratislava: Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o., 2012. ISBN 978-
80-8120-125-7. 
Kolektív autorov.: Hravá matematika 8. TAKTIK, Košice 2018. ISBN 978-80-8180-079-5. 
Kolbaská, V.: Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázias s osemročným 
štúdiom, 1. časť. SPN Bratislava 2012. ISBN 978-80-10-02291-5. 
Kolbaská, V.: Matematika pre 9. ročník základnej školy a 4. ročník gymnázias s osemročným 
štúdiom, 2. časť. SPN Bratislava 2014. ISBN 978-80-10-02292-2. 
Kolektív autorov.: Hravá matematika 9. TAKTIK Košice 2019. ISBN 978-80-8180-162-4. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami 
žiak 
-používa prirodzené čísla pri 
opise reálnej situácie 
-číta, zapisuje a porovnáva 
prirodzené čísla 
-zapisuje a číta vzťah  rovnosti 
a nerovnosti 
-vykonáva spamäti aj písomne 
základné počtové výkony 
s prirodzenými číslami  
(sčítanie, odčítanie, násobenie, 
delenie) 
-zaokrúhľuje prirodzené čísla, 
vykonáva odhady a kontroluje 
správnosť výsledkov počtových 
 výkonov 
-tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch 
 a algebrickom aparáte 
 
Geometria a meranie 
-rozozná a pomenuje jednotlivé 
základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza 
v realite ich reprezentáciu 
a dokáže pomenovať ich 
základné prvky 
-pozná, vie popísať, načrtnúť 
a narysovať základné rovinné 

 
I. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión  
Vytváranie predstavy o veľkých číslach 
Čítanie a písanie veľkých prirodz. čísel     
Rád číslice v zápise prirodzeného čísla 
Párne a nepárne čísla 
Prirodzené čísla, počítanie po desiatkach, stovkách, 
tisícoch... 
Porovnávanie a usporiadanie 
Zobrazovanie prirodzených čísel na čís. osi  
Odhady 
Zaokrúhľovanie prir. čísel 
Rímske číslice 
Riešenie slovných úloh 
 
II. Geometria a meranie  
Bod, úsečka  
Trojuholník 
Štvoruholník 
Kruh, kružnica  
Rysovanie kolmíc  
Rysovanie rovnobežiek 
Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických útvarov v 
štvorcovej sieti 
Telesá 
Stavba telies zo stavebnicových kociek, stopa, strecha 
a pohľad zhora 
Kódovanie stavieb 
Kódovanie telie 
 
 
 
 
 

 
I. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión  
Mať vytvorené predstavy o veľkých číslach. 
Čítať a písať prirodzené čísla.  
Určiť rád číslice v zápise prirodzeného čísla. 
Rozložiť prirodzené číslo na jednotky rôzneho rádu. 
Zložiť prirodzené číslo z jednotiek rôzneho rádu. 
Počítať po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách, atď. 
Porovnať, usporiadať, zaokrúhliť, zobrazovať prirodzené 
čísla na číselnej osi.  
Doplniť čísla do danej neúplne označenej číselnej osi. 
Poznať základné rímske číslice a čísla. 
Prečítať letopočet zapísaný rímskymi číslicami. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy. 
 
II. Geometria a meranie 
Poznať a načrtnúť rovinné útvary – bod, úsečka, priamka, 
trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica.  
Narysovať úsečku danej dĺžky a trojuholník, štvorec, 
obdĺžnik, ak poznajú dĺžky ich strán 
Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre. 
Odhadnúť vzdialenosť na metre. 
Premeniť jednotky dĺžky v obore prirodzených čísel. 
Poznať niektoré základné vlastnosti trojuholníka, 
štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu. 
Narysovať pomocou dvojice pravítok alebo pravítka s ryskou 
rovnobežné a kolmé priamky. 
Vytvárať rovinné útvary rysovaním kolmíc a rovnobežiek.  
Zostrojiť kružnicu s daným polomerom. 
Rozlíšiť priestorové útvary kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, 
guľa. 
Zväčšiť a zmenšiť útvary v štvorcovej sieti podľa návodu. 
Určiť počet jednotkových kociek, z ktorých sa skladá kocka 
a kváder (propedeutika objemu). 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

útvary, pozná ich základné 
prvky a niektoré ich vlastnosti 
-vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty obvodu  základných 
 geometrických útvarov 
-pozná meracie prostriedky 
dĺžky a jednotky dĺžky, vie ich 
samostatne používať aj pri 
 praktických meraniach 
-analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
-prostredníctvom hier 
a manipulatívnych činností 
získa skúsenosti s organizáciou 
konkrétnych súborov 
 predmetov podľa vopred 
daného kritéria 
-vie z daného počtu prvkov 
vybrať skupinu podľa určeného 
pravidla a určiť počet možností 
výberu 
-vykonáva zber, zápis, 
interpretáciu údajov 
-je schopný orientovať sa 
v množine údajov 
 
 

 
 
 
III. Počtové výkony s prirodzenými číslami I 
Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel spamäti 
Písomné sčitovanie a odčitovanie 
Riešenie slovných úloh na sčít. a odčitov. 
Poradie matematických operácPočtové výkony na 
kalkulačke 
Riešenie jednoduchých slovných úloh 
 
 
 
 
IV. Súmernosť v rovine 
Súmernosť a zhodnosť geometrických útvarov 
Stredová súmernosť, stred súmernosti 
Osová súmernosť, os súmernosti 
Útvary  osovo a v stredovo súmerné 
Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 
Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti 
 
 
 
 
V. Počtové výkony s prirodzenými číslami II 
Násobenie  prir. čísel spamäti  (v obore do 100, mimo obor 
do 100) 
Násobenie a delenie  prirodzených čísel s násobkami 10, 
100, 1000,… 
Písomné násobenie jednociferným činiteľom 
Písomné násobenie viacciferným číslom 
Delenie prirodzených čísel spamäti 
Písomné delenie jednociferným deliteľom 

Postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa návodu (náčrtu, 
nákresu, kódovania) a naopak. 
 
III. Počtové výkony s prirodzenými číslami  I 
Sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti a písomne. 
Zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo o daný počet. 
Porovnať čísla rozdielom. 
Písomne aj pomocou kalkulačky sčítať aj viac sčítancov.  
Pohotovo použiť kalkulačku pri sčítaní a odčítaní.  
Vedieť, že čísla sa dajú sčítať v ľubovoľnom poradí, že od 
daného čísla sa dajú čísla odčítať v ľubovoľnom poradí.  
Riešiť jednoduché slovné úlohy. 
 
 
IV. Súmernosť v rovine 
Vedieť rozlíšiť, či sú geometrické útvary súmerné podľa osi, 
resp. podľa stredu. 
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru a stred 
súmernosti stredovo súmerného útvaru. 
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo 
jednoduchého útvaru v osovej, aj v stredovej súmernosti. 
Poznať, ktoré základné geometrické útvary sú osovo 
súmerné, stredovo súmerné a určiť osi súmernosti, alebo 
stredy súmernosti. 
 
V. Počtové výkony s prirodzenými číslami II 
Násobiť a deliť prirodzené čísla spamäti. 
(v obore do 100, mimo obor do 100 s násobkami 10, 100, 
atď.). 
Písomne násobiť dvojcifernými a trojcifernými číslami. 
Písomne deliť jednociferným deliteľom aj so zvyškom.  
Zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo daný počet krát. 
Porovnať čísla podielom. 
Využiť, že čísla sa dajú násobiť v ľubovoľnom poradí. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Písomné delenie viacciferným deliteľom 
Delenie viacciferným číslom na kalkulačke 
Poradie matematických operácií 
Rovnice a nerovnice 
Zlomok ako časť celku, desatinný zlomok - propedeutika 

Desatinné číslo (model - eurá a centy) 
Zápis desatinného čísla 
Zaokrúhľovanie desatinného čísla (nadol, nahor) 
Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel 
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel  
Slovné úlohy s využitím sčitovania a odčitovania 
Násobenie a delenie desatinných čísel číslom 10, 100, 
1000... 
 
VI. Geometria a meranie II 
Meranie dĺžky úsečky 
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek – graficky 
Násobok úsečky – graficky 
Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika  
Štvorcová sieť, obsah  
Jednotky obsahu - propedeutika 
Obsah obdĺžnika, obsah štvorca 
Výpočet obvodov a obsahov v obore prirodzených čísel 
Kontextové úlohy 
 
 
 
VII. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce    
      špecifické matematické myslenie 
Zhromažďovanie a usporiadanie údajov 
Grafické znázorňovanie údajov 
Pravdepodobnostné hry 
Pokusy, pozorovania 

Vynásobiť pomocou sčítania a vydeliť pomocou postupného 
odčítania a rozdeľovaním na rovnaké časti. 
Správne určiť poradie počtových výkonov. 
Počítať správne so zátvorkami. 
Použiť prirodzené čísla pri opise reálnej situácie, vyriešiť 
jednoduché slovné úlohy s prirodzenými číslami. 
Na kalkulačke vykonať všetky počtové výkony vrátane 
delenia so zvyškom.  
Riešiť rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej - len ako 
hľadanie „chýbajúcich“ čísel v príkladoch).  
Využiť sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako 
navzájom opačné operácie  pri riešení jednoduchých úloh 
ako propedeutiku rovníc.  
 
VI. Geometria a meranie II  
Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre. 
Premieňať jednotky dĺžky. 
Vyriešiť slovné úlohy s premenou jednotiek dĺžky a úlohy 
vyžadujúce základné poznatky o trojuholníku, štvorci 
a obdĺžniku. 
Vypočítať obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika graficky aj 
pomocou vzorcov. 
Vedieť použiť štvorčekovú sieť na približný výpočet obsahu 
rovinných útvarov. 
Vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými 
rozmermi ako počet štvorcov, z ktorých sa skladá. 
 
VII. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce    
      špecifické matematické myslenie 
Zhromaždiť, roztriediť, usporiadať dáta (údaje). 
Prečítať údaje z jednoduchej tabuľky. 
Zistiť počet vypisovaním všetkých možností. 
Voliť stratégiu v pravdepodobnostných pokusoch 
a pozorovaniach. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 

Pracovať podľa zvoleného (vlastného, vypracovaného) 
návodu alebo postupu. 
Zisťovať počet náhodných udalostí pri pokusoch. 
Rozlíšiť väčšiu a menšiu pravdepodobnosť. 
Graficky znázorniť údaje  jednoduchým diagramom. 
Analyzovať jednoduché úlohy na propedeutiku desatinných 
čísel, zlomkov a priamej úmernosti. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami 
žiak 
-používa prirodzené čísla pri 
opise reálnej situácie 
-číta, zapisuje a porovnáva 
prirodzené čísla 
-zapisuje a číta vzťah  rovnosti 
a nerovnosti 
-vykonáva spamäti aj písomne 
základné počtové výkony 
s prirodzenými číslami  
(sčítanie, odčítanie, násobenie, 
delenie) 
-zaokrúhľuje prirodzené čísla, 
vykonáva odhady a kontroluje 
správnosť výsledkov počtových 
 výkonov 
-tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch 
 a algebrickom aparáte 
 
Geometria a meranie 
-rozozná a pomenuje jednotlivé 
základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza 
v realite ich reprezentáciu 
a dokáže pomenovať ich 
základné prvky 
-pozná, vie popísať, načrtnúť 
a narysovať základné rovinné 

 
I. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión  
Vytváranie predstavy o veľkých číslach 
Čítanie a písanie veľkých prirodz. čísel     
Rád číslice v zápise prirodzeného čísla 
Párne a nepárne čísla 
Prirodzené čísla, počítanie po desiatkach, stovkách, 
tisícoch... 
Porovnávanie a usporiadanie 
Zobrazovanie prirodzených čísel na čís. osi  
Odhady 
Zaokrúhľovanie prir. čísel 
Rímske číslice 
Riešenie slovných úloh 
 
II. Geometria a meranie  
Bod, úsečka  
Trojuholník 
Štvoruholník 
Kruh, kružnica  
Rysovanie kolmíc  
Rysovanie rovnobežiek 
Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických útvarov v 
štvorcovej sieti 
Telesá 
Stavba telies zo stavebnicových kociek, stopa, strecha 
a pohľad zhora 
Kódovanie stavieb 
Kódovanie telie 
 
 
 
 
 

 
I. Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión  
Mať vytvorené predstavy o veľkých číslach. 
Čítať a písať prirodzené čísla.  
Určiť rád číslice v zápise prirodzeného čísla. 
Rozložiť prirodzené číslo na jednotky rôzneho rádu. 
Zložiť prirodzené číslo z jednotiek rôzneho rádu. 
Počítať po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách, atď. 
Porovnať, usporiadať, zaokrúhliť, zobrazovať prirodzené 
čísla na číselnej osi.  
Doplniť čísla do danej neúplne označenej číselnej osi. 
Poznať základné rímske číslice a čísla. 
Prečítať letopočet zapísaný rímskymi číslicami. 
Riešiť jednoduché slovné úlohy. 
 
II. Geometria a meranie 
Poznať a načrtnúť rovinné útvary – bod, úsečka, priamka, 
trojuholník, štvoruholník, kruh, kružnica.  
Narysovať úsečku danej dĺžky a trojuholník, štvorec, 
obdĺžnik, ak poznajú dĺžky ich strán 
Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre. 
Odhadnúť vzdialenosť na metre 
Premeniť jednotky dĺžky v obore prirodzených čísel 
Poznať niektoré základné vlastnosti trojuholníka, 
štvoruholníka, štvorca, obdĺžnika, kružnice a kruhu. 
Narysovať pomocou dvojice pravítok alebo pravítka s ryskou 
rovnobežné a kolmé priamky. 
Vytvárať rovinné útvary rysovaním kolmíc a rovnobežiek.  
Zostrojiť kružnicu s daným polomerom. 
Rozlíšiť priestorové útvary kocka, kváder, valec, kužeľ, ihlan, 
guľa. 
Zväčšiť a zmenšiť útvary v štvorcovej sieti podľa návodu. 
Určiť počet jednotkových kociek, z ktorých sa skladá kocka 
a kváder (propedeutika objemu). 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

útvary, pozná ich základné 
prvky a niektoré ich vlastnosti 
-vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty obvodu  základných 
 geometrických útvarov 
-pozná meracie prostriedky 
dĺžky a jednotky dĺžky, vie ich 
samostatne používať aj pri 
 praktických meraniach 
-analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
-prostredníctvom hier 
a manipulatívnych činností 
získa skúsenosti s organizáciou 
konkrétnych súborov 
 predmetov podľa vopred 
daného kritéria 
-vie z daného počtu prvkov 
vybrať skupinu podľa určeného 
pravidla a určiť počet možností 
výberu 
-vykonáva zber, zápis, 
interpretáciu údajov 
-je schopný orientovať sa 
v množine údajov 
 
 

 
 
 
III. Počtové výkony s prirodzenými číslami I 
Sčitovanie a odčitovanie prirodzených čísel spamäti 
Písomné sčitovanie a odčitovanie 
Riešenie slovných úloh na sčít. a odčitov. 
Poradie matematických operácPočtové výkony na 
kalkulačke 
Riešenie jednoduchých slovných úloh 
 
 
 
 
IV. Súmernosť v rovine 
Súmernosť a zhodnosť geometrických útvarov 
Stredová súmernosť, stred súmernosti 
Osová súmernosť, os súmernosti 
Útvary  osovo a v stredovo súmerné 
Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 
Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti 
 
 
 
 
 
V. Počtové výkony s prirodzenými číslami II 
Násobenie  prir. čísel spamäti  (v obore do 100, mimo obor 
do 100) 
Násobenie a delenie  prirodzených čísel s násobkami 10, 
100, 1000,… 
Písomné násobenie jednociferným činiteľom 
Písomné násobenie viacciferným číslom 
Delenie prirodzených čísel spamäti 

Postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa návodu (náčrtu, 
nákresu, kódovania) a naopak. 
 
III. Počtové výkony s prirodzenými číslami  I 
Sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti a písomne. 
Zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo o daný počet. 
Porovnať čísla rozdielom. 
Písomne aj pomocou kalkulačky sčítať aj viac sčítancov.  
Pohotovo použiť kalkulačku pri sčítaní a odčítaní.  
Vedieť, že čísla sa dajú sčítať v ľubovoľnom poradí, že od 
daného čísla sa dajú čísla odčítať v ľubovoľnom poradí.  
Riešiť jednoduché slovné úlohy. 
 
 
IV. Súmernosť v rovine 
Vedieť rozlíšiť, či sú geometrické útvary súmerné podľa osi, 
resp. podľa stredu 
Nájsť os súmernosti osovo súmerného útvaru a stred 
súmernosti stredovo súmerného útvaru 
Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice alebo 
jednoduchého útvaru v osovej, aj v stredovej súmernosti 
Poznať, ktoré základné geometrické útvary sú osovo 
súmerné, stredovo súmerné a určiť osi súmernosti, alebo 
stredy súmernosti 
 
 
V. Počtové výkony s prirodzenými číslami II 
Násobiť a deliť prirodzené čísla spamäti 
(v obore do 100, mimo obor do 100 s násobkami 10, 100, 
atď.). 
Písomne násobiť dvojcifernými a trojcifernými 
číslami. 
Písomne deliť jednociferným deliteľom aj so zvyškom.  
Zmenšiť alebo zväčšiť prirodzené číslo daný počet krát. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Písomné delenie jednociferným deliteľom 
Písomné delenie viacciferným deliteľom 
Delenie viacciferným číslom na kalkulačke 
Poradie matematických operácií 
Rovnice a nerovnice 
Zlomok ako časť celku, desatinný zlomok - propedeutika 

Desatinné číslo (model - eurá a centy) 
Zápis desatinného čísla 
Zaokrúhľovanie desatinného čísla (nadol, nahor) 
Porovnávanie a usporiadanie desatinných čísel 
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Sčitovanie a odčitovanie desatinných čísel  
Slovné úlohy s využitím sčitovania a odčitovania 
Násobenie a delenie desatinných čísel číslom 10, 100, 
1000... 
 
 
 
VI. Geometria a meranie II 
Meranie dĺžky úsečky 
Súčet a rozdiel dĺžok úsečiek – graficky 
Násobok úsečky – graficky 
Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika  
Štvorcová sieť, obsah  
Jednotky obsahu - propedeutika 
Obsah obdĺžnika, obsah štvorca 
Výpočet obvodov a obsahov v obore prirodzených čísel 
Kontextové úlohy 
 
 
 
VII. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce    
      špecifické matematické myslenie –  
Zhromažďovanie a usporiadanie údajov 

Porovnať čísla podielom. 
Využiť, že čísla sa dajú násobiť v ľubovoľnom poradí. 
Vynásobiť pomocou sčítania a vydeliť pomocou postupného 
odčítania a rozdeľovaním na rovnaké časti 
Správne určiť poradie počtových výkonov. 
Počítať správne so zátvorkami. 
Použiť prirodzené čísla pri opise reálnej situácie, vyriešiť 
jednoduché slovné úlohy s prirodzenými číslami, 
Na kalkulačke vykonať všetky počtové výkony vrátane 
delenia so zvyškom.  
Riešiť rovnice a nerovnice (zatiaľ bez premennej - len ako 
hľadanie „chýbajúcich“ čísel v príkladoch).  
Využiť sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako 
navzájom opačné operácie  pri riešení jednoduchých úloh 
ako propedeutiku rovníc.  
 
 
 
VI. Geometria a meranie II  
Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimetre. 
Premieňať jednotky dĺžky. 
Vyriešiť slovné úlohy s premenou jednotiek dĺžky a úlohy 
vyžadujúce základné poznatky o trojuholníku, štvorci 
a obdĺžniku. 
Vypočítať obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika graficky aj 
pomocou vzorcov. 
Vedieť použiť štvorčekovú sieť na približný výpočet obsahu 
rovinných útvarov. 
Vypočítať obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými 
rozmermi ako počet štvorcov, z ktorých sa skladá. 
 
VII. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce    
      špecifické matematické myslenie 
Zhromaždiť, roztriediť, usporiadať dáta (údaje). 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 5. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Grafické znázorňovanie údajov 
Pravdepodobnostné hry 
Pokusy, pozorovania 
 
 
 
 

Prečítať údaje z jednoduchej tabuľky. 
Zistiť počet vypisovaním všetkých možností. 
Voliť stratégiu v pravdepodobnostných pokusoch 
a pozorovaniach 
Pracovať podľa zvoleného (vlastného, vypracovaného) 
návodu alebo postupu. 
Zisťovať počet náhodných udalostí pri pokusoch. 
Rozlíšiť väčšiu a menšiu pravdepodobnosť. 
Graficky znázorniť údaje  jednoduchým diagramom. 
Analyzovať jednoduché úlohy na propedeutiku desatinných 
čísel, zlomkov a priamej úmernosti. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami 
žiak 
-používa desatinné čísla pri 
opise reálnej situácie 
-číta, zapisuje a porovnáva 
desatinné čísla 
-zapisuje a číta vzťah  rovnosti 
a nerovnosti 
-vykonáva spamäti aj písomne 
základné počtové výkony 
s desatinnými číslami  (sčítanie,  
 odčítanie, násobenie, delenie) 
-zaokrúhľuje desatinné čísla, 
vykonáva odhady a kontroluje 
správnosť výsledkov počtových 
výkonov 
-tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch 
a algebrickom aparáte 
 
Geometria a meranie 
-rozozná a pomenuje jednotlivé 
základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza 
v realite ich reprezentáciu 
a dokáže pomenovať ich 
základné prvky 
-pozná, vie popísať, načrtnúť 
a narysovať základné rovinné 
útvary, pozná ich základné 
prvky a niektoré ich vlastnosti 

 
I. Počtové výkony s prirodzenými číslami  
Navzájom opačné operácie 
Poradie počtových výkonov a zátvorky 
Počítanie s približnými číslami 
Slovné úlohy 
 
 
 
 
 
II. Deliteľnosť prirodzených čísel  
Násobok  a deliteľ 
Znaky deliteľnosti prirodzených čísel 
Prvočísla a zložené čísla 
Najmenší spoločný násobok 
Najväčší spoločný deliteľ 
 
 
 
 
 
III. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 
Uhol  
Prenášanie uhlov a zhodnosť uhlov 
Os uhla  
Sčitovanie a odčitovanie uhlov graficky 
Meranie uhlov 
Porovnávanie uhlov 
Uhol väčší ako priamy  
Uhly v stupňoch a minútach 
Sčítanie a odčítanie uhlov numericky 
Vrcholové uhly  
Susedné uhly 

 
I. Počtové výkony s prirodzenými číslami  
Ovládať základné operácie v obore prirodzených čísel. 
Rozložiť zložené číslo na súčin menších čísel v obore malej 
a veľkej násobilky. 
Rozhodnúť o správnom poradí počtových operácií pri riešení 
úloh. 
Vyriešiť úlohy, v ktorých sa nachádza viac operácií napr.  
2 . 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke). 
 
II. Deliteľnosť prirodzených čísel  
Vytvárať násobky daného čísla.  
Určiť delitele čísla (u čísel v obore do 100). 
Rozhodnúť o danom čísle, či je deliteľné bez zvyšku 2,3, 4, 
5, 6, 9, 10. 
Odlíšiť prvočíslo od zloženého čísla. 
Rozložiť zložené číslo na súčin prvočísel. 
Vypočítať spoločné násobky dvoch čísel a ich najmenší 
spoločný násobok. 
Vypočítať spoločných deliteľov čísel a ich najväčšieho 
spoločného deliteľa. 
 
III. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 
Chápať pojem uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta). 
Odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch. Narysovať 
pomocou uhlomera uhol s danou veľkosťou. Primerane 
odhadnúť veľkosť uhla. 
Konštruovať os uhla.   
Rozlíšiť priamy, pravý, ostrý a tupý uhol.  
Triediť trojuholníky podľa veľkosti ich uhlov. 
Sčítať a odčítať veľkosti uhlov. 
Poznať vrcholové a susedné uhly a ich vlastnosti. 
Vypočítať veľkosť vrcholového a susedného uhla k danému 
uhlu. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty obvodu  a obsahu 
niektorých základných 
geometrických útvarov 
-pozná spôsob merania uhlov 
a počítanie s uhlami, využíva 
vlastnosti známych dvojíc  
uhlov (susedné, striedavé, 
doplnkové) pri výpočte 
vnútorných a vonkajších uhlov 
rovinných útvarov 
-pozná meracie prostriedky 
a ich jednotky, vie ich 
samostatne používať aj pri 
praktických meraniach 
-analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
-prostredníctvom hier 
a manipulatívnych činností 
získa skúsenosti s organizáciou 
konkrétnych súborov 
predmetov podľa vopred 
daného kritéria 
-vie z daného počtu prvkov 
vybrať skupinu podľa určeného 
pravidla a určiť a vypočítať 
počet možností výberu 

Násobenie a delenie uhlov dvoma  
Striedavé a súhlasné uhly 
 
 
IV. Desatinné čísla.  
      Počtové výkony s desatinnými číslami 
Zlomok, desatinný zlomok, desatinné číslo  
Zápis desatinného čísla v desiatkovej sústave  
Porovnávanie desatinných čísel  
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Sčitovanie desatinných čísel  
Odčitovanie desatinných čísel 
Slovné úlohy s využitím sčitovania a odčitovania 
Násobenie des. čísel 10 číslom 
Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším 
Delenie desatinného čísla prirodzen, 100, 1000 
Delenie desatinných čísel 10, 100, 1000  
Premena jednotiek dĺžky  
Premena jednotiek hmotnosti  
Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom  
Násobenie desatinného čísla desatinným ým číslom  
Delenie prirodzeného čísla desatinným číslom  
Delenie desatinného čísla desatinným číslom 
Aritmetický priemer v obore desatinných čísel  
Počítanie s využitím kalkulačky  
Slovné úlohy 
 
 
V. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 
Celé čísla 
Číselná os, kladné a záporné číslo 
Usporiadanie čísel 
Navzájom opačné čísla, absolútna hodnota  

Vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla trojuholníka. 
Premeniť stupne na minúty a naopak.  
Využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových úloh. 
 
IV. Desatinné čísla.  
      Počtové výkony s desatinnými číslami 
Chápať pojem desatinné číslo (kladné). 
Určiť rád číslice v zápise desatinného čísla. 
Porovnávať, usporiadať, zaokrúhliť desatinné čísla 
Zobraziť desatinné čísla na číselnej osi (ako 
zovšeobecnenie skúseností s obdobnými činnosťami pre 
prirodzené čísla).  
Sčítať a odčítať desatinné čísla (spamäti a písomne). 
Násobiť a deliť desatinné číslo číslami 10, 100, 1000.... 
Riešiť  jednoduché úlohy slúžiace predovšetkým na 
pochopenie princípu (ostatné výpočty hlavne na kalkulačke). 
Sčítať a odčítať, násobiť a deliť desatinné čísla (spamäti 
a písomne). 
Poznať periodičnosť podielu dvoch prirodzených čísel 
a určiť periódu podielu. 
Riešiť  jednoduché úlohy slúžiace predovšetkým na 
pochopenie princípu (ostatné výpočty hlavne na kalkulačke). 
Využiť sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako 
navzájom opačné operácie  pri riešení jednoduchých úloh 
ako propedeutiku rovníc.  
 
V.  Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami  
Poznať vlastnosti celých čísel a príklady využitia celých 
čísel (kladných a záporných) v praxi.  
Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych tabuliek a grafov).  
Vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných celých 
čísel (aj z číselnej osi).  
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa veľkosti.  
Vedieť zobraziť celé čísla na číselnej osi.  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-vykonáva zber, zápis, 
interpretáciu údajov 
-je schopný orientovať sa 
v množine údajov 
 
 
 

Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a ich 
zobrazenie na číselnej osi.  
Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel.  
Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  
Násobenie a delenie záporného čísla kladným.  
Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov  
Trojuholníková nerovnosť 
Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku 
Zhodnosť trojuholníkov 
Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej jednoznačnosť a 
súvis so zhodnosťou trojuholníkov.  
Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, objav niektorých 
ich základných vlastností.  
Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy. 
Obvod a obsah trojuholníka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi a opačne.  
Zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi.  
Určiť absolútnu hodnotu celého a desatinného čísla 
(racionálneho čísla) a nuly na číselnej osi.  
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla.  
Riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
celých a desatinných čísel (kladných a záporných).  
Vedieť spamäti i písomne násobiť a deliť celé čísla.  
Vedieť rozhodnúť, či výsledok násobenia a delenia dvoch 
celých bude kladný alebo záporný.  
Riešiť primerané slovné úlohy. 
 
VI. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov   
Vedieť rozlíšiť základné prvky trojuholníka.  
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vedieť 
vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka.  
Riešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a vonkajších 
uhlov.  
Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy.  
Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup zostrojenia 
trojuholníka (aj pomocou skôr osvojenej matematickej 
symboliky).  
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu s 
využitím vety sss, sus a usu.  
Urobiť skúšku (splnenie podmienok úlohy) správnosti 
zostrojenia trojuholníka.  
Vedieť narysovať pravidelný šesťuholník.  
Popísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a ich 
vlastnosti.   
Poznať a uviesť príklady rovnostranného a rovnoramenného 
trojuholníka z reálneho života.  
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.  
Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka. 
Vypočítať obvod a obsah trojuholníka. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
VII. Obsah obdĺžnika a štvorca 
Obsah obdĺžnika, štvorca (aj s desatinnými rozmermi) 
Jednotky obsahu 
Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo 
štvorcov a obdĺžnikov 
Slovné úlohy na výpočet obvodov a obsahov 
Propedeutika výpočtu objemu kvádra a kocky ako súčin 
príslušných celočíselných rozmerov – prirodzených čísel, 
Propedeutika jednotiek objemu: mm3 , cm3 , dm3 , m3  
 
VIII. Kombinatorika v úlohách 
Výber a usporiadanie prvkov  
Všetky možné usporiadania daného počtu prvkov (s 
opakovaním, bez opakovania)    
Dáta, údaje, tabuľka, diagram            
Úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi 
spôsobmi (zhromažďovanie, usporiadanie a grafické 
znázornenie údajov) 
 

 
VII. Obsah obdĺžnika a štvorca  
Určiť približný obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti. 
Vypočítať obvod a obsah obdĺžnika a štvorca pomocou 
vzorcov. 
Vypočítať obvody a obsahy obrazcov zložených zo štvorcov 
a obdĺžnikov.  
Premieňať jednotky obsahu. 
Vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a obsahov 
útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. 
 
VIII. Kombinatorika v úlohách 
Usporiadať niekoľko prvkov za sebou.  
Riešiť úlohy s kombinatorickou motiváciou rôznymi 
spôsobmi. 
Systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa 
predpisu. 
Vybrať z daných prvkov skupinu prvkov s danou vlastnosťou 
a určiť počet týchto prvkov. 
Pokračovať v danom systéme usporiadania/vypisovania 
Zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy. 
Zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou a 
diagramom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami 
žiak 
-používa desatinné čísla pri 
opise reálnej situácie 
-číta, zapisuje a porovnáva 
desatinné čísla 
-zapisuje a číta vzťah  rovnosti 
a nerovnosti 
-vykonáva spamäti aj písomne 
základné počtové výkony 
s desatinnými číslami  (sčítanie,  
 odčítanie, násobenie, delenie) 
-zaokrúhľuje desatinné čísla, 
vykonáva odhady a kontroluje 
správnosť výsledkov počtových 
výkonov 
-tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch 
a algebrickom aparáte 
 
Geometria a meranie 
-rozozná a pomenuje jednotlivé 
základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza 
v realite ich reprezentáciu 
a dokáže pomenovať ich 
základné prvky 
-pozná, vie popísať, načrtnúť 
a narysovať základné rovinné 
útvary, pozná ich základné 
prvky a niektoré ich vlastnosti 

 
I. Počtové výkony s prirodzenými číslami  
Navzájom opačné operácie 
Poradie počtových výkonov a zátvorky 
Počítanie s približnými číslami 
Slovné úlohy 
 
 
 
 
 
II. Deliteľnosť prirodzených čísel  
Násobok  a deliteľ 
Znaky deliteľnosti prirodzených čísel 
Prvočísla a zložené čísla 
Najmenší spoločný násobok 
Najväčší spoločný deliteľ 
 
 
 
 
 
III. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 
Uhol  
Prenášanie uhlov a zhodnosť uhlov 
Os uhla  
Sčitovanie a odčitovanie uhlov graficky 
Meranie uhlov 
Porovnávanie uhlov 
Uhol väčší ako priamy  
Uhly v stupňoch a minútach 
Sčítanie a odčítanie uhlov numericky 
Vrcholové uhly  
Susedné uhly 

 
I. Počtové výkony s prirodzenými číslami  
Ovládať základné operácie v obore prirodzených čísel. 
Rozložiť zložené číslo na súčin menších čísel v obore malej 
a veľkej násobilky. 
Rozhodnúť o správnom poradí počtových operácií pri riešení 
úloh. 
Vyriešiť úlohy, v ktorých sa nachádza viac operácií napr.  
2 . 6 + 20 : 4 (aj na kalkulačke). 
 
II. Deliteľnosť prirodzených čísel  
Vytvárať násobky daného čísla.  
Určiť delitele čísla (u čísel v obore do 100). 
Rozhodnúť o danom čísle, či je deliteľné bez zvyšku 2,3, 4, 
5, 6, 9, 10. 
Odlíšiť prvočíslo od zloženého čísla. 
Rozložiť zložené číslo na súčin prvočísel. 
Vypočítať spoločné násobky dvoch čísel a ich najmenší 
spoločný násobok. 
Vypočítať spoločných deliteľov čísel a ich najväčšieho 
spoločného deliteľa. 
 
III. Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 
Chápať pojem uhol a jeho veľkosť, stupeň (minúta). 
Odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch. Narysovať 
pomocou uhlomera uhol s danou veľkosťou. Primerane 
odhadnúť veľkosť uhla. 
Konštruovať os uhla.   
Rozlíšiť priamy, pravý, ostrý a tupý uhol.  
Triediť trojuholníky podľa veľkosti ich uhlov. 
Sčítať a odčítať veľkosti uhlov. 
Poznať vrcholové a susedné uhly a ich vlastnosti. 
Vypočítať veľkosť vrcholového a susedného uhla k danému 
uhlu. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty obvodu  a obsahu 
niektorých základných 
geometrických útvarov 
-pozná spôsob merania uhlov 
a počítanie s uhlami, využíva 
vlastnosti známych dvojíc  
uhlov (susedné, striedavé, 
doplnkové) pri výpočte 
vnútorných a vonkajších uhlov 
rovinných útvarov 
-pozná meracie prostriedky 
a ich jednotky, vie ich 
samostatne používať aj pri 
praktických meraniach 
-analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
-prostredníctvom hier 
a manipulatívnych činností 
získa skúsenosti s organizáciou 
konkrétnych súborov 
predmetov podľa vopred 
daného kritéria 
-vie z daného počtu prvkov 
vybrať skupinu podľa určeného 
pravidla a určiť a vypočítať 
počet možností výberu 

Násobenie a delenie uhlov dvoma  
Striedavé a súhlasné uhly 
 
 
IV. Desatinné čísla.  
      Počtové výkony s desatinnými číslami 
Zlomok, desatinný zlomok, desatinné číslo  
Zápis desatinného čísla v desiatkovej sústave  
Porovnávanie desatinných čísel  
Zaokrúhľovanie desatinných čísel  
Sčitovanie desatinných čísel  
Odčitovanie desatinných čísel 
Slovné úlohy s využitím sčitovania a odčitovania 
Násobenie des. čísel 10 číslom 
Delenie menšieho prirodzeného čísla väčším 
Delenie desatinného čísla prirodzen, 100, 1000 
Delenie desatinných čísel 10, 100, 1000  
Premena jednotiek dĺžky  
Premena jednotiek hmotnosti  
Násobenie desatinného čísla prirodzeným číslom  
Násobenie desatinného čísla desatinným ým číslom  
Delenie prirodzeného čísla desatinným číslom  
Delenie desatinného čísla desatinným číslom 
Aritmetický priemer v obore desatinných čísel  
Počítanie s využitím kalkulačky  
Slovné úlohy 
 
 
 
V. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami 
Celé čísla 
Číselná os, kladné a záporné číslo 
Usporiadanie čísel 
Navzájom opačné čísla, absolútna hodnota  

Vypočítať veľkosť tretieho vnútorného uhla trojuholníka. 
Premeniť stupne na minúty a naopak.  
Využiť vlastnosti uhlov pri riešení kontextových úloh. 
 
IV. Desatinné čísla.  
      Počtové výkony s desatinnými číslami 
Chápať pojem desatinné číslo (kladné). 
Určiť rád číslice v zápise desatinného čísla. 
Porovnávať, usporiadať, zaokrúhliť desatinné čísla 
Zobraziť desatinné čísla na číselnej osi (ako 
zovšeobecnenie skúseností s obdobnými činnosťami pre 
prirodzené čísla).  
Sčítať a odčítať desatinné čísla (spamäti a písomne). 
Násobiť a deliť desatinné číslo číslami 10, 100, 1000.... 
Riešiť  jednoduché úlohy slúžiace predovšetkým na 
pochopenie princípu (ostatné výpočty hlavne na kalkulačke). 
Sčítať a odčítať, násobiť a deliť desatinné čísla (spamäti 
a písomne). 
Poznať periodičnosť podielu dvoch prirodzených čísel 
a určiť periódu podielu. 
Riešiť  jednoduché úlohy slúžiace predovšetkým na 
pochopenie princípu (ostatné výpočty hlavne na kalkulačke). 
Využiť sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako 
navzájom opačné operácie  pri riešení jednoduchých úloh 
ako propedeutiku rovníc.  
 
V.  Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami  
Poznať vlastnosti celých čísel a príklady využitia celých 
čísel (kladných a záporných) v praxi.  
Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych tabuliek a grafov).  
Vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných celých 
čísel (aj z číselnej osi).  
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa veľkosti.  
Vedieť zobraziť celé čísla na číselnej osi.  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-vykonáva zber, zápis, 
interpretáciu údajov 
-je schopný orientovať sa 
v množine údajov 
 
 
 

Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a ich 
zobrazenie na číselnej osi.  
Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel.  
Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  
Násobenie a delenie záporného čísla kladným.  
Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  
 
 
 
 
 
 
 
 
VI. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov  
Trojuholníková nerovnosť 
Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku 
Zhodnosť trojuholníkov 
Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej jednoznačnosť a 
súvis so zhodnosťou trojuholníkov.  
Rovnoramenný a rovnostranný trojuholník, objav niektorých 
ich základných vlastností.  
Výška trojuholníka, niektoré ďalšie konštrukčné úlohy. 
Obvod a obsah trojuholníka  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi a opačne.  
Zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi.  
Určiť absolútnu hodnotu celého a desatinného čísla 
(racionálneho čísla) a nuly na číselnej osi.  
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla.  
Riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
celých a desatinných čísel (kladných a záporných).  
Vedieť spamäti i písomne násobiť a deliť celé čísla.  
Vedieť rozhodnúť, či výsledok násobenia a delenia dvoch 
celých bude kladný alebo záporný.  
Riešiť primerané slovné úlohy. 
 
VI. Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov   
Vedieť rozlíšiť základné prvky trojuholníka.  
Poznať vetu o vnútorných uhloch trojuholníka a vedieť 
vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka.  
Riešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a vonkajších 
uhlov.  
Vedieť vykonať rozbor konštrukčnej úlohy.  
Vysvetliť a zapísať konštrukčný postup zostrojenia 
trojuholníka (aj pomocou skôr osvojenej matematickej 
symboliky).  
Vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu s 
využitím vety sss, sus a usu.  
Urobiť skúšku (splnenie podmienok úlohy) správnosti 
zostrojenia trojuholníka.  
Vedieť narysovať pravidelný šesťuholník.  
Popísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a ich 
vlastnosti.   
Poznať a uviesť príklady rovnostranného a rovnoramenného 
trojuholníka z reálneho života.  
Poznať vlastnosti výšok v trojuholníku.  
Vedieť zostrojiť výšky trojuholníka. 
Vypočítať obvod a obsah trojuholníka. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 6. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
VII. Obsah obdĺžnika a štvorca 
Obsah obdĺžnika, štvorca (aj s desatinnými rozmermi) 
Jednotky obsahu 
Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo 
štvorcov a obdĺžnikov 
Slovné úlohy na výpočet obvodov a obsahov 
Propedeutika výpočtu objemu kvádra a kocky ako súčin 
príslušných celočíselných rozmerov – prirodzených čísel, 
Propedeutika jednotiek objemu: mm3 , cm3 , dm3 , m3  
 
VIII. Kombinatorika v úlohách 
Výber a usporiadanie prvkov  
Všetky možné usporiadania daného počtu prvkov (s 
opakovaním, bez opakovania)    
Dáta, údaje, tabuľka, diagram            
Úlohy s kombinatorickou motiváciou a ich riešenie rôznymi 
spôsobmi (zhromažďovanie, usporiadanie a grafické 
znázornenie údajov) 
 

 
VII. Obsah obdĺžnika a štvorca  
Určiť približný obsah rovinného útvaru v štvorcovej sieti. 
Vypočítať obvod a obsah obdĺžnika a štvorca pomocou 
vzorcov. 
Vypočítať obvody a obsahy obrazcov zložených zo štvorcov 
a obdĺžnikov.  
Premieňať jednotky obsahu. 
Vyriešiť úlohy z praxe na výpočet obvodov a obsahov 
útvarov zložených zo štvorcov a obdĺžnikov. 
 
VIII. Kombinatorika v úlohách 
Usporiadať niekoľko prvkov za sebou.  
Riešiť úlohy s kombinatorickou motiváciou rôznymi 
spôsobmi. 
Systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa 
predpisu. 
Vybrať z daných prvkov skupinu prvkov s danou vlastnosťou 
a určiť počet týchto prvkov. 
Pokračovať v danom systéme usporiadania/vypisovania 
Zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy. 
Zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou a 
diagramom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 7. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Čísla, premenné a počtové 
výkony s číslami 
žiak 
-pozná a funkčne využíva rôzne 
spôsoby kvantitatívneho 
vyjadrenia celok-časť 
(prirodzeným číslom, zlomkom, 
desatinným číslom, percentom), 
rieši kontextové a aplikačné 
úlohy 
-používa zlomky pri opise 
reálnej situácie 
-číta, zapisuje a porovnáva 
zlomky 
-zapisuje a číta vzťah  rovnosti 
a nerovnosti 
-vykonáva spamäti aj písomne 
základné počtové výkony so 
zlomkami (sčítanie, odčítanie, 
násobenie, delenie) 
-vykonáva odhady a kontroluje 
správnosť výsledkov počtových 
výkonov 
-tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch  
 a algebrickom aparáte 
-rieši modelovaním a výpočtom 
situácie vyjadrené pomerom, 
pracuje s mierkou máp a plánov 
 

 
I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne      
   čísla 
Pojem zlomku 
Rovnosť zlomkov 
Krátenie a rozširovanie zlomkov 
Zápis zlomkov desatinným číslom 
Usporiadanie zlomkov 
Sčítanie racionálnych čísel 
Odčítanie racionálnych čísel 
Použitie zmiešaných čísel 
Násobenie racionálnych čísel 
Delenie racionálnych čísel 
Zložené zlomky 
Slovné úlohy 
 
 
 
 
 
II. Percentá 
Delenie celku na rovnaké časti 
Percento 
Časť prislúchajúca počtu percent 
Počet percent 
Základ 
Promile 
Úrok. Jednoduché úrokovanie 
Diagramy. Stĺpcový a kruhový diagram 
Slovné úlohy na percentá 
 
 
 

 
I. Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne    
   čísla  
Chápať, prečítať a zapísať zlomok. 
Chápať, že každé racionálne číslo môžeme vyjadriť 
nekonečným množstvom zlomkov. 
Znázorniť zlomok, zlomkovú časť celku (aj vhodným 
diagramom).  
Znázorniť zlomky na číselnej osi.  
Krátiť a rozširovať zlomok. 
Upraviť zlomok na základný tvar. 
Porovnávať a usporiadať zlomky s rovnakými čitateľmi 
alebo rovnakými menovateľmi. 
Sčítať a odčítať zlomky s rovnakými menovateľmi.  
Napísat zmiešané číslo v tvare zlomku a opačne.  
Násobiť a deliť zlomok prirodzeným číslom a zlomkom. 
Previesť zlomok na desetinné číslo, chápať vzťah medzi 
zlomkom a desatinným číslom.   
Riešiť slovné úlohy so zlomkami. 
 
II. Percentá 
Vypočítať a rozlíšiť percento, základ, časť prislúchajúcu k 
počtu percent, počet percent.  
Vypočítať a použiť promile v praxi.  
Poznať vzťah percent (promile), zlomkov a desatinných 
čísel.  
Prečítať údaje súvisiace s počtom percent / promile 
z diagramov, grafov. 
Zapísať znázornenú časť celku počtom percent /promile. 
Znázorniť časti celku a počtu percent vhodným diagramom.  
Uplatniť vedomosti o percentách pri riešení jednoduchých 
slovných úloh z praktického života. 
Riešiť slovné úlohy na jednoduché úrokovanie. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 7. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 
-udáva tabuľky jednoduchých 
lineárnych súvislostí, doplňuje 
chýbajúce údaje na základe 
objaveného pravidla 
a znázorňuje údaje 
-objavuje a rieši úlohy z praxe 
na priamu a nepriamu 
úmernosť 
-znázorňuje údaje  na 
diagrame, z diagramu číta 
znázornené údaje 
 
Geometria a meranie 
-rozozná a pomenuje jednotlivé 
základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza 
v realite ich reprezentáciu 
a dokáže pomenovať ich 
základné prvky 
-pozná, vie popísať, načrtnúť 
a narysovať základné rovinné 
útvary, pozná ich základné 
prvky a niektoré ich vlastnosti 
-vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty obvodu, obsahu a 
objemu niektorých základných 
geometrických útvarov 
-pozná meracie prostriedky 
a ich jednotky, vie ich 
samostatne používať aj pri  
praktických meraniach 

 
 
III. Objem a povrch kvádra a kocky 
Objem telies 
Jednotky objemu a ich premena 
Obraz kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní 
Objem kvádra a kocky 
Povrch kvádra a kocky 
Úlohy na výpočet objemu a povrchu kvádra a kocky 
 
 
   
 
 
 
 
 
IV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť 
Pomer  
Prevrátený pomer, postupný pomer 
Rozdeľovanie celku v danom pomere 
Priama a nepriama úmernosť 
Trojčlenka (jednoduchá, zložená) 
Slovné úlohy 
Využitie priamej a nepriamej úmernosti 
Mierka mapy a plánu 
Slovné úlohy 
Premenná, výraz, rovnica – propedeutika 
Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé 
premenné. Vzorce.  
Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých 
vzorcoch.  
Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z 
porovnávania.  

 
 
III. Objem a povrch kvádra a kocky 
Poznať niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné 
rovnobežné premietanie, perspektíva).  
Načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo voľnom 
rovnobežnom premietaní, viditeľnosť hrán. 
Znázorniť nárys, pôdorys a bokorys telies zložených 
z kvádrov a kociek. 
Riešiť úlohy na priestorovú predstavivosť (aj príklady 
jednoduchých a zložených telies v reálnom živote).  
Narysovať sieť kvádra a kocky. 
Vypočítať objem kvádra a kocky.  
Poznať jednotky objemu m³, dm³, cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, 
ml a premieňať ich. 
Vypočítať povrch kvádra a kocky. 
  
IV. Pomer. Priama a nepriama úmernosť  
Vypočítať pomer, prevrátený pomer a postupný pomer 
veličín. 
Rozdeliť celok v danom pomere.  
Zmeniť dané číslo v danom pomere. 
Vyriešiť primerané slovné úlohy na pomer rôzneho typu a 
praktické úlohy s použitím mierky plánu a mapy. 
Určiť vzťah priamej a nepriamej úmernosti. 
Rozhodnúť, či daný vzťah je alebo nie je priamou/ 
nepriamou úmernosťou. 
Riešiť úlohy na priamu a nepriamu úmernosť využitím 
jednoduchej trojčlenky (aj zloženej). 
Využiť priamu aj nepriamu úmernosť v praxi (kontextové a 
podnetové úlohy ). 
Priama a nepriama úmernosť ako príklady závislosti veličín 
– propedeutika výrazu s premennou a zavedenia lineárnych 
rovníc. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 7. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
-vie z daného počtu prvkov 
vybrať skupinu podľa určeného 
pravidla a určiť počet možností 
výberu 
-vykonáva zber, zápis, 
interpretáciu údajov 
-je schopný orientovať sa 
v množine údajov 
 

Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice.  
 
 
V. Premenná, výraz, rovnica 
Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice 
bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou 
pokus – omyl, znázornením.  
Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika).  
Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy.  
Zápis vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií, z 
porovnávania.  
Výrazy s premennými, dosadzovanie čísel za jednotlivé 
premenné. Vzorce.  
Vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého vzorca.  
Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých 
vzorcoch.  
Využitie úloh na priamu a nepriamu úmernosť na 
propedeutiku funkcií. 
Propedeutika znázorňovania priamej a nepriamej 
úmernosti graficky.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
V. Premenná, výraz, rovnica 
Osvojiť si pojem číselný výraz.  
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané číselné výrazy.  
Určiť počet členov v číselnom výraze.  
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov.  
Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici.  
Vedieť zapísať postup riešenia slovnej úlohy. 
Správne a primerane so zadaním slovnej úlohy využívať  
počtové výkony – sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie.  
Vedieť overiť skúškou správnosti, či dané číslo je riešením 
slovnej úlohy.  
Vedieť rozlišovať medzi číselným výrazom a výrazom s 
premennou.  
Zostaviť jednoduchý výraz s premennou.  
Určiť vo výraze s premennou členy s premennou a členy 
bez premennej.  
Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota premennej.  
Sčitovať a odčitovať výrazy s premennou.  
Násobiť a deliť primerané výrazy s premennou číslom 
rôznym od nuly.   
Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu z jednoduchých 
vzorcov. 
Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu  súradníc v rovine.  
Vyznačiť body v pravouhlej sústavy súradníc v rovine.  
Vedieť určiť súradnice daného bodu zobrazeného v 
pravouhlej sústave súradníc.  
Vedieť znázorniť graf priamej (nepriamej) úmernosti v 
pravouhlej sústave súradníc (znázorniť priamu a nepriamu 
úmernosť graficky) ako propedeutika.  
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 7. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

VI. Kombinatorika 
Výber prvkov a ich usporiadanie 
Objav podstaty daného systému vo vypisovaní možností  
Systematické vypisovanie možností, rôzne spôsoby 
Počet usporiadaní, počet možností  
Úlohy s kombinatorickou motiváciou 
Vytváranie kombinácií 
Geometrická kombinatorika 
Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počet z oblasti 
hier, športu a z rôznych oblastí života (propedeutika 
variácií)  
Propedeutika základných modelov kombinatoriky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Kombinatorika  
Tvoriť systém na vypisovanie všetkých možnosti. 
Vypisovať všetky možnosti podľa určitého systému. 
Poznať spôsob tvorenia všetkých možných riešení. 
Zhromažďovať, triediť a systematicky vytvárať všetky 
možné riešenia.  
Určiť spoločnú matematickú podstatu v úlohe a počet 
všetkých možných usporiadaní. 
Získať skúsenosť s prácou a organizáciou v konkrétnych 
súboroch predmetov. 
Používať pravidlá súčtu a súčinu pri riešení jednoduchých 
kombinatorických úloh. 
Znázorniť dáta,údaje v tabuľke, stromovým diagramom, 
grafom. 

 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 8. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Čísla, premenné a počtové 

výkony s číslami 

žiak 
-používa celé čísla a kladné 
a záporné čísla v rozšírenom 
obore desatinných čísel pri 
opise reálnej situácie 
-číta, zapisuje a porovnáva celé 
čísla a kladné a záporné čísla 
v rozšírenom obore 
desatinných čísel 
-zapisuje a číta vzťah  rovnosti 
a nerovnosti 
-vykonáva spamäti aj písomne 
základné počtové výkony 
s celými číslami a kladnými 
a zápornými číslami 
v rozšírenom obore 
desatinných čísel (sčítanie, 
odčítanie, násobenie, delenie) 
-vykonáva odhady a kontroluje 
správnosť výsledkov počtových 
výkonov 
-tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch  
 a algebrickom aparáte  
-matematizuje jednoduché 
reálne situácie s využitím 
písmen vo význame čísla 
(premennú, určí hodnotu 
výrazu) 

 
I. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami  
Kladné a záporné čísla v rozšírenom obore desatinných 
čísel.  
Navzájom opačné čísla.  
Absolútna hodnota celého a desatinného čísla na číselnej 
osi. Absolútna hodnota nuly.  
Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných čísel a ich 
zobrazenie na číselnej osi.  
Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel.  
Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  
Násobenie a delenie záporného čísla kladným.  
Slovné úlohy – kontextové a podnetové.  
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Rovnobežník, lichobežník 
Rovnobežky preťaté priamkou (priečkou) 
Striedavé a súhlasné uhly 
Štvoruholníky, rovnobežníky, štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik, lichobežník a ich základné vlastnosti  
Výška rovnobežníka.  
Konštrukcia rovnobežníkov 
Lichobežník 
Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, objav niektorých ich 
vlastností  
Konštrukcia lichobežníka 

 
I. Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami  
Poznať vlastnosti celých čísel a príklady využitia celých 
čísel (kladných a záporných) v praxi.  
Čítať a písať celé čísla (aj z rôznych tabuliek a grafov).  
Vymenovať a vypísať dvojice navzájom opačných celých 
čísel (aj z číselnej osi).  
Porovnávať celé čísla a usporiadať ich podľa veľkosti.  
Vedieť zobraziť celé čísla na číselnej osi.  
Priradiť k celému číslu obraz na číselnej osi a opačne.  
Zobraziť kladné a záporné desatinné čísla na číselnej osi.  
Určiť absolútnu hodnotu celého a desatinného čísla 
(racionálneho čísla) a nuly na číselnej osi.  
Sčitovať a odčitovať celé a desatinné čísla.  
Riešiť primerané slovné úlohy na sčítanie a odčítanie 
celých a desatinných čísel (kladných a záporných).  
Vedieť spamäti i písomne násobiť a deliť celé čísla.  
Vedieť rozhodnúť, či výsledok násobenia a delenia dvoch 
celých bude kladný alebo záporný.  
Riešiť primerané slovné úlohy 
 
II. Rovnobežník, lichobežník 
Zostrojiť dve rovnobežné priamky ktoré sú preťaté priečkou 
Vedieť určiť a vymenovať súhlasné a striedavé uhly pri 
dvoch rovnobežných priamkach preťatých priečkou.  
Poznať vlastnosti súhlasných a striedavých uhlov.  
Riešiť úlohy s využitím vlastností súhlasných a striedavých 
uhlov.  
Načrtnúť a pomenovať rovnobežníky: štvorec, kosoštvorec, 
obdĺžnik, kosodĺžnik a poznať ich základné vlastnosti   
Narysovať štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik a 
správne označiť všetky ich základné prvky.  
Zostrojiť a odmerať v rovnobežníku  jeho dve výšky.  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 8. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- matematizuje a rieši reálnu 
situáciu pomocou rovníc   
 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 
-udáva tabuľky jednoduchých 
lineárnych súvislostí, doplňuje 
chýbajúce údaje na základe 
objaveného 
 pravidla a znázorňuje údaje 
-objavuje a rieši úlohy z praxe 
na priamu a nepriamu 
úmernosť 
-znázorňuje údaje  na 
diagrame, z diagramu číta 
znázornené údaje 
 
Geometria a meranie 
-rozozná a pomenuje jednotlivé 
základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza 
v realite ich reprezentáciu 
a dokáže pomenovať ich 
základné prvky 
-pozná, vie popísať, načrtnúť 
a narysovať základné rovinné 
útvary, pozná ich základné 
prvky a niektoré ich vlastnosti 
-vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty obvodu, obsahu a 
objemu niektorých  základných 
geometrických útvarov 

Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a trojuholníka. 
Slovné (kontextové a podnetové) úlohy z praxe (z reálneho 
života)  
Obvod a obsah lichobežníka  
Slovné úlohy z praxe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Premenná, výraz, rovnica  
Číselný výraz, rovnosť a nerovnosť číselných výrazov 
Hodnota číselného výrazu  
Výraz s premennou, vzorce 
Súčet a rozdiel výrazov 
Súčin a podiel výrazov 
Dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné, rovnica 
Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice 
Rôzne metódy riešenia slovných úloh 
Lineárna rovnica s formálnym zápisom (ako propedeutika).  
Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy.  
Vzorce, vyjadrenie a výpočet neznámej z jednoduchého 
vzorca  
Pravouhlá sústava súradníc 

Propedeutika znázorňovania priamej a nepriamej úmernosti 
graficky  
 
 
 

Načrtnúť lichobežník, pomenovať a opísať jeho základné 
prvky.  
Vedieť zostrojiť ľubovoľný lichobežník. 
Vedieť riešiť a narysovať primerané konštrukčné úlohy pre 
štvoruholníky s využitím vlastností konštrukcie trojuholníka. 
Poznať základné vzorce pre výpočet obvodu a obsahu 
štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, kosodĺžnika a trojuholníka.  
Vypočítať obvod a obsah štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 
kosodĺžnika a trojuholníka (aj z obsahu).  
Poznať vzorec pre výpočet obvodu a obsahu lichobežníka.  
Vypočítať obvod a obsah lichobežníka.  
Riešiť slovné (kontextové a podnetové) úlohy z reálneho 
života s využitím poznatkov o obsahu a obvode 
rovnobežníkov, trojuholníka, lichobežníka. 
 
III. Premenná, výraz, rovnica 
Osvojiť si pojem číselný výraz.  
Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané číselné výrazy.  
Určiť počet členov v číselnom výraze.  
Vedieť rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných výrazov. 
Vedieť rozlišovať medzi číselným výrazom a výrazom s 
premennou.  
Zostaviť jednoduchý výraz s premennou.  
Určiť vo výraze s premennou členy s premennou a členy 
bez premennej.  
Určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota premennej.  
Sčitovať a odčitovať výrazy s premennou.  
Násobiť a deliť primerané výrazy premennou a číslom 
rôznym od nuly.   
Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici.  
Vedieť zapísať postup riešenia slovnej úlohy  
Vedieť overiť skúškou správnosti, či dané číslo je riešením 
slovnej úlohy.  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 8. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

-pozná meracie prostriedky 
a ich jednotky, vie ich 
samostatne používať aj pri  
praktických meraniach 
-analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
-vie z daného počtu prvkov 
vybrať skupinu podľa určeného 
pravidla a určiť počet možností 
výberu 
-vykonáva zber, zápis, 
interpretáciu údajov 
-je schopný orientovať sa 
v množine údajov 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy 
-vie prisúdiť výrokom z blízkeho 
okolia správnu pravdivostnú 
hodnotu 
- vie posudzovať realitu zo 
štatistického a 
pravdepodobnostného pohľadu, 
v jednoduchých prípadoch vie 
rozlíšiť istý a nemožný jav.  
 

 
 
 
 
 
 
 
IV. Kruh, kružnica 
Kruh, kružnica, medzikružie 
Tetiva kružnice 
Vzájomná poloha kružnice a priamky 
Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu) 
Kružnicový oblúk a kruhový výsek, ich stredový uho, l 
kruhový odsek 
Talesova kružnica 
Kontextové úlohy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V. Hranoly 
Hranol, jeho znázornenie a sieť.  
Objem a povrch hranola.  

Vedieť vyjadriť a vypočítať neznámu z jednoduchých 
vzorcov. 
Vedieť zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu  súradníc v rovine.  
Vyznačiť body v pravouhlej sústavy súradníc v rovine.  
Vedieť určiť súradnice daného bodu zobrazeného v 
pravouhlej sústave súradníc.  
 
IV. Kruh, kružnica  
Zostrojiť kružnicu s daným polomerom alebo s daným 
priemerom.  
Vysvetliť vzťah medzi polomerom a priemerom kružnice 
a kruhu 
Určiť vzájomnú polohu kružnice  a priamky.  
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici v určenom bode ležiacom na 
kružnici . 
Zostrojiť dotyčnicu ku kružnici z daného bodu, ktorý leží 
mimo kružnice a opísať postup tejto konštrukcie pomocou 
Talesovej kružnice.  
Vyznačiť na kružnici vyznačiť kružnicový oblúk, prípadne 
kružnicový oblúk prislúchajúci danému stredovému uhlu..  
Vyznačiť v kruhu kruhový výsek, prípadne kruhový výsek 
prislúchajúci danému stredovému uhlu.  
Vyznačiť v kruhu kruhový odsek  
Určiť a odmerať stredový uhol prislúchajúci k danému 
kružnicovému oblúku alebo kruhovému výseku.  
Poznať základné vzťahy pre výpočet obsahu kruhu a dĺžky 
kužnice. 
Vyriešiť slovné úlohy, ktoré využívajú výpočet obsahu 
alebo obvodu kruhu, alebo dĺžku kružnice. 
 
V. Hranoly 
Načrtnúť kocku, kváder, hranol vo voľnom rovnobežnom 
premietaní. 
Poznať vlastnosti podstavy a plášťa hranola. 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA – 8. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Použitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu hranola (aj v 
slovných úlohách z praxe).  
 
 
 
 
 
VI. Pravdepodobnosť, štatistika  
Udalosť, pokus, pravdepodobnosť Štatistika, štatistický 
súbor, štatistická jednotka a znak 
Početnosť, relatívna početnosť  
Možné a nemožné udalosti  a porovnávanie rôznych 
udalostí vzhľadom na mieru ich pravdepodobnosti 
Rôzne úlohy na porovnávanie šancí rôznych udalostí. 
Číselné porovnávanie pravdepodobnosti 
Plánovitý zber údajov a ich systemizácia pri jednoduchých 
a primeraných experimentoch.  
Zobrazenie skupín údajov, tvorba grafov a diagramov. 
 

Vedieť určiť počet hrán, stien a vrcholov hranola.  
Zostrojiť sieť kolmého hranola.  
Vedieť použiť príslušné vzorce na výpočet objemu a 
povrchu (kocky, hranola a kvádra).  
Vypočítať objem a povrch kocky, hranola a kvádra (aj v 
slovných úlohách).  

  
VI. Pravdepodobnosť, štatistika  
Uskutočniť primerané pravdepodobnostné experimenty. 
Posúdiť a rozlíšiť možné a nemožné udalosti (javy). 
Rozhodnúť o pravdepodobnosti jednoduchej udalosti, 
Vypočítať relatívnu početnosť udalosti 
Spracovať, zhromaždiť a roztriediť údaje v experimente 
Vytvoriť zo zhromaždených údajov štatistický súbor. 
Vypočítať aritmetický priemer z údajov v tabuľke alebo 
grafe 
Zaznamenať a usporiadať údaje do tabuľky 
Prečítať a interpretovať údaje z tabuľky, z kruhového a 
stĺpcového diagramu 
Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým a stĺpcovým 
diagramom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA– 9. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 

Čísla, premenné a počtové 

výkony s číslami 

žiak 
- tvorí a rieši úlohy, v ktorých 
aplikuje osvojené poznatky 
o číslach a počtových výkonoch 
- správne používa matematickú 
symboliku, terminológiu, 
frazeológiu  
- má schopnosti čítať s 
porozumením súvislé texty 
obsahujúce  čísla, závislosti 
a vzťahy a nesúvislé texty 
obsahujúce tabuľky, grafy 
a diagramy 
- využíva pochopené a 
osvojené postupy a algoritmy 
pri riešení úloh 
- vykonáva   odhady   a 
kontroluje   správnosť   
výsledkov   počtových výkonov 
- rieši   kontextové a aplikačné 
úlohy 
- matematizuje jednoduché 
reálne situácie s využitím 
písmen vo význame čísla 
(premennej), určí hodnotu 
výrazu 
- matematizuje a rieši reálnu 
situáciu pomocou rovníc 

 

I. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel 

Druhá mocnina a tretia mocnina 

Odmocnina 

Mocniny s prirodzeným mocniteľom 

Operácie s mocninami s prirodzeným mocniteľom 

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis s mocninami 

Zápis veľkých čísel v tvare a.10n a práca s takýmito číslami 

na kalkulačke 

Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých 

číslach 

Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad 

výsledku 

 

 

 

 

 

 

I. Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel  

Prečítať správne zápis druhej a tretej mocniny ľubovoľného 

racionálneho čísla a určiť v ňom základ a exponent 

Vedieť zapísať druhú a tretiu mocninu ľubovoľného 

racionálneho čísla ako súčin rovnakých činiteľov a opačne 

Vedieť vysvetliť vzťah x2 = (-x)2 a x3 ≠ (-x)3 

Prečítať a zapísať druhú a tretiu odmocninu  

nezáporného racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň 

odmocnenia a základ 

Vedieť vypočítať druhú a tretiu mocninu a odmocninu 

niektorých prirodzených čísel spamäti 

Vypočítať druhú mocninu a odmocninu racionálneho čísla 

pomocou kalkulačky 

Vedieť zapísať veľké čísla v tvare a.10n  

Poznať zápis n-tej mocniny ľubovoľného čísla, kde n je 

prirodzené číslo 

Riešiť primerané numerické a slovné úlohy s veľkými 

číslami, s využitím zručnosti odhadu a zaokrúhľovania 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA– 9. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Vzťahy, funkcie, tabuľky, 
diagramy 
- objavuje funkčné vzťahy 
medzi premennými 
a znázorňuje ich v pravouhlej 
súr. sústave 
- vyjadrí lineárne  funkcie  
rovnicou,  tabuľkou,  grafom 
- vie  uviesť  príklady  
nelineárnych funkcií 
 
Geometria a meranie 
- rozoznáva a modeluje osovo 
a stredovo súmerné útvary 
v rovine 
- pozná základné vlastnosti 
dvojíc súmerných útvarov a vie 
ich využívať pri jednoduchých 
konštrukciách 
- vie vykonať v praxi potrebné 
najdôležitejšie merania 
a výpočty povrchu a objemu 
geometrických útvarov 
- analyzuje a rieši aplikačné 
geometrické úlohy s využitím 
osvojeného matematického 
aparátu 
 
Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika 
- vykonáva zber,  zápis, 
interpretáciu údajov a ich 
grafické znázornenie 

 

II. Pytagorova veta 

Pytagorova veta, jej odvodenie 

Použitie Pytagorovej vety pri riešení praktických úloh 

 

 

 

 

 

 

III. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc 

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc pomocou 

ekvivalentných úprav 

Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc a ich vzťah 

k príslušnej lineárnej rovnici 

Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou 

v menovateli 

Vyjadrenie neznámej zo vzorca 

 

II. Pytagorova veta 

Poznať a vymenovať základné prvky pravouhlého 

trojuholníka 

Poznať formuláciu Pytagorovej vety a jej význam 

Vyjadriť matematicky Pytagorovu vetu pri akomkoľvek 

označení strán pravouhlého trojuholníka 

Vypočítať dĺžku tretej strany pravouhlého trojuholníka, ak 

poznáme dĺžku zvyšných dvoch 

Využiť Pytagorovu vetu na riešenie kontextových úloh 

z reálneho, praktického života 

 

III. Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc  

Vedieť rozhodnúť o rovnosti, resp. nerovnosti algebrických 

výrazov 

Rozlíšiť zápisy rovnosti, nerovnosti, rovnice, nerovnice 

Riešiť jednoduchú lineárnu rovnicu a urobiť skúšku 

správnosti 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA– 9. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- je schopný orientovať sa v 
množine údajov 
 
Logika, dôvodenie, dôkazy 
- vie prisúdiť výrokom z 
blízkeho okolia správnu 
pravdivostnú hodnotu 
- vie posudzovať realitu zo 
štatistického a 
pravdepodobnostného pohľadu, 
v jednoduchých prípadoch vie 
rozlíšiť istý a nemožný jav 
- dokáţe kvantifikovať 
všeobecné výroky a uskutočniť 
negáciu kvantifikovaných 
výrokov 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici, 

nerovnici 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 

Objem a povrch valca 

Objem a povrch ihlana 

Objem a povrch kužeľa 

Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule. 

Využitie vzorcov na výpočet objemu a povrchu telies 

v slovných úlohách z praxe 

Riešiť jednoduchú lineárnu nerovnicu a urobiť skúšku 

správnosti 

Riešiť jednoduché rovnice s neznámou v menovateli 

a urobiť skúšku správnosti 

Vedieť určiť podmienky riešenia rovnice s neznámou 

v menovateli 

Vyjadriť neznámu zo vzorca s využitím primeraných 

matematických a fyzikálnych vzorcov 

Riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce k lineárnej rovnici, 

nerovnici 

Vedieť overiť správnosť riešenia slovnej úlohy 

 

IV. Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch 

Vedieť opísať valec, ihlan, kužeľ a pomenovať ich základné 

prvky 

Načrtnúť valec, ihlan, kužeľ vo voľnom rovnobežnom 

premietaní 

Zostrojiť sieť valca, ihlanu a  kužeľa 

Vedieť opísať guľu a pomenovať jej základné prvky 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA– 9. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

V. Grafické znázorňovanie závislosti  

Pravouhlá sústava súradníc v rovine 

Rôzne spôsoby znázorňovania, grafy závislostí 

Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami závislostí 

(rast, klesanie, najmenšie, najväčšie hodnoty) 

Lineárna závislosť, jej vlastnosti a graf 

Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k.x + q 

Koeficienty k, q v rovnici lineárnej funkcie 

Graf priamej a nepriamej úmernosti 

Rovnica priamej a nepriamej úmernosti 

 

 

Dosadením do vzorcov vypočítať objem a povrch gule 

Používať vzorce pre výpočet objemu a povrchu valca, 

ihlana, kužeľa a gule 

Riešiť primerané slovné úlohy z praxe na výpočet objemu 

a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule 

  

V. Grafické znázorňovanie závislosti 

Opísať a zostrojiť pravouhlý súradnicový systém 

Zobraziť bod v pravouhlom súradnicovom systéme 

Zostrojiť graf lineárnej závislosti podľa  

údajov z tabuľky pre hodnoty x a y 

Opísať základné vlastnosti grafu lineárnej funkcie a popísať 

jeho vlastnosti v súvislosti s číslom k a q v predpise 

lineárnej funkcie y = k.x + q 

Vedieť uviesť dvojicu veličín, medzi ktorými je funkčná 

závislosť 

Vedieť zostaviť tabuľku a zostrojiť graf lineárnej funkcie  

Vedieť určiť, či je funkcia rastúca, klesajúca 



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA– 9. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 

 

 

 

VI. Podobnosť trojuholníkov  

Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti 

Podobnosť trojuholníkov 

Využitie podobnosti pri riešení primeraných geometrických 

a numerických úloh 

Využitie podobnosti v praxi, pri meraní výšok a vzdialeností, 

topografické práce 

 

 

 

 

 

 

Čítať údaje z grafu priamej a nepriamej úmernosti a vedieť 

ich použiť pri výpočte 

Vedieť  zistiť druhú súradnicu bodu, ktorý leží na grafe, ak 

poznáme rovnicu funkcie 

Riešiť slovné úlohy na využitie závislosti 

VI. Podobnosť trojuholníkov  

Vedieť vysvetliť podstatu podobnosti dvoch geometrických 
útvarov.  
Rozhodnúť o podobnosti dvojice daných útvarov v rovine 
(štvorce, obdĺžniky, trojuholníky, atď.).  
Vypočítať pomer podobnosti k pre dva rovinné útvary.  
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných 

rovinných útvarov pri výpočtovej a primeranej konštrukčnej 

úlohe.  

Poznať základné vety o podobnosti trojuholníkov (sss, sus, 
uuu).  
Na základe viet o podobnosti trojuholníkov riešiť primerané 
matematické (numerické) a konštrukčné úlohy.  
Vedieť použiť pomer podobnosti k dvoch podobných útvarov 

pri výpočtovej úlohe.  

Vedieť využívať vlastností podobností trojuholníkov pri 
riešení praktických úloh zo života pri meraní (odhadovaní) 
vzdialeností a výšok.  
Riešiť jednoduché praktické topografické úlohy s využitím 

vlastností podobnosti trojuholníkov.  



 

Rozpis učiva predmetu: MATEMATIKA– 9. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín  

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 

VII.Štatistika  

Štatistické prieskumy, triedenie, naáhodný výber 

Realizácia vlastných jednoduchých štatistických prieskumov 

– projektov, ich spracovanie 

Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, interpretácia 

a tvorba, prechod od jedného typu znázornenia k inému 

 

 

 

 

 

 

VII. Štatistika 

Vedieť zrealizovať primeraný štatistický prieskum.  
Vedieť popísať triedenie štatistických jednotiek a náhodný 
výber zo súboru.  
Pripraviť a spracovať jednoduchý vlastný projekt zameraný 
na štatistický prieskum určitej udalosti s vyjadrením 
početnosti určitého javu.  
Riešiť primerané úlohy zo štatistiky s využitím výpočtu 

aritmetického priemeru.  

Zhromažďovať, usporiadať a graficky znázorniť údaje. 

 Voliť stratégiu a zisťovať počet. 

Zisťovať počet náhodných udalostí pri pokusoch 

Vedieť spracovávať získané hodnoty - údaje z vlastného 
štatistického prieskumu do tabuľky.  
Interpretovať údaje z tabuľky a prostredníctvom viacerých 

druhov diagramov - grafov, (kruhový, koláčový, úsečkový, 

stĺpcový, spojnicový) znázorniť hodnoty - údaje.  



 

INFORMATIKA 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
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.  

Poslaním vyučovania informatiky 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 
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto 
poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním 
informačných technológií vo vyučovaní aj 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 je potrebné 
dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 
technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na 
motiváciu a praktické projekty. 

 
 

Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Cieľom vyučovania informatiky  na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané 
pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj 
informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V 
predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych 
pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu 
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty: 

 naučiť sa využívať efektívne počítač pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom 
vyučovaní, vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov a riešení problémov reálneho života, 

 osvojiť si schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovať informácie 
v textovej aj grafickej podobe, 

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

 naučiť sa samostatnému, systematizovanému a logickému mysleniu, 

 rozvíjať tvorivosť, 

 osvojiť si schopnosť komunikácie prostredníctvom mailovej pošty, 

 prostredníctvom práce s myšou, tabletom, klávesnicou zlepšovať jemnú motoriku žiakov, ich 
koordináciu a priestorovú orientáciu, pomáhať žiakom s poruchami učenia alebo telesným 
postihom vyjadrovať sa pomocou textu písaného na klávesnici, 

 naučiť sa, že počítač nie je len zdrojom zábavy ale prostriedkom, pomocou ktorého dokážu 
realizovať svoje nápady, predstavy, tvorivé plány, dokážu získavať informácie 
a komunikovať s ľuďmi na celom svete, 

 naučiť sa vyjadrovať svoje názory a obhajovať ich medzi spolužiakmi, 

 vytvoriť priestor pre zmysluplnú orientáciu na tvorivé aktivity s IKT ako alternatívu 
k ohrozeniam, s ktorými sa stretávajú, 

 rozvíjať estetické cítenie (formálna stránka výstupov), 

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

 naučiť sa spolupracovať na projektoch, rozvíjať organizačné, komunikačné a kooperatívne 
schopnosti,ozvíjať právne povedomie a etiku (legálne používanie programov, 

 uvádzanie zdrojov, zásady slušného správania sa v komunikácii aj v prostredí internetu), 

 rozvíjať schopnosť učiť sa nové veci. 
 

 
 



 

Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- efektívne využívať dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk. 
 
Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 
vedy a techniky: 
- používať matematické modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, 
  štatistika, diagramy, grafy, tabuľky), 
- získané operačné vedomosti využiť na úspešné riešenie problémov. 
 
Kompetencia riešiť problémy: 
- uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na kritickom myslení. 
 
Kompetencie občianske: 
- uvedomovať si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam. 
 
Kompetencie sociálne a personálne 
- osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine.  
 
Kompetencie pracovné: 
- prijať a zvládať inovatívne zmeny. 
 
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 
- inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť 
ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote. 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je v súlade s RUP. 
 
Učebné zdroje 
 
Učebné zdroje vytvára vyučujúci podľa zloženia skupín. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORMATICKÁ  VÝCHOVA 

Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania 

Informatická výchova nadväzuje na učivo informatiky v predchádzajúcich ročníkoch o rozšírenie 
poznatkov a zručností žiakov v algoritmizácii, logického myslenia a práce v programovacích 
jazykoch. Pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a 
syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi je 
realizovaná v Module 4 v 9. ročníku. 

Ciele učebného predmetu 
 
Žiaci  

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

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, 
programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

 rešpektujú intelektuálne vlastníctvo. 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie: 
- prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používať odborný jazyk. 
 
Kompetencia uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti 
vedy a techniky: 
- získané operačné vedomosti využiť na úspešné riešenie problémov. 
 
 
Kompetencia riešiť problémy: 

- uplatňovať pri riešení problémov vhodné metódy založené na kritickom myslení. 
 
Kompetencie sociálne a personálne 
- osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine.  
 
Kompetencie pracovné: 
- prijať a zvládať inovatívne zmeny. 
 
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 
- inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom dosiahnuť 
ciele, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Učebné zdroje vytvára vyučujúci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: INFORMATICKÁ  VÝCHOVA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard Výkonový štandard 

Poznávacie kompetencie 

Vysvetliť podstatu osvojených 

pojmov 

 

 

 

Poznávacie a aplikačné 

kompetencie 

Vysvetliť podstatu osvojených 

pojmov a aplikovať v praxi 

 

 

Tvorivé zručnosti 

Vytvoriť video na základe 

osvojených zručností, využiť 

všetky dostupné nástroje, 

použiť kreatívne myslenie 

 

 

Informácie okolo nás 

 Autorské práva a legálnosť používania obrázkov 

a textu z internetu 

 

 

 

 

Princípy fungovania IKT 

 Princíp fungovania internetu  

 

 

 

 Formáty súborov 

 

 Prehliadač www stránok, nastavenie prehliadača 

 

       Informácie okolo nás 

 Editor videa 

 

 

 

 poznať riziko počítačovej kriminality a jej dopady 

 vedieť, čo sú autorské práva, legálny a nelegálny 

softvér, poznať rozdiel v používaní a šírení programov 

s rôznymi stupňami licencií  

 rozlíšiť voľne šíriteľné obrázky 

a texty na internete od obrázkov a textov 

s copyrightom 

 

 

 poznať logické princípy fungovania internetu 

 dokázať zistiť IP adresu počítača 
 
 
 

 poznať formát súborov a typy súborov 

 rozlišovať rôzne formáty súborov, podľa prípony, 
vedieť im priradiť ich určenie  

 

 vedieť čo je adresa, doména, IP, http,ftp, smtp, 
nastaviť prehliadač www stránky, tlač obrázkov, 
prezrieť históriu www_stránok.  

 

 vytvárať jednoduché videá v editore videa v OS WIN 
10 

 vytvárať efekty a prechody medzi snímkami 

 strihať video, vkladať titulky, hudbu, hovorený 
komentár 

 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: INFORMATICKÁ  VÝCHOVA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Tvorivé zručnosti 

Vytvoriť návrh, projekt na 

základe osvojených zručností, 

využiť všetky dostupné nástroje, 

použiť kreatívne myslenie 

 

Logické a algoritmické 

kompetencie 

Vytvoriť návrh algoritmu, postup 

riešenia, analýza programu, 

ladenie chýb 

 

Logické a algoritmické 

kompetencie 

Vytvoriť návrh algoritmu, postup 

riešenia, analýza programu, 

ladenie chýb 

 

 

 Sketch UP- projektovanie v 3D prostredí 

 

 

Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie 

 Scratch- programovanie, riešenie problémov, 

algoritmické myslenie 

 

 Lazarus programovanie, riešenie problémov, 

algoritmické 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 vytvárať jednoduché 3D projekty, návrhy domov, bytov, 

 navrhovať interiér a exteriér,  

 vytvárať dizajn predmetov v prostredí 

 

 vedieť zapisovať a interpretovať postupy do 

formálneho zápisu v prostredí Scratch 

  zapisovať matematické algoritmy 

 demonštrovať a riešiť úlohy s opakovaním nejakých 

činnosti, riešenie procedúr  

 vedieť zapisovať a interpretovať postupy do 

formálneho zápisu v prostredí Lazarus 

  zapisovať matematické algoritmy 

 demonštrovať a riešiť úlohy s opakovaním nejakých 
činnosti, riešenie procedúr 



 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A PRÍRODA 

 
 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Fyzika - - - 

Chémia - - - 

Biológia 2 2 2 

 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Fyzika 2 2 2 

Chémia - - - 

Biológia 2 1 2 

 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Fyzika 1 1 1 1 

Chémia 2 2 2 2 

Biológia 2 2 2 2 

 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Fyzika 2 2 2 2 

Chémia 2 2 2 2 

Biológia 1 1 1 2 

 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Fyzika 1 1 1 1 

Chémia 1 1 1 1 

Biológia 1 1 1 1 

 
 



 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda obsahuje problematiku vzdelávania spojenú so 
skúmaním prírody. V tejto oblasti žiaci dostávajú príležitosť poznávať prírodu ako systém, ktorého 
súčasťou sú vzájomné premeny, pôsobia na seba a ovplyvňujú sa. Na takomto poznaní je založené 
aj pochopenie dôležitosti prírodnej rovnováhy pre existenciu živých sústav, vrátane človeka. 

Prírodovedné predmety svojim činnostným a bádateľským charakterom vyučovania 
umožňujú žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov, a tým si uvedomovať aj 
užitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom živote. 

Cieľom vzdelávania prostredníctvom obsahu v tejto oblasti je porozumieť prírodným 
aspektom vplývajúcim na život človeka a vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí, zaujímať sa 
o prírodu a dianie v nej, získavať informácie o prírode a jej zložkách nielen z rôznych zdrojov, ale aj 
prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode a v laboratóriu, čím si rozvíjajú 
zručnosti pri práci s grafmi, tabuľkami, schémami, obrázkami, náčrtmi. Podstatné je poznanie 
základných princípov ochrany krajiny a životného prostredia; a osvojeniu si základných princípov 
zdravého životného štýlu. Dôležité je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 
vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote a porozumenie 
ich podstate, čo si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s predmetmi 
napríklad fyzika, chémia, biológia, geografia a matematika. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k 
prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná 
súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú 
bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 
prostriedkov IKT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

BIOLÓGIA 

 
Charakteristika predmetu 

 
Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom 

na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám 
prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje 
poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa  
na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých 
zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť 
informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, 
človeku a ochrane jeho zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch 
a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným 
štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

 
5. ročník 
Učivo v 5. ročníku je usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania 
a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka          v prírodnom 
prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky (les, voda, pole a lúka), 
poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov s 
pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom   na pochopenie 
vnútorných štruktúr.  
 
6. ročník 
Učivo 6. ročníka nadväzuje na osvojené poznatky z nižšieho stupňa a 5. ročníka. Jeden 
z tématických celkov je zameraný na poznávanie jednotlivých organizmov a vzťahov medzi 
organizmami žijúcimi v blízkosti ľudských obydlí. Ďalšie tématické celky sú orientované na 
poznávanie stavby tela živých organizmov od ich najjednoduchších foriem po zložitejšie formy  
(vírusy, baktérie, huby, rastliny, živočíchy – bezstavovce). 
 
7. ročník 
Štruktúra učiva v 7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického 
objektu a na základe anatomicko – fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov 
individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie 
a osvojovanie si zdravého životného štýlu o ochranu pred škodlivými vplyvmi. 
 
8. ročník 
Obsah učiva je orientovaný na základné životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, 
poznatky o podstate života z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika 
životného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k 
prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. 
 
9. ročník 
Štruktúra učiva v 9. ročníku sa orientuje na dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu 
v súčinnosti so živými zložkami prírody. Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými      v 
nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie 
vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je 
vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. 
 
Ciele učebného predmetu 

 
Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje: 
1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich. 
2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch 
    ako súčastí celku. 
3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia 
    prírodných procesov a javov. 
4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody. 



 

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 
6. Poznať základné princípy ochrany krajiny a životného prostredia a osvojiť si základné princípy  
    životného štýlu. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencie k celoživotnému učeniu sa: 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

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

poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 

možnosti. 
 
Sociálne  komunikačné kompetencie: 

- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav situácii a účelu komunikácie, 

- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk, 
 
Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať                     
v oblasti vedy a techniky: 
- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené úsudky, 

pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja, 
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí. 
 
Kompetencia riešiť problémy: 
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení, 
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov,    
- formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 

zvažovať úrovne ich rizika. 
 
Kompetencie občianske: 
- aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia. 
 
Kompetencie sociálne a personálne: 
- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 

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

v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov. 
 
Kompetencie pracovné: 
- dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky a 

aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov, 
- je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny, 
 
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti:  
- dokáže inovovať zaužívané potupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť nové projekty so zámerom 

dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci práce, ale aj v každodennom živote. 
 
 
 



 

Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. V šiestom ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu 
v moduloch 1 a 4, ktorú využijeme na zmenu rozvoja špecifických kompetencií: 
V module 1: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie  k celoživotnému učeniu – získavať informácie 
z rôznych zdrojov, triediť ich, zaujať postoj, vytvoriť si vlastný systém,  
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie informačných a komunikačných technológií (IKT) so 
zameranín na využívanie IKT s cieľom podporovania kognitívnych procesov a spôsobilostí žiakov čo 
najjednoduchšie riešiť problémy v rámci hodín.  
V module 4: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií – pracovať vo 
dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť, prezentovať 
a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti,  
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešení 
a schopnosti ich riešiť – samostatne podľa inštrukcií, pozorovať, experimentovať a odhadovať, 
vyhotoviť jednoduchú správu z pozorovaní a jednoduchých školských projektov. 
V ôsmom ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu v module 
4, ktorú využijeme na zmenu rozvoja špecifických kompetencií: 0,5 hodiny v oblasti sociálno- 
komunikačné spôsobilosti- chápať význam a uplatňovať formy takých komunikačných spôsobilostí, 
ktoré sú základom efektívnej spolupráce založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a 
na prevzatí osobnej zodpovednosti,  
a 0,5 hodiny v oblasti kompetencii sociálno-personálnych-uvedomovať si svoju zodpovednosť v tíme, 
kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov a oblasti identifikácie problémov, 
navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť - samostatne podľa inštrukcií, pozorovať, 
experimentovať a odhadovať. 

Učebné zdroje 
 
Uhereková. M.  a kol.: Biológia pre 5. ročník základných škôl, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., 2008, 
ISBN 978-80-8091-130-0 
Uhereková. M.  a kol.: Biológia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom. EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., 2012, ISBN 978-80-8091-264-2 
Uhereková. M.  a kol.: Biológia pre 7. ročník základnej  školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom , EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o., 2011, ISBN 978-80-8091-221-5 
Uhereková. M.  a kol.: Biológia pre.8.  ročník základnej  školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom ,Slovenské pedagogické nakladateľstvo- Mladé letá s. r. o., 2011, ISBN 978-80-10-02077--
5 
Uhereková. M.  a kol.: Biológia pre 9.  ročník základnej  školy a 2. ročník gymnázia s osemročným 
štúdiom ,Združenie EDUCO 2012. ISBN 978-80-89431-24-2 
Hantabálová, I.: Biológi, pracovný zošit pre 5. ročník základných škôl.Mapa Slovakia Modra, 2019. 
ISBN 978-80-8067-232-8. 
Hantabálová, I.: Biológia, pracovný zošit pre 6. ročník základných škôl.Mapa Slovakia Modra, 2019. 
ISBN 978-80-8067-221-8. 
Čumová, K. a Hantabálová, I.: Biológia, pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl.Mapa Slovakia 
Modra, 2019. ISBN 978-80-8067-230-0. 
Páleníková, M.: Biológia, pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl.Mapa Slovakia Modra, 2019. 
ISBN 978-80-8067-315-4. 
Hantabálová, I. a kol.: Biológia, pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl.Mapa Slovakia Modra, 
2019. ISBN 978-80-8067-326-0. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencie v oblasti 
prírodných vied: 
 - poznávať živé organizmy a 
ich význam v prírode a pre život 
človeka, chápať lesný, vodný, 
trávny, poľný ekosystém  ako 
životný priestor organizmov, 
poznať typických predstaviteľov 
podľa vonkajších znakov, 
životných prejavov 
a potravových vzťahov, zásady 
prevencie a spôsob ochrany 
pred škodlivými druhmi. 
 
Kompetencie  v oblasti 
komunikačných schopností:   
- identifikovať a správne 
používať základné  biologické 
pojmy, 
- vysvetliť alebo zdôvodniť 
základné znaky biologických 
objektov a procesov, ich  
podstatu a vzájomné vzťahy 
 
Kompetencie v oblasti 
identifikácie problémov, 
navrhovania riešenia a 
schopnosti ich riešiť: 
- riešiť úlohy zamerané na 
rozvoj porozumenia a aplikácie,  
navrhovať rôzne riešenia úloh, 
postupov a prístupov,   
 

 
Príroda a život (6+1 hodín)  
Poznávanie prírody a prírodnín. 
 
Metódy a prostriedky skúmania v biológii. 
 
Poznávame rastliny a živočíchy. 
 
. 
 
 
 
 
Život v lese (27+2 hodín) 
Ako žije les. Štruktúra lesa. 
 
Život a zmeny lesa počas roka a potravové vzťahy v lese. 
 
Dreviny v lese. Ihličnaté stromy. 
 
Listnaté stromy a kry. 
 
Význam drevín pre život v lese. 
 
Mikroskopické a nekvitnúce rastliny v lese. 
 
Kvitnúce byliny v lese, ich poznávanie, život počas roka. 
Význam pre život v lese. 
 
Huby a lišajníky v lese. Poznávanie jedlých  a jedovatých  
húb, spolužitie stromov a húb.  Pomoc pri otrave hubami. 
Význam v lese. 
 

 
Príroda a život (6+1 hodín)  
Rozlíšiť na príklade živú a neživú prírodninu.             
Predviesť využitie lupy pri pozorovaní prírodniny. Uviesť  na 
príklade význam a využitie mikroskopu. Ukázať                na 
mikroskope okulár, objektív, stolček so svorkami, 
zaostrovacie skrutky a zrkadlo. Predviesť vlastné 
pozorovanie, vypočítať zväčšenie a urobiť nákres. 
Pomenovať rozmnožovacie a vyživovacie orgány rastliny, 
rozlíšiť bylinu a drevinu. Uviesť príklady stavovcov 
a bezstavovcov.. 
 
Život v lese (27+2 hodín) 
Uviesť príklad rastliny a živočícha v lese. Pomenovať podľa 
schémy vrstvy lesa. Opísať zmeny lesa v jednotlivých 
ročných obdobiach. Zostaviť príklad  potravového reťazca 
lesných organizmov. Vymenovať druhy lesov. Uviesť 
význam lesa pre život človeka. Poznať základnú stavbu tela 
dreviny. Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. Určiť názov 
ihličiny podľa šišky a vetvičky u smreka, borovice,  jedli, 
smrekovca, borievky a tisu 
Určiť názov listnatého stromu brezy, duba, lipy, hrabu, 
javora,  podľa listu alebo plodu. Uviesť význam stromov pre 
život organizmov a ľudí. Rozlíšiť na ukážke strom a ker. 
Pomenovať na ukážke dva lesné kry. Uviesť význam krov 
pre život organizmov. 
Uviesť príklad živočícha živiaceho sa listami, semenami 
(plodmi) lesných drevín. Uviesť význam pôdnych baktérií v 
lese. Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov na stromoch. 
Rozlíšiť na ukážke mach a papraď. Porovnať stavbu tela 
machu a paprade. Poukázať na význam machov a papradí 
v lese. Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej byliny. Poznať 
na ukážke päť i lesných kvitnúcich bylín. Uviesť príklad 
jedovatej a liečivej rastliny. Uviesť význam bylín pre život 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 5. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
- rozvíjať schopnosti a zručnosti 
pri riešení praktických úloh, 
spracovávaní jednoduchých 
správ z pozorovaní 
a jednoduchých školských 
projektov, 
 
Kompetencie  v oblasti 
sociálnych kompetencií: 
- vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti, 
- pracovať vo dvojiciach alebo v 
skupinách, vzájomne  si radiť a 
pomáhať, 
  
Kompetencie  v oblasti 
získavania, osvojovania a 
rozvíjania manuálnych 
zručností: 
 - používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia,  
- využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky,   
- rozvíjať zručnosti pri práci s 
prírodninami a pri terénnych 
pozorovaniach. 
 
 
 
 
 

Lesné bezstavovce.  Poznávanie podľa  vonkajších znakov 
a životných prejavov. Význam v lese. 
 
Lesné obojživelníky. Poznávanie podľa  vonkajších znakov a 
životných prejavov. Význam v lese. 
 
Lesné plazy. Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov. Význam v lese. 
 
Lesné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov. Význam v lese. 
 
Lesné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov. Význam v lese. 
 
Organizmy žijúce vo vysokohorskom prostredí. Poznávanie 
podľa vonkajších znakov a životných prejavov. Význam v 
lese. 
 
Lesný ekosystém. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

lesa. Uviesť význam podzemných orgánov. Poznať na 
ukážke tri  jedlé a tri jedovaté huby. Uviesť zásady pomoci 
pri otrave hubami. Rozpoznať na ukážke lišajník od iných 
organizmov. Vysvetliť význam húb a lišajníkov v prírode.  
Poznať slimáka a dážďovku podľa vonkajších znakov. 
Uviesť potravu slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie 
potravy a spôsob pohybu slimáka a dážďovky. Uviesť 
význam dážďovky pre kvalitu pôdy 
Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a mravca. Poznať 
možnosť nákazy kliešťom a odstránenie z kože. Uviesť 
príklad potravy dvoch bezstavovcov. Zdôvodniť význam 
bezstavovcov v lese a škodlivosť pri premnožení. Vysvetliť 
na príklade inštinkt. Poznať na ukážke päť i druhov lesného 
hmyzu. Opísať život v mravenisku. Poznať na ukážke 
skokana, ropuchu a salamandru. Poznať na ukážke 
jaštericu, užovku, vretenicu  Rozlíšiť na ukážke 
obojživelníka a plaza. Uviesť príklad potravy obojživelníka a 
plaza. Uviesť tri dravé a štyri iné druhy lesných vtákov.  
Demonštrovať na príklade význam lesného dravého               
a spevavého vtáka v lese. Uviesť príklad potravy dvoch 
lesných vtákov. Uviesť, ako sú vtáky prispôsobené na život 
v lese. Zostaviť príklad potravového reťazca so zastúpením 
vtákov. 
Pomenovať na ukážke lesné cicavce. Uviesť príklad 
bylinožravého, mäsožravého a všežravého cicavca. Uviesť 
príklad potravy štyroch lesných cicavcov. 
Demonštrovať na príklade význam cicavcov v lese. Rozlíšiť 
druhy vysokej zvery. Poznať a rozlíšiť dva druhy 
vysokohorských rastlín, vtákov a cicavcov. Demonštrovať 
na príklade schopnosť prispôsobiť sa horským 
podmienkam. Vedieť rozlíšiť dreviny podľa ihličia, listov, 
plodov. 
Uviesť rozdiel medzi producentom a konzumentom. 
Vysvetliť na príklade význam zelených rastlín v lese, 
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Život vo vode a na brehu (16+1 hodín) 
Voda a jej okolie. Význam kyslíka, teploty a  čistoty vody pre 
život vodných organizmov. 
 
 Rastliny žijúce vo vode- riasy. Poznávanie podľa vonkajších 
znakov. Význam planktónu a  vodných zelených rastlín. 
 
Brehové rastlinstvo. 
 
Mikroskopické a drobné vodné živočíchy. Poznávanie podľa 
vonkajších znakov a životných prejavov, význam. 
 
Planktón a jeho význam v potravovom reťazci. 
 
Vodné bezstavovce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam. 
 
Ryby. Poznávanie podľa vonkajších znakov a  životných 
prejavov, význam. 
 
Vodné vtáky Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam. 
  
Vodné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam. 
 
Vodný ekosystém 
 
 
 
 
 

vysvetliť význam rozkladačov – húb a baktérií pre život lesa. 
Zostaviť príklad potravového reťazca. 
  
Život vo vode a na brehu (16+1 hodín) 
Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život organizmov. 
Vysvetliť význam kyslíka pre vodné organizmy. Uviesť 
príklad stojatej a tečúcej vody. Uviesť príklad znečistenia 
vody a dôsledky pre život organizmov. Vysvetliť význam 
mikroskopických rastlín pre život vo vode. Poznať            na 
ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť škodlivosť 
premnoženia siníc pre zdravie človeka. Vysvetliť príčinu 
premnoženia niektorých organizmy v stojatej vode v lete. 
Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu a bylinu. Uviesť 
význam brehových drevín a bylín, planktónu 
Uviesť význam vodných živočíšnych  mikroorganizmov. 
Poznať na ukážke nezmara. Uviesť príklad potravy črievičky 
a nezmara. Opísať spôsob obstarávania potravy nezmara. 
Uviesť príklad vodného organizmu živiaceho sa 
planktónom. Zostaviť jednoduchý potravový reťazec. 
Poznať na ukážke vodného ulitníka a lastúrnika. Poznať 
význam pijavice v medicíne. Poznať na ukážke raka. 
Uviesť potravu pijavice. Zdôvodniť vplyv čistoty vody na 
život raka. Uviesť príklad potravy vodného bezstavovca. 
Poznať na ukážke štyri druhy hmyzu druh hmyzu žijúceho 
vo vode a jeden druh žijúceho na brehu. Uviesť význam  
lariev hmyzu pre vodné živočíchy. 
Opísať na ukážke vonkajšiu stavbu tela a prispôsobenie sa 
kapra životu vo vode. Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej 
a tečúcej vode.  Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej ryby. 
Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. Opísať život skokana 
vo vode a na brehu. Uviesť príklad potravy skokana a 
užovky. Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa vonkajších 
znakov. Opísať spôsob prijímania potravy kačice a labute. 
Uviesť príklad vtáka živiaceho sa  drobnými živočíchmi v 
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Život na poliach a lúkach (13 hodín) 
Lúky, pasienky a polia. Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej 
činnosti na lúkach, pasienkoch a poliach. 
 
Rastliny a huby na lúkach. Poznávanie podľa vonkajších 
znakov, život počas roka, význam pre  výživu človeka 
a hospodárskych zvierat. 
 
Obilniny – poznávanie, život počas roka, význam pre výživu 
človeka a hospodárskych zvierat. 
 
Krmoviny – poznávanie, život počas roka, význam pre výživu 
človeka a hospodárskych zvierat. 
 
Olejniny – poznávanie, život počas roka, význam pre výživu 
človeka a hospodárskych zvierat. 
 
Okopaniny - poznávanie, život počas roka, význam pre 
výživu človeka a hospodárskych zvierat. 
 
Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie podľa 
vonkajších znakov, život počas roka, význam. 
 
Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a poliach. Poznávanie 
podľa vonkajších znakov, život počas roka, význam. 
 

plytkej vode. Uviesť príklad potravy dravého vodného vtáka. 
Vysvetliť pojem: krmivý a nekrmivý vták, sťahovavý a stály 
vták. 
Uviesť význam plávacích blán a chvosta vydry a bobra. 
Uviesť príklad potravy bobra a vydry. Opísať spôsob 
stavania obydlia bobra. Uviesť význam vodných cicavcov. 
Zostaviť príklady potravových reťazcov, určiť konzumentov, 
producentov, rozkladačov. 
 
Život na poliach a lúkach (13 hodín) 
Poznať význam humusu, poznať základné zložky pôdy. 
Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely.  Vysvetliť význam 
skupín drevín medzi lánmi polí. Zdôvodniť nevhodnosť 
vypaľovania trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého 
môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia remízok. 
Poznať na ukážke tri lúčne byliny.  Poznať hubu pečiarku 
podľa typických znakov. Uviesť dva  príklady živočícha 
živiaceho sa lúčnymi bylinami. Uviesť význam lúčnych tráv. 
Poznať dve buriny a spôsoby ich ničenia. Poznať štyri 
najznámejšie liečivé rastliny. Uviesť význam liečivých rastlín 
pre človeka. Poznať chránené druhy rastlín.  Poznať na 
ukážke a pomenovať pšenicu, jačmeň, ovos, raž a kukuricu. 
Uviesť príklady významu obilnín pre človeka. Uviesť príklad 
troch výrobkov z obilnín. Poznať a pomenovať na ukážke 
ďatelinu, lucernu a viku. Uviesť príklad krmoviny, ako 
potravy hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam „zeleného 
hnojenia“ a hľúzkových baktérií.  Poznať na ukážke  a 
pomenovať slnečnicu a  
repku. Porovnať význam slnečnice, repky. Využitie olejnín 
pre človeka. Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok 
zemiakový a repu. Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre 
človeka. Poznať škodcov a spôsoby ich ničenia. Uviesť 
význam dážďovky pre kvalitu pôdy. Poznať na ukážke päť 
druhov hmyzu žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad hmyzu, 
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Lúčné a poľné vtáky. Poznávanie podľa vonkajších znakov, 
život počas roka, význam 
 
Lúčne a poľné cicavce. Poznávanie podľa vonkajších 
znakov, život počas roka, význam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické aktivity 
Nácvik mikroskopovania trvalých preparátov 
 
 
Poznávanie drevín.  
 
Pozorovanie schránok mäkkýšov lupou a ich rozlíšenie. 
  
 
Poznávanie jedlých a jedovatých húb. 
 

ktorý po premnožení ohrozuje pestované rastliny na poli. 
Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli alebo 
lúke. Odlíšiť skokana a ropuchu podľa spôsobu pohybu. 
Uviesť príklad potravy ropuchy. Uviesť význam ropuchy   a 
jašterice pre život na lúkach a poliach. Poznať na ukážke 
štyri vtáky žijúce na lúke a poli. Uviesť význam jarabice a 
bažanta pre život na poli. Preukázať na príklade význam 
dravých vtákov pre život na poliach a lúkach. Poznať   na 
ukážke  štyri cicavce žijúce na lúke a poli. Rozlíšiť zajaca a 
králika. Uviesť hlavné znaky hlodavcov.  Usporiadať 
potravový vzťah hraboš, sokol, obilniny. Uviesť dôsledky 
premnoženia hrabošov, myší a sysľov na poli.  Vysvetliť 
význam biologickej rovnováhy. 
 
Praktické aktivity 
Predviesť vlastné pozorovanie mikroskopom, vypočítať 
zväčšenie a previesť nákres. 
 
Rozlíšiť na ukážke  dreviny podľa ihličia, listov, plodov. 
 
 Uviesť rozdiely medzi ulitou a lastúrou .  Predviesť prácu  
s lupou. Previesť dôkaz vápnika v schránkach. 
 
Rozlíšiť  jednotlivé  druhy jedlých a jedovatých húb. 
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Kompetencie v oblasti 
prírodných vied: 
 - poznávať živé organizmy a 
ich význam v prírode a pre život 
človeka. chápať ekosystém 
ľudského  obydlia ako životný 
priestor organizmov, poznať 
typických predstaviteľov podľa 
vonkajších znakov, životných 
prejavov a potravových 
vzťahov, zásady prevencie a 
spôsob ochrany pred 
škodlivými druhmi. 
- poznať základnú stavbu, 
funkcie a životné prejavy 
rastlinných a živočíšnych 
buniek, jednobunkových 
a mnohobunkových 
organizmov. 
 
Kompetencie  v oblasti 
komunikačných schopností: 
- identifikovať a správne 
používať základné  biologické 
pojmy,  
- vysvetliť alebo zdôvodniť 
základné znaky biologických 
objektov a procesov, ich  
podstatu a vzájomné vzťahy,  
  
Kompetencie v oblasti 
identifikácie problémov, 

 
Život s človekom a v ľudských sídlach (23 hodín) 
Ľudské sídla a ich okolie. Vplyv ľudskej činnosti na život 
a prispôsobovanie sa organizmov prostrediu 
 
Mikroorganizmy žijúce s človekom. Poznávanie a význam 
 
Pestované rastliny v záhradách (koreňová, hlúbová 
zelenina). Poznávanie a význam. 
 
Pestované rastliny v záhradách (cibuľová, plodová 
zelenina). Poznávanie a význam 
 
Pestované rastliny v záhradách – strukoviny, krmoviny. 
Poznávanie a význam 
 
Pestované ovocné stromy a kry. Poznávanie a význam. 
 
Význam ovocia  a zeleniny pre človeka. 
 
Liečivé a jedovaté rastliny. Poznávanie a význam. 
 
Okrasné rastliny. Poznávanie a význam. 
 
Živočíchy prospešné pre človeka – včelárstvo, rybnikárstvo, 
rybárstvo. Spoločensky život včiel. Zásady chovu včiel 
a rýb. 
 
Chovateľsky významné vtáky. 
 
Blízki spoločníci človeka. Poznávanie podľa vonkajších 
znakov, význam. Spolunažívanie živočíchov a ľudí v 
domácnosti. 

 
Život s človekom a v ľudských sídlach (23 hodín) 
Rozlíšiť životné podmienky organizmov v ľudských sídlach 
a okolí. Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia pre 
život organizmov. Uviesť význam kríženia rastlín 
a živočíchov pre človeka a vytvárania nových plemien a 
odrôd. Uviesť význam zdomácňovania živočíchov  pre 
človeka. Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej baktérie   pre 
človeka. Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií. 
Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. Uviesť 
podmienky výskytu plesní v domácnosti. Uviesť príklad 
priemyselnej výroby s využitím kvasiniek. 
Pomenovať podľa ukážky zástupcov cibuľovej, hlúbovej, 
plodovej a koreňovej zeleniny. Uviesť, ktoré časti  
rastlinného tela konzumujeme. Poznať na ukážke a 
pomenovať strukoviny.  Poznať význam pestovania 
krmovín. Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri 
dlhoročnom pestovaní plodín. Vysvetliť význam zeleniny  vo 
výžive človeka. Poznať na ukážke a pomenovať  ovocné 
stromy. Poznať na ukážke a pomenovať  rastliny s drobným 
dužinatými plodmi. Uviesť význam pestovania ovocných 
stromov a význam ovocia vo výžive človeka. Poznať druhy 
liečivých, jedovatých a chránených druhov rastlín v blízkostí 
ľudských obydlí. Poznať dva druhy okrasných drevín, 
jarných okrasných bylín, letničiek, rastlín pestovaných na 
balkónoch. Poznať päť druhov izbových rastlín a opísať 
spôsoby ich pestovania. 
Opísať na ukážke význam včely matky, robotnice, trúda v 
úli. Uviesť príklady významu chovu včely pre človeka. 
Vysvetliť význam rýb pre človeka.  
Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, kačice, husi  a 
morky. Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú 
dvojtvárnosť. Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo 
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navrhovania riešenia a 
schopnosti ich riešiť: 
- riešiť úlohy zamerané na 
rozvoj porozumenia a aplikácie,  
navrhovať rôzne riešenia úloh, 
postupov a prístupov,  
-  rozvíjať schopnosti a 
zručnosti pri riešení praktických 
úloh, spracovávaní 
jednoduchých správ z 
pozorovaní a jednoduchých 
školských projektov, 
 
Kompetencie  v oblasti 
sociálnych kompetencií: 
- vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti, 
-  pracovať vo dvojiciach alebo 
v skupinách, vzájomne si radiť 
a pomáhať, 
 
  Kompetencie  v oblasti 
získavania, osvojovania a 
rozvíjania manuálnych 
zručností: 
 - používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia,   
- využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky,   
-  rozvíjať zručnosti pri práci s 
prírodninami a pri terénnych 
pozorovaniach. 

 
Chovateľsky významné cicavce. Poznávanie podľa 
vonkajších znakov, význam. Zásady chovu. 
 
Nežiaduci spoločníci človeka – vonkajšie parazity. 
Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady 
prevencie pred šírením nákazy 
 
Nežiaduci spoločníci človeka – vnútorné parazity. 
Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. Zásady 
prevencie pred šírením nákazy 
 
Cicavce žijúce s človekom. Poznávanie podľa typických 
znakov. Riziká prenosu nákazlivých ochorení, prevencia 
 
Živočíchy v okolí ľudských sídel. Poznávanie podľa 
vonkajších znakov, význam. 
 
Chránené živočíchy v okolí ľudských obydlí. Poznávanie 
podľa vonkajších znakov, význam. 
 
 
Základná štruktúra života – bunka (2+1 hodiny) 
Rastlinná bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky. 
 
Živočíšna bunka. Základná stavba a funkcia častí bunky 
 
 
 
 
Vnútorná štruktúra tela organizmov (5 hodín) 
Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy - vírusy 
a baktérie. Stavba tela. Význam, vplyv na človeka, nákazlivé 
ochorenia, prevencia. 

morky pre človeka. Porovnať odlišnosti vonkajších znakov 
psa a mačky. Pomenovať na ukážke päť plemien psa. 
Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. Uviesť 
príklad starostlivosti o drobné domáce živočíchy. 
Rozpoznať na ukážke šesť druhov hospodárskych zvierat. 
Rozpoznať na ukážke samca, samicu a mláďa 
hospodárskych zvierat . Uviesť význam chovu  
hospodárskeho zvieraťa. Uviesť dôsledky pridávania 
veľkého množstva chemických prípravkov do potravy 
hospodárskych zvierat  Zdôvodniť na príklade škodlivosť 
vnútorného a vonkajšieho parazita. Poznať na ukážke dva 
živočíchy znehodnocujúce potraviny. Poznať zásady 
ochrany pred vnútornými  parazitmi. Poznať spôsob 
odstránenia vší z vlasov. Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. 
Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v domácnosti. Poznať 
spôsoby ochrany pred myšami a potkanmi. Uviesť štyri 
bezstavovce žijúce v záhrade alebo sade. Vysvetliť 
škodlivosť premnoženia niektorých bezstavovcov v 
domácnosti, záhrade a sade. Opísať význam  vtákov  v  
okolí domácností. Poznať na ukážke štyroch  vtákov 
v blízkosti ľudských obydlí.  Uviesť príklad spevavého vtáka, 
ktorý sa živí hmyzom. Uviesť osem chránených druhov 
živočíchov v okolí ľudských obydlí a vysvetliť dôležitosť ich 
ochrany. 
 
Základná štruktúra života – bunka (2+1 hodiny) 
Pomenovať na ukážke časti rastlinnej bunky. Vysvetliť 
význam bunkového jadra, chloroplastov,  mitochondrii, 
vakuol, cytoplazmatickej blany, bunkovej steny a 
cytoplazmy. Pomenovať   na ukážke časti živočíšnej bunky 
a poznať ich význam. Určiť na ukážke zhodné a rozdielne 
znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. 
 
Vnútorná štruktúra tela organizmov (5 hodín) 
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Jednobunkové organizmy . Základná vnútorná stavba tela. 
 
Mnohobunkové organizmy a ich štruktúra. Organizácia tela 
mnohobunkových organizmov. 
. 
 
 
Stavba tela rastlín a húb (21+1 hodín) 
Stavba tela nekvitnúcich rastlín – paprade, machy. 
 
Stavba tela kvitnúcich rastlín. Koreň – stavba, význam. 
Prijímanie živín. 
 
Stonka – stavba stonky drevín a bylín. typy stoniek, význam. 
Prúdenie roztokov látok stonkou. 
 
List – stavba, význam pre život rastliny. 
 
Fotosyntéza.- priebeh, význam pre život rastliny. 
 
Dýchanie a vyparovanie vody. 
 
Kvet – stavba, typy súkvetí. 
 
Opelenie a oplodnenie. Význam pre rozmnožovanie rastlín. 
Plod – stavba, rozdelenie plodov. 
 
Semeno – stavba. Podmienky klíčenia semien. 
  
Rast a vývin semena. Rozmnožovanie rastlín. 
 

Porovnať stavbu vírusu a baktérie. Uviesť príklad troch 
bakteriálnych a vírusových nákazlivých ochorení. Uviesť 
možnosti predchádzania šíreniu vírusových a bakteriálnych 
nákaz. Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti tela. 
Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka , črievičky , 
meňavky a červenoočka a spôsoby ich pohybu. Zdôvodniť 
význam zeleného sfarbenia drobnozrnka. Rozlíšiť pletivo 
a tkanivo. Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a živočíchovi. 
Určiť na ukážke rastliny jej orgány. Určiť na ukážke štruktúry 
tela živočícha bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov. 
 
Stavba tela rastlín a húb (21+1 hodín) 
Pomenovať na ukážke časti tela machu. Rozlíšiť mach a 
papraď podľa typických znakov. Pomenovať   na ukážke 
časti tela paprade, prasličky. Uviesť význam výtrusov pre 
machy, prasličky a paprade. Porovnať spôsoby 
rozmnožovania machu a paprade. 
Rozlíšiť na ukážke stavbu koreňa pokožku, dužinu, cievne 
zväzky, koreňové vlásky, uviesť ich význam.  Uviesť živiny, 
ktoré rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť význam koreňa pre 
rastlinu. Poznať koreňové sústavy : hlavný a bočné korene, 
zväzkovité korene. Roztriediť na ukážke dreviny a byliny 
podľa stavby stonky. Porovnať stonku bylín a drevín. 
Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. Určiť na 
konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. Zdôvodniť význam 
stonky pre život rastliny. Rozlíšiť typy stoniek .Opísať 
vonkajšiu a vnútornú stavbu listu  Určiť  na ukážke stavby 
listu dôležité časti pre fotosyntézu. Uviesť význam 
prieduchov v pokožke listu. Vymenovať látky, ktoré listy pri 
dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré   do vzduchu vylučujú. 
Uviesť význam listov pre prijímanie živín a dýchanie. 
Rozlíšiť jednoduché a zložené listy, pomenovať postavenie 
listov na stonke. 
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Rastlinné telo ako celok. Súčinnosť orgánov pre príjem 
živín, prenos a vylučovanie látok. Vplyv podmienok na rast 
rastliny. 
 
Huby s plodnicou. Základná stavba tela húb s plodnicou. 
Rozlíšenie jedlých a jedovatých húb podľa typických 
znakov. 
 
Lišajníky. Vnútorná stavba tela, význam 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Stavba tela bezstavovcov (11+2 hodín) 
Drobné vodné živočíchy – pŕhlivce. Vnútorná stavba tela a 
základné telesné funkcie. 
 
 Vnútorné parazity – ploskavce, hlistovce. Vnútorná stavba 
tela a základné telesné funkcie. 
 
Živočíchy so schránkou – mäkkýše. Vnútorná stavba tela a 
základné telesné funkcie. 
 
Živočíchy s obrúčkami – obrúčkavce. Vnútorná stavba tela 
a základné telesné funkcie. 

Opísať stavbu kvetu. Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku 
a piestik. Rozlíšiť jednoduché a zložené kvetné obaly 
Pomenovať časti piestika a tyčinky. Poznávať podľa ukážky 
päť druhov súkvetí. Uviesť význam peľového zrnka a 
vajíčka. Opísať na schéme opelenie kvetu. Uviesť, kedy 
nastáva v kvete oplodnenie a opísať jeho priebeh. Opísať 
vývin semena a plodu po oplodnení. Zdôvodniť význam 
kvetu pre rozmnožovanie rastliny.  Určiť na ukážke plodu 
oplodie a semeno. Rozlíšiť na ukážke typy dužinatých a 
suchých plodov. Pomenovať na ukážke semena osemenie, 
zárodok a klíčne listy. Vysvetliť význam plodu a semena    
pre rastlinu, živočíchov a človeka. Vymenovať látky, ktoré 
potrebuje rastlina pre život. Vymenovať podmienky klíčenia 
rastlín. Pomenovať na ukážke rozmnožovacie    a 
vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. Pomenovať na ukážke 
orgány, ktorými rastlina prijíma výživu a dýcha, ktorými 
prúdia látky, prijíma a vyparuje vodu. Rozlíšiť prospešné a 
škodlivé podmienky pre život rastliny. Rozlíšiť klíčenie 
pšenice a fazule. Poznať znaky jedno- a dvojklíčnolistovej 
rastliny. Rozlíšiť stavbu jedlej  a jedovatej huby s plodnicou. 
Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami  na lupeňoch a v 
rúrkach. Rozlíšiť  na ukážke kvasinku a pleseň podľa stavby 
tela. Uviesť význam výtrusnice plesne. Opísať     na ukážke 
stavbu tela lišajníka.. Zdôvodniť význam lišajníkov. 
 
Stavba tela bezstavovcov (11+2 hodín) 
Opísať podľa obrázku stavbu tela nezmara a spôsob života. 
Vysvetliť,  ako nezmar prijíma potravu a dýcha. Vysvetliť, 
prečo sa nervová sústava nezmara nazýva rozptýlená. 
Uviesť význam púčikov u nezmara. Vysvetliť význam slov: 
obojpohlavný živočích, regenerácia. 
Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej žije 
pásomnica a hlísta. Opísať stavbu tela, prijímanie potravy 
hlísty  a pásomnice. Opísať podľa ukážky  rozmnožovanie 
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Živočíchy s článkovaným telom – článkonožce. Vnútorná 
stavba tela a základné telesné funkcie kôrovcov 
a pavúkovcov. 
 
Článkonožce – hmyz. Vnútorná stavba tela a základné 
telesné funkcie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické aktivity  
Pozorovanie rastlinnej bunky. 
 
Pozorovanie stavby semena. 
 
Pozorovanie  stavby tela a životných prejavov dážďovky.  
 
Pozorovanie trvalých mikroskopických preparátov orgánov 
včely. 
 

hlísty a pásomnice. Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej 
tepelnej úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred 
konzumáciou. Opísať stavbu tela slimáka a škľabky 
a spôsob ich života.  Uviesť miesto uloženia vnútorných 
orgánov slimáka. Porovnať podľa ukážky schránku slimáka 
a škľabky. Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný živočích. 
Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma                   a 
spracováva potravu. Porovnať dýchacie orgány slimáka a 
škľabky. Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací otvor 
škľabky. Opísať stavbu tela a spôsob života 
dážďovky.Uviesť, aký orgán  umožňuje dážďovke pohyb. 
Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy dážďovky. 
Opísať, ako dýcha dážďovka. Zdôvodniť názov rebríčkovej 
nervovej sústavy dážďovky. Uviesť význam opasku 
dážďovky. Opísať podľa obrázka vonkajšiu stavbu križiaka, 
raka, koníka. Poznať základné časti a význam tráviacej, 
dýchacej, obehovej a nervovej sústavy pavúka, raka 
a hmyzu. Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. 
Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a raka v tele 
kyslík. Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. 
Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. Poznať význam 
vonkajšej kostry raka a hmyzu Vysvetliť pojmy : mimotelové 
trávenie, inštinkt, snovacie bradavice. Uviesť  na ukážke 
ústneho orgánu hmyzu príklad potravy hmyzu. Určiť na 
ukážke končatiny a spôsob pohybu hmyzu. Pomenovať 
dýchací orgán hmyzu. Vysvetliť rozdiel medzi priamym 
a nepriamym vývinom, úplnou a neúplnou premenou.  
 
Praktické aktivity  
Samostatne zhotoviť prírodný – natívny preparát z pokožky 
cibule. Rozlíšiť základné časti rastlinnej bunky                                  
pod mikroskopom. 
Rozlíšiť a pomenovať základné časti semena fazule. Uviesť  
podmienky klíčenia semien. 
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Rozlíšiť základné časti tela dážďovky a opísať jej základné 
životné prejavy. 
Opísať ústny orgán a nohu včely a ich význam, previesť 
nákres.     
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Kompetencie v oblasti 
prírodných vied: 
- poznať základnú stavbu a 
funkcie sústav orgánov 
človeka, zásady starostlivosti 
prvej 
predlekárskej pomoci pri 
bežných poraneniach, 
- rozvíjať poznatky o činnosti 
ľudského tela, ako celostného 
systému z hľadiska ochrany 
zdravia a zdravého životného 
štýlu, 
 
Kompetencie  v oblasti 
komunikačných schopností: 
- identifikovať a správne 
používať základné biologické 
pojmy, objektívne opísať, 
vysvetliť alebo zdôvodniť 
základné znaky biologických 
objektov a procesov, podstatu 
procesov a vzťahov,  
- vedieť využiť informačné a 
komunikačné zdroje,  
- vedieť spracovať jednoduchú 
správu z pozorovania, 
spracovať a prezentovať 
jednoduchý projekt  
 
Kompetencie v oblasti 
identifikácie problémov, 

   
Stavba tela stavovcov (14+1 hodín) 
Povrch tela stavovcov. Spoločné a odlišné znaky kože 
a kožných útvarov 
 
Oporná a. pohybová sústava stavovcov. Základné funkcie a 
význam orgánov. 
 
Tráviaca sústava stavovcov. Základná stavba a význam 
orgánov. 
 
Dýchacia sústava stavovcov. Základná stavba a význam 
orgánov. 
 
Obehová sústava stavovcov. Základná stavba a význam 
orgánov. 
 
Močová sústava stavovcov. Základná stavba a význam 
orgánov. 
 
Regulačné sústavy stavovcov. Základná stavba a význam 
orgánov. 
 
Zmyslové orgány stavovcov. Základná stavba a význam 
orgánov. 
 
 
Rozmnožovacia sústava stavovcov. Základná stavba a 
význam orgánov.  
 
 
Životné prejavy, správanie stavovcov. 
 
Význam stavovcov v prírode a pre človeka. 

 
Stavba tela stavovcov (14+1 hodín) 
Poznať základnú stavbu kože a jej význam. Uviesť príklad 
stavovca so šupinami, kožou, štítkami a šupinami, perím a 
srsťou. Uviesť význam kožných útvarov zástupcov 
stavovcov. Chápať súvislosť kožných útvarov vodných a 
suchozemských stavovcov s prostredím a spôsobom života. 
Poznať základnú stavbu kostry rýb, obojživelníkov, plazov, 
vtákov a cicavcov a jej význam. Chápať závislosť stavby 
opornej sústavy od spôsobu života a prostredia. Rozlíšiť 
párnokopytníka a nepárnokopytníka na ukážke kostry 
končatiny. Pomenovať typy svalových tkanív stavovcov. 
Poznať princíp činnosti dvojice svalov. Uviesť príklady 
rôzneho pohybu stavovcov. Uviesť príklad stavovca, ktorý 
sa pohybuje plávaním, skákaním, plazením, lietaním, 
kráčaním a behom. 
Určiť na ukážke základné orgány tráviacej sústavy a ich 
význam. Rozoznať podstatné odlišnosti tráviacej sústavy 
zástupcov stavovcov a ich význam. Porovnať podľa ukážky 
chrupu bylinožravého a mäsožravého cicavca. Uviesť 
príklad prežúvavého a neprežúvavého cicavca. Priradiť 
hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. 
Pomenovať typické orgány dýchacej sústavy rýb, 
obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov a ich význam. 
Zdôvodniť spoločné a odlišné znaky dýchacej sústavy 
stavovcov a jej význam 
Poznať význam krvi, srdca a ciev stavovcov. Zdôvodniť 
význam zatvorenej cievnej sústavy. Opísať základnú stavbu 
a význam orgánov obehovej sústavy rýb, vtákov a cicavcov. 
Opísať podľa ukážky rozdiely stavby srdca rýb 
obojživelníkov, a plazov, vtákov a cicavcov. 
Opísať základnú stavbu a význam orgánov močovej sústavy 
rýb a obojživelníkov, plazov vtákov a cicavcov. Vymenovať 
odpadové látky v organizme stavovcov Pomenovať orgán, v 
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navrhovania riešenia a 
schopnosti ich riešiť: 
- riešiť úlohy zamerané na 
rozvoj porozumenia a aplikácie,   
 
- rozvíjať schopnosti a zručnosti 
pri riešení praktických úloh, 
spracovávaní jednoduchých 
správ z pozorovaní a 
jednoduchých školských 
projektov, 
 
Kompetencie  v oblasti 
sociálnych kompetencií: 
- vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti,  
- pracovať vo dvojiciach alebo v 
skupinách, vzájomne si  radiť a 
pomáhať, preberať 
sebazodpovednosť, 
- prezentovať a zhodnotiť 
výsledky svojej alebo 
skupinovej činnosti,  
 
Kompetencie  v oblasti 
získavania, osvojovania a 
rozvíjania manuálnych 
zručností: 
 - používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia,   
- využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky,    

 
Ohrozenia stavovcov a ich príčiny. Ochrana stavovcov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Človek a jeho telo (40+3 hodín) 
Ľudský a živočíšny organizmus. Špecifiká ľudského 
spoločenstva a ľudskej populácie. 
 
Povrch tela a kožná sústava 
Stavba a funkcie kože. Význam pre styk s vonkajším 
prostredím a vnútorným prostredím. 
 
Starostlivosť o kožu. Typické poranenia, zásady 
predlekárskej prvej pomoci. 
 

ktorom sa krv zbavuje tekutých odpadových látok. 
Pomenovať sústavy látkovej a nervovej regulácie. Poznať 
orgány ústrednej a obvodovej nervovej sústavy. Porovnať 
na ukážke predný mozog stavovcov. Poznať vlastnosti 
nervovej bunky. Opísať na ukážke priebeh reflexného 
oblúka. Uviesť príklad nepodmieneného a podmieneného 
reflexu. Opísať uloženie a význam čuchu, hmatu, zraku a 
sluchu zástupcov stavovcov a ich význam. Uviesť príklad 
stavovcov s dobrým čuchom, dobrým zrakom a sluchom 
Uviesť príklad pohlavnej dvojtvárnosti stavovcov. 
Pomenovať samčie a samičie pohlavné žľazy a pohlavné 
bunky. Zdôvodniť odlišnosť obalov vajíčok a vajec 
stavovcov. Porovnať spoločné a odlišné znaky 
rozmnožovacej sústavy vtákov a cicavcov. Uviesť príklad 
stavovca aktívneho v noci. Uviesť význam značkovania 
priestoru. Vysvetliť na príklade inštinktívne správanie 
stavovca. Uviesť príklad sťahovavého a stáleho vtáka. 
Uviesť príklad stavovca živiaceho sa hmyzom alebo 
hlodavcami. Uviesť príklad stavovca, ktorý po premnožení 
ohrozuje úrodu na poliach a potraviny v domácnosti. Uviesť 
dopad úbytku dravých vtákov a mäsožravých cicavcov v 
prírode. 
 
Človek a jeho telo (40+3 hodín) 
Porovnať spoločné a odlišné znaky ľudského a                
živočíšneho organizmu. Uviesť príklad typického telesného 
znaku a schopnosti človeka. Charakterizovať ľudské 
spoločenstvo a jeho význam pre človeka. Poznať prejavy 
rasizmu a jeho dôsledky. 
Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré zabezpečujú 
ochranu povrchu tela, telesnú teplotu, vylučovanie, vodný 
režim a zmyslové podnety. Pomenovať viditeľné kožné 
útvary na svojej koži. Poznať význam slova daktyloskopia. 
Poznať hygienické zásady starostlivosti o kožu. Uviesť 
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- rozvíjať zručnosti pri práci s 
prírodninami a pri terénnych 
pozorovaniach, 
 
 

Oporná a pohybová sústava  
Kosti. Stavba kosti a jej význam. 
 
Kostra. Osová kostra – stavba lebky, chrbtice a kostry 
hrudníka, základné funkcie a význam. 
 
Kostra končatín. Stavba, funkcie  a význam kostry horných 
a dolných končatín. 
 
Svaly. Svalové tkanivá a ich význam. Stavba kostrového 
svalu a jeho činnosť. 
 
Svalstvo človeka. Svaly hlavy, trupu a končatín. 
 
Starostlivosť o opornú sústavu. Význam opornej a 
pohybovej sústavy. Poranenia kostí  a svalov. Zásady prvej 
pomoci pri poranení kosti. 
 
Tráviaca sústava 
Tráviaca sústava. Stavba a činnosť orgánov tráviacej 
sústavy. 
 
Zložky potravy. Využitie potravy a premena látok. 
Energetická hodnota potravín. 
 
Zásady správnej výživy. Poškodenia  a ochorenia a ich 
prevencia. Starostlivosť o tráviacu sústavu a jej význam 
 
Dýchacia sústava 
Dýchacia sústava. Stavba a funkcia orgánov dýchacej 
sústavy. 
 
Dýchanie. Mechanizmus dýchania. Princíp vonkajšieho 
a vnútorného dýchania. 

aspoň tri príklady významu kože pre človeka. Zdôvodniť 
nevhodnosť opaľovania na prudkom slnku. Opísať postup 
prvej pomoci ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť 
ukážku ošetrenia odreniny. 
Poznať základné látky, ktoré tvoria kosť a ich význam. 
Opísať stavbu kosti na ukážke. Rozlíšiť na ukážke druhy 
pevného a pohyblivého spojenia kostí a základné tvary 
kosti.  Pomenovať časti osovej kostry na ukážke. 
Pomenovať päť kosti mozgovej časti a tri kosti tvárovej časti 
lebky na kostre lebky. Poznať základnú stavbu chrbtice. 
Určiť na ukážke časti chrbtice. Pomenovať časti kostry 
hrudníka. Zistiť jednoduchým telesným pohybom časti 
kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. 
Rozlíšiť na kostre končatiny pletenec a kostru voľnej 
končatiny. Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na 
ukážke (vlastnej končatine). Ukázať a pomenovať kosti 
dolnej končatiny na ukážke (vlastnej končatine). Porovnať 
stavbu kostry ruky a nohy. Vedieť pomenovať kosti lebky po 
latinsky. Určiť na ukážke základné typy svalového tkaniva. 
Porovnať činnosť hladkého a priečne pruhovaného 
svalového tkaniva. Opísať na ukážke kostrového svalu jeho 
stavbu. Zdôvodniť vlastnosti svalu na príklade ohnutia a 
vystretia ruky v lakti. Určiť na ukážke aspoň tri svaly hlavy a 
krku, tri svaly trupu a tri svaly hornej a dolnej končatiny. 
Uviesť príklad významu aspoň troch svalov. Predviesť 
jednoduché cviky na posilnenie svalov hrudníka, chrbta, 
brucha a končatín. Zdôvodniť význam telesnej činnosti pre 
kostru a svaly. Poznať význam opornej a pohybovej 
sústavy. Uviesť aspoň dva príklady poškodenia kostí a 
svalov. Predviesť postup prvej pomoci pri zlomení alebo 
vykĺbení kostí. 
Opísať na ukážke stavbu tráviacej sústavy. Pomenovať 
viditeľnú časť zuba v ústach. Určiť na ukážke vnútorné časti 
zuba. Rozlíšiť druhy zubov v chrupe. Porovnať mliečny a 
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Škodlivé vplyvy na dýchaciu sústavu. Faktory a následky 
znečisteného ovzdušia. Škodlivosť fajčenia a vdychovania 
toxických látok. 
 
Zásady prvej pomoci pri ohrození životnej funkcie dýchania. 
Starostlivosť o dýchaciu sústavu a jej význam. 
 
Obehová sústava 
Krv a jej význam. Zložky krvi, vlastnosti, krvné skupiny, 
darcovstvo krvi. Význam krvi. 
 
Srdce. Stavba a činnosť srdca, krvný obeh. Vonkajšie 
prejavy činnosti 
 
Cievy. Význam a činnosť krvných  ciev. Miazgové cievy a 
slezina.  
 
Poškodenia  a ochorenia obehovej sústavy. Zásady prvej 
pomoci pri krvácaní a zastavení činnosti srdca.. 
Starostlivosť o obehovú sústavu a jej význam. 
 
Vylučovanie a močová sústava 
Vylučovanie. Močová sústava. Stavba a činnosť, 
poškodenia a prevencia ochorení. Význam pitného režimu 
 
Regulačné sústavy 
Regulačné sústavy. Hormonálna a nervová sústava, látková 
a nervová regulácia 
 
Hormonálna sústava. Hormóny a ich význam. 
 

trvalý chrup. Uviesť základné funkcie orgánov tráviacej 
sústavy. 
Vymenovať základné živiny v potrave. Zdôvodniť význam 
bielkovín, tukov, cukrov, vitamínov, vody, vlákniny a 
minerálnych látok. Opísať podstatu trávenia, vstrebávania a 
premeny látok. Uviesť aspoň dva druhy potravín s vysokou 
a nízkou energetickou hodnotou. Dokumentovať správne 
rozloženie dennej stravy na príklade potravinovej pyramídy. 
Poznať aspoň tri zásady správnej výživy. Uviesť príklad 
následkov nesprávneho stravovania. Poznať škodlivosť a 
následky prejedania, hladovania a nadmerného pitia 
alkoholu na činnosť tráviacej sústavy. Zdôvodniť význam 
zeleniny a ovocia v strave človeka. Poznať zásady 
starostlivosti o tráviacu sústavu a jej význam. 
Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej sústavy. Rozlíšiť 
horné a dolné dýchacie cesty. Opísať priebeh výmeny 
dýchacích plynov v pľúcach. Vysvetliť podstatu dýchania. 
Porovnať zloženie vdychovaného a vydychovaného 
vzduchu. Rozlíšiť vonkajšie a vnútorné dýchanie. Zistiť 
pohyby bránice a medzirebrových svalov pozorovaním 
nádychu a výdychu Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre 
človeka. Uviesť príklad nečistôt v ovzduší a následkov na 
dýchaciu sústavu. Poznať názov škodlivej látky 
v cigaretách. Uviesť príklad dôsledkov fajčenia a jedovatých 
chemických látok na dýchaciu sústavu. 
Opísať základný postup pomoci pri ohrození života. 
Predviesť ukážku postupu pri zastavení dýchania a činnosti 
srdca. Uviesť aspoň tri príklady starostlivosti o dýchaciu 
sústavu. Uviesť význam dýchacej sústavy pre život človeka. 
Uviesť význam krvi a dôsledky jej straty. Určiť na ukážke 
zložky krvi a vysvetliť ich význam. Vymenovať krvné 
skupiny. Určiť univerzálneho darcu a príjemcu. Poznať 
význam transfúzie krvi. Označiť a pomenovať na ukážke 
časti srdca. Uviesť význam srdcových chlopní pre činnosť 
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Zmysly a zmyslové orgány. Význam zmyslových buniek a 
zmyslového vnímania. Uloženie chuti, čuchu a hmatu v 
zmyslových orgánoch. 
 
Zrak. Sluch. Stavba, činnosť a význam zrakového a 
sluchového orgánu. 
 
Poškodenia zraku a sluchu. Zásady hygieny zraku a sluchu. 
 
Vyššia nervová činnosť. Nepodmienené a podmienené 
reflexy, prvá a druhá signálna sústava.  Myslenie, pamäť, 
reč, schopnosti  a vedomosti človeka. 
 
Zásady prvej pomoci pri poranení mozgu a miechy. 
Starostlivosť o nervovú sústavu. Význam nervovej sústavy 
 
Rozmnožovanie, vývin jedinca a rodičovstvo. 
Rozmnožovacia sústava. Pohlavné žľazy a bunky. Stavba 
a funkcia ženských a mužských pohlavných orgánov. 
 
Vývin jedinca. Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod. Obdobia 
ľudského života. 
 
 
 
Intímna hygiena. Pohlavné ochorenia a AIDS. Prevencia 
pohlavných ochorení a AIDS. Priateľské a partnerské 
vzťahy, rodina. 
 
 
 
 
 
 

srdca. Opísať podľa schémy veľký a malý krvný obeh. 
Rozlíšiť podľa významu tepny, žily a vlásočnice. Poznať 
význam vencovitých tepien. Rozlíšiť tepny a žily podľa 
smeru prúdenia krvi. Poznať význam miazgy. Opísať 
význam miazgových ciev a miazgových uzlín. Určiť uloženie 
a význam sleziny.Uviesť príklad a príčinu ochorenia 
obehovej sústavy. Predviesť na ukážke alebo slovne opísať 
zastavenie krvácania z tepnového alebo žilového krvácania 
a nepriamu masáž srdca. Uviesť príklad starostlivosti o 
obehovú sústavu. Uviesť význam obehovej sústavy pre 
človeka. Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a 
ciev. 
Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri činnosti 
organizmu. Určiť na ukážke uloženie orgánov močovej 
sústavy a uviesť ich význam. Ukázať na svojom tele 
uloženie obličiek. Vysvetliť význam obličiek a močových 
ciest. Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej sústavy. 
Zdôvodniť význam pitného režimu pre funkciu obličiek. 
Uviesť tri príklady významu močovej sústavy.  
Poznať podstatný význam regulačných sústav. Rozlíšiť 
látkovú a nervovú reguláciu. Uviesť odlišnosti činnosti 
hormonálnej a nervovej sústavy. Chápať súvislosť 
hormónov so žľazami s vnútorným vylučovaním. Výstižne 
opísať pôsobenie a význam hormónov. Určiť na ukážke 
aspoň päť žliaz s vnútorným vylučovaním a uviesť ich 
význam.Poznať základnú vlastnosť nervovej bunky a 
význam nervov. Pomenovať priebeh reflexného oblúka na 
schéme alebo na príklade reflexnej činnosti. Pomenovať 
základné časti ústrednej nervovej sústavy. Určiť na ukážke 
časti mozgu. Poznať základnú stavbu a význam predného 
mozgu. Uviesť základné časti obvodovej nervovej sústavy a 
ich význam. Rozlíšiť zmysly, receptory – zmyslové bunky a 
zmyslové orgány. Rozlíšiť chuťové, čuchové a hmatové 
zmyslové bunky podľa podnetov, ktoré prijímajú. Uviesť 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín -  Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdravie a život človeka (8 hodín) 
Vonkajšie vplyvy na ľudské zdravie. Zdravie a choroba. 
Nákazlivé ochorenia, očkovanie, prevencia. 
 
Vplyv návykových látok na zdravie človeka. Návyková látka, 
droga, drogová závislosť. Legálne a nelegálne drogy a 

uloženie jednotlivých zmyslov v zmyslových orgánoch. 
Ukázať na svojom tele uloženie orgánov čuchu, chuti a 
hmatu. Opísať na ukážke stavbu a význam jednotlivých 
vrstiev oka. Poznať význam jednotlivých častí vonkajšieho, 
stredného a vnútorného ucha. Určiť na ukážke uloženie a 
význam rovnovážneho orgánu. Uviesť aspoň dve možnosti 
poškodenia zraku a ich dôsledky. Poznať aspoň tri zásady 
starostlivosti o zrak. Uviesť aspoň dve možnosti poškodenia 
sluchu a ich dôsledky. Uviesť príklad komunikácie s osobou 
s poškodeným zrakom alebo sluchom. Rozlíšiť 
nepodmienený a podmienený reflex. Chápať podstatu 
vzniku podmieneného reflexu. Uviesť príklad 
nepodmieneného a podmieneného reflexu. Uviesť význam 
myslenia a reči v živote človeka. Poznať dôsledky poranenia 
mozgu a miechy. Opísať postup prvej pomoci pri poranení 
mozgu a miechy. Predviesť ukážku prvej pomoci pri šoku. 
Poznať aspoň tri zásady starostlivosti o nervovú sústavu. 
Uviesť príklad správneho režimu dňa. Uviesť význam 
nervovej sústavy pre človeka. 
Rozlíšiť mužské a ženské pohlavie podľa pohlavných žliaz 
a pohlavných buniek. Určiť a pomenovať na ukážke ženské 
a mužské pohlavné orgány.  Uviesť začiatok obdobia tvorby 
pohlavných buniek. Určiť na ukážke ženské a mužské 
pohlavné orgány, v ktorých sa tvoria pohlavné bunky a 
vyvíja oplodnené vajíčko. Poznať podstatu menštruačného 
cyklu. Poznať podstatu oplodnenia vajíčka. Označiť na 
ukážke pohlavných orgánov miesto splynutia vajíčka a 
spermie. Opísať začiatok, priebeh a koniec tehotenstva. 
Uviesť dĺžku trvania tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a 
spôsob jeho výživy. Zdôvodniť význam výživy dieťaťa 
materským mliekom. Uviesť príklad troch znakov 
dospievania. Uviesť typické znaky troch období ľudského 
života. Uviesť príklad pohlavnej choroby a možnosti nákazy. 
Opísať podstatu AIDS a možnosti predchádzania. Poznať 
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dôsledky závislosti. Zásady prevencie pred drogovou 
závislosťou 
 
Vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné vlastnosti 
a vplyv na zdravie a život človeka. 
 
Schopnosti a osobitosti človeka. Ľudský jedinec a osobnosť. 
Schopnosti a zručnosti človeka. Sebadôvera, sebapoznanie 
a sebazdokonaľovanie – význam. 
 
Životný štýl. Zdravý spôsob života Etické a morálne princípy, 
kultúra medziľudských vzťahov, vzťah človeka k prírode.   
 
 
 
 
 
 
 
Praktické aktivity 
Rozbor slepačieho vajca. 
 
Nácvik prvej pomoci pri zastavení dýchania a činnosti srdca 
 
Meranie tepovej frekvencie 
 
Nácvik protišokovej a stabilizovanej polohy 
 

podstatné zásady ochrany pred šírením pohlavných chorôb. 
Uviesť príklad priateľského vzťahu. Rozlíšiť podstatu 
partnerstva a rodičovstva. Uviesť príklad dobrých vzťahov v 
rodine. 
 
Zdravie a život človeka (8 hodín) 
Rozlíšiť znaky zdravia a choroby. Poznať okolnosti vzniku, 
spôsoby prenosu a zdroje infekčnej choroby. Uviesť tri 
príklady infekčného ochorenia. Charakterizovať výraz 
imunita a inkubačná doba. Vysvetliť základný princíp 
očkovania. Uviesť príklad ochrany pred infekčným 
ochorením a prevencie. Poznať vplyv návykovej látky na 
organizmus. Rozlíšiť legálnu a nelegálnu drogu. Vysvetliť na 
príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na príklade 
škodlivosť drogovej závislosti na zdravie. Uviesť dôvody a 
dôsledky alkoholizmu a tabakizmu. Uviesť zásady prevencie 
drogových závislostí. Poznať vplyv dedičnosti na zdravie 
človeka. Pomenovať jednotku genetickej informácie. Uviesť 
príklad dedičného znaku alebo vlastnosti človeka. Poznať 
aspoň jednu príčinu zmeny genetickej informácie. Uviesť 
príklad dedičného ochorenia. 
Charakterizovať ľudského jedinca a osobnosť. Preukázať 
na príklade schopnosti a zručnosti človeka. Vyjadriť vlastný 
názor na význam sebadôvery, sebapoznávania, 
vzdelávania a zručností pre človeka. Zdôvodniť na príklade 
aspoň jeden faktor, ktorý ovplyvňuje životný štýl. Vyjadriť 
slovne podstatu zdravého životného štýlu. Poznať aspoň tri 
znaky zdravého životného štýlu a ich význam. Uviesť tri 
príklady nezdravého životného štýlu a ich dôsledky. 
 
Praktické aktivity  
Previesť rozbor slepačieho vajca, pomenovať jeho časti 
a previesť nákres. 
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Previesť prakticky na resuscitačnom modeli 
kardiopulmonálnu resuscitáciu, poznať odlišnosti 
prevedenia u malých detí. 
Prakticky previesť meranie tepovej frekvencie v pokoji a po 
fyzickej záťaži. 
Previesť prakticky uloženie postihnutého do stabilizovanej 
polohy a protišokovej polohy. 
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Kompetencie v oblasti 
prírodných vied: 
- poznať základnú stavbu a 
funkcie sústav orgánov 
človeka, zásady starostlivosti 
prvej 
predlekárskej pomoci pri 
bežných poraneniach,  
- rozvíjať poznatky o činnosti 
ľudského tela, ako celostného 
systému z hľadiska ochrany 
zdravia a zdravého životného 
štýlu, 
 
Kompetencie v oblasti 
komunikačných schopností: 
- identifikovať a správne 
používať základné biologické 
pojmy, objektívne opísať, 
vysvetliť alebo zdôvodniť 
základné znaky biologických 
objektov a procesov, podstatu 
procesov a vzťahov,  
- vedieť využiť informačné a 
komunikačné zdroje,  
- vyhľadávať, triediť 
a spracovávať informácie a 
dáta z rôznych zdrojov,  
- porozumieť textovým, 
číselným a grafickým 
informáciám a využívať ich pri 
samostatnej a skupinovej 
činnosti, 

Základné znaky a  životné procesy organizmov (38+3 
hodín) 
Rozdelenie živých organizmov do tried. 
 
Základná stavba tela baktérií a húb. 
 
Základná stavba tela bylín a drevín. Vyživovacie 
a rozmnožovacie orgány. 
 
Životné procesy organizmov. Výživa, dýchanie, 
vylučovanie, rozmnožovanie, rast a vývin, dráždivosť a 
citlivosť, pohyb a ich význam pre život.  
 
Životné procesy baktérií, rastlín a húb. Výživa a dýchanie 
baktérií a húb.  
 
Výživa a dýchanie rastlín. Proces a význam fotosyntézy 
rastlín. Autotrofná výživa rastlín. Proces a význam dýchania 
rastlín pre organizmy a človeka  
 
Rozmnožovanie baktérií a húb. Rozmnožovanie delením, 
pučaním a výtrusmi.  
 
Rozmnožovanie rastlín pohlavné. Opelenie a oplodnenie. 
Vznik plodu a semena.  
 
Rozmnožovanie rastlín nepohlavné. 
 
Dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín. Pôsobenie fyzikálnych, 
chemických, biologických faktorov. Reakcie rastlín na 
svetlo, teplo, vodu, chemické látky, žiarenie, dotyk, 
gravitáciu.  
 

Základné znaky a  životné procesy organizmov (38+3 
hodín) 
Roztriediť organizmy do tried, uviesť po dva príklady 
z každej triedy. Poznať základnú stavbu tela baktérií, huby 
bez plodnice a huby s plodnicou. Poznať základnú stavbu 
tela bylín a drevín , popísať vyživovacie a rozmnožovacie 
orgány rastlín.  Poznať základné životné procesy 
organizmov. Chápať význam jednotlivých životných 
procesov pre život organizmov. Porovnať spoločné a 
odlišné znaky životných procesov rastlín a živočíchov. 
Poznať výživu a prijímanie živín baktérií (rozkladných 
kvasných, mliečnych, hľuzkových, parazitických). Rozlíšiť 
výživu saprofytickej a parazitickej huby Poznať podstatu 
výživy rastlín. Opísať podľa schémy podstatu procesu 
fotosyntézy. Zdôvodniť autotrofnú výživu rastlín. Poznať 
podstatu dýchania rastlín. Vymenovať látky, ktoré pri 
dýchaní prijíma a vylučuje rastlina, živočích, človek. Poznať 
význam fotosyntézy a dýchania pre rastliny, živočíchy a 
človeka. Poznať spoločné a odlišné znaky rozmnožovania 
baktérií a húb. Rozlíšiť na príkladoch rozmnožovanie 
delením, pučaním a výtrusmi. Poznať podstatu 
nepohlavného a pohlavného rozmnožovania rastlín. Uviesť 
príklady rozmnožovania poplazmi, hľuzami, odrezkami, 
podzemkom a cibuľou. Poznať význam pohlavných buniek 
rastlín. Chápať podstatu oplodnenia vajíčka rastlín. Rozlíšiť 
uloženie pohlavných buniek a semien ihličnatých drevín, 
listnatých drevín a bylín. Poznať stavbu samčieho 
a samičieho rozmnožovacieho orgánu.  
Chápať súvislosť dráždivosti a pohybu. Poznať aspoň jeden 
faktor dráždivosti rastlín. Uviesť príklad pohybu častí 
rastlinných tiel spôsobeného svetlom, vodou, teplom, 
gravitáciou, chemickými látkami, dotykom a žiarením. 
Charakterizovať proces klíčenia. Vymenovať podmienky 
klíčenia semien. Porovnať podmienky klíčenia a rastu 
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- vedieť spracovať jednoduchú 
správu z pozorovania, 
spracovať a prezentovať 
jednoduchý projekt,  
 
Kompetencie v oblasti 
identifikácie problémov, 
navrhovania riešenia a 
schopnosti ich riešiť: 
- riešiť úlohy zamerané na 
rozvoj porozumenia a aplikácie,   
- navrhovať rôzne riešenia 
úloh, postupov a prístupov, 
rozvíjať schopnosti a zručnosti 
pri riešení praktických úloh, 
spracovávaní jednoduchých 
správ z pozorovaní a 
jednoduchých školských 
projektov, 
- samostatne podľa inštrukcií, 
pozorovať, experimentovať 
a odhadovať, 
 
Kompetencie v oblasti 
sociálnych kompetencií: 
- vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti,  
- pracovať vo dvojiciach alebo v 
skupinách, vzájomne si  radiť a 
pomáhať, preberať 
sebazodpovednosť, 
- prezentovať a zhodnotiť 
výsledky svojej alebo 
skupinovej činnosti,  

Život rastlín. Klíčenie semena, rast a vývin rastliny. Život 
rastlín počas roka, dĺžka života rastlín  
 
 
Rozdelenie živočíchov – bezstavovcov, stavovcov                      
do kmeňov a tried. 
 
Heterotrofná výživa živočíchov. Príjem živín a ich význam. 
Osobitosti výživy bezstavovcov a stavovcov.  
 
Dýchanie živočíchov. Význam dýchania živočíchov. 
Osobitosti dýchania bezstavovcov a stavovcov  
 
Vylučovanie živočíchov. Význam a osobitosti vylučovania 
bezstavovcov a stavovcov  
 
Obeh telových tekutín živočíchov. Význam a osobitosti 
obehu tekutín bezstavovcov a stavovcov  
 
Regulácia tela živočíchov. Význam a osobitosti regulácie 
tela a zmyslového vnímania bezstavovcov a stavovcov.  
 
Povrch tela stavovcov a bezstavovcov. Význam a osobitosti  
pokryvu tela.  
 
Pohyb živočíchov. Význam a osobitosti pohybu 
bezstavovcov a stavovcov.  
 
Rozmnožovanie a vývin živočíchov. Osobitosti 
rozmnožovania a vývinu bezstavovcov a stavovcov  
 
 
 
 

rastliny. Poznať podľa ročného životného cyklu jednoročnú, 
dvojročnú a trvácu rastlinu. Porovnať na príklade vývin 
jednoklíčnolistovej a dvojklíčnolistovej rastliny.  
Roztriediť živočíchy na stavovce a bezstavovce, vymenovať 
kmene bezstavovcov a triedy stavovcov a uviesť k ním  
aspoň tri príklady. 
Poznať význam živín pre živočíchy. Zdôvodniť heterotrofnú 
výživu živočíchov. Porovnať časti tráviacej rúry 
bezstavovcov a stavovcov, v ktorých prebieha trávenie a 
vstrebávanie. Poznať bezstavovca s mimotelovým 
trávením. Poznať význam zubov, jazyka a slinných žliaz pri 
spracovaní potravy. Zdôvodniť súvislosť stavby chrupu 
cicavcov s prijímanou potravou. Porovnať stavbu tráviacej 
sústavy mäsožravcov a bylinožravcov.  
Charakterizovať proces dýchania. Rozlíšiť vnútorné a 
vonkajšie dýchanie. Preukázať na príklade dýchanie 
povrchom tela. Poznať osobitosti dýchania vodných a 
suchozemských bezstavovcov. Poznať princíp dýchania 
stavovcový žiabrami, kožné dýchanie obojživelníkov. 
Zdôvodniť význam vzdušných vakov vtákov. Poznať princíp 
vonkajšieho a vnútorného dýchania cicavcov.  
Poznať význam vylučovania. Uviesť príklad bezstavovca s 
vyvinutou vylučovacou sústavou. Vymenovať odpadové 
látky v organizme stavovcov. Poznať sústavy orgánov 
stavovcov, ktorými sa vylučujú odpadové látky. Zdôvodniť 
význam močovej sústavy stavovcov  
Poznať význam obehu telových tekutín. Poznať obeh 
telových tekutín v otvorenej a zatvorenej obehovej sústave 
bezstavovcov. Poznať význam krvi stavovcov. Chápať 
princíp obehu krvi v zatvorenej obehovej sústave stavovcov. 
Uviesť funkciu ciev a srdca stavovcov. Vysvetliť súvislosť 
obehu krvi stavovcov so stálou telesnou teplotou.  
Poznať význam regulovania organizmu živočíchov. Rozlíšiť 
význam hormonálnej a nervovej regulácie. Rozlíšiť typy 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencie v oblasti 
získavania, osvojovania a 
rozvíjania manuálnych 
zručností: 
- používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia,   
- využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky,    
- rozvíjať zručnosti pri práci s 
prírodninami a pri terénnych 
pozorovaniach, 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Základná stavba organizmov (6+1 hodín) 
Bunka a jej štruktúry. Štruktúra a funkcie rastlinnej a 
živočíšnej bunky.  
Život bunky. Základné životné procesy v bunke – príjem a 
výdaj látok, fotosyntéza a dýchanie, dráždivosť a citlivosť, 
pohyb, rozmnožovanie. Bunka ako celok.  
Vnútorná organizácia tela organizmov. Pletivá a tkanivá. 
Nebunkové organizmy – vírusy. 
 
 
 
 

nervovej sústavy bezstavovcov Poznať súvislosť prijímania 
informácií zmyslovými receptormi s nervovou sústavou. 
Porovnať zmyslové vnímanie zástupcu bezstavovca a 
stavovca. Poznať regulačný význam nervovej sústavy 
stavovcov. Opísať princíp prenosu informácií stavovcov. 
Uviesť príklad cicavca s dobre vyvinutými zmyslovými 
orgánmi potrebnými na lov koristi. Rozlíšiť aspoň dva 
nepodmienené a dva podmienené reflexy, významné pre 
život stavovcov. 
Poznať význam povrchu tela, poznať rozdiely povrchu tela 
bezstavovcov a stavovcov. Poznať význam pohybu 
živočíchov. Poznať a zdôvodniť odlišnosti pohybového 
systému aspoň dvoch zástupcov bezstavovcov. Uviesť 
príklad spôsobu pohybu jedného bezstavovca. Poznať a 
zdôvodniť prispôsobenie pohybu zástupcov stavovcov 
životnému prostrediu a spôsobu života. Charakterizovať 
proces rozmnožovania. Poznať podstatu oplodnenia 
vajíčka. Odlíšiť na príklade pohlavné a nepohlavné 
rozmnožovanie. Poznať rozmnožovanie obojpohlavného 
živočícha. Porovnať priamy a nepriamy vývin jedinca. 
Rozlíšiť na ukážke (schéme) úplnú a neúplnú premenu 
hmyzu. Odlíšiť vonkajšie a vnútorné oplodnenie stavovcov. 
Opísať nepriamy vývin obojživelníkov. Rozlíšiť starostlivosť 
vtákov o mláďatá na príklade kŕmivého a nekŕmivého vtáka. 
Poznať vývin a spôsob výživy mláďat cicavcov.  
 
Základná stavba organizmov (6+1 hodín) 
Poznať význam bunky pre organizmy. Poznať stavbu a 
funkciu jednotlivých častí bunky. Odlíšiť živé a neživé 
súčasti bunky. Porovnať znaky a funkcie rastlinnej a 
živočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a 
živočíšnej bunky. Pomenovať časti bunky, ktoré 
zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín.  
Rozlíšiť aktívny a pasívny pohyb bunky. Poznať súvislosť 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Dedičnosť a jej podstata (6 hodín) 
Dedičnosť a jej podstata. Jednotka genetickej informácie. 
 
 

Prenos genetických informácií, podstata a princíp prenosu. 
  
Význam dedičnosti. Premenlivosť a rozmanitosť 
organizmov, druhové vlastnosti, vlastnosti jedinca  
 
 
 
 
 
 
 
 
Životné prostredie organizmov a človeka (12 hodín) 
Životné prostredie a jeho zložky, vzájomné vzťahy 
a význam. 
 

Faktory ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. 
Vplyv na zdravie ,život organizmov a ľudí.  
 
Starostlivosť o prírodné prostredie a životné prostredie 
človeka.  
Ochrana prírody. Chránené rastliny, živočíchy, územia a ich 
význam  
 
 
 
 
 

rozmnožovania bunky s prenosom dedičných informácií. 
Opísať na schéme rozmnožovanie bunky delením  
Vymenovať pletivá rastlín a tkanivá živočíchov a poznať ich 
význam. Poznať  stavbu tela vírusu a uviesť päť druhov 
ochorení, ktoré spôsobujú a spôsob ich prenosu 
 
 
Dedičnosť a jej podstata (6 hodín) 
Opísať prejavy dedičnosti organizmov. Pomenovať časť 
bunky, v ktorej sú uložené dedičné informácie. Vysvetliť 
význam nukleových kyselín pri prenose genetickej 
informácie. Poznať uloženie genetickej informácie v bunke. 
Opísať stavbu chromozómu  
Poznať význam zníženia počtu chromozómov pri vzniku 
pohlavných buniek.. Poznať význam vzťahu alela, gén a 
znak. Opísať podľa schémy kríženia vznik určitého znaku 
nového jedinca  
Poznať význam premenlivosti. Odlíšiť nededičnú a dedičnú 
premenlivosť. Uviesť príklad premenlivosti organizmov. 
Opísať podstatu šľachtenia. Uviesť príklad odrody rastliny 
alebo plemena živočícha. Uviesť príklad vplyvu dedičnej 
choroby na život človeka.  
 
Životné prostredie organizmov a človeka (12 hodín) 
Charakterizovať životné prostredie človeka. Uviesť príklad 
prírodnej, umelej, sociálnej zložky prostredia. Poznať 
význam pracovného, obytného a rekreačného životného 
prostredia človeka. Vysvetliť rozdiel medzi vednými odbormi 
ekológia a environmentalistika.  
Uviesť príklad vplyvu znečistenej vody, pôdy, ovzdušia na 
život organizmov a človeka. Poznať príčiny znečisťovania 
vody, pôdy, ovzdušia. Uviesť príklad nepriaznivého vplyvu 
priemyselnej výroby a dopravy na životné prostredie. 
Poznať možnosti alternatívnych zdrojov energie.  



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
Praktické aktivity 
Znaky jednoklíčnolistovej a dvojklíčnolistovej rastliny. 
Rozlíšenie živočíchov podľa typických znakov a funkcií 
sústav orgánov. 
Stavba tela rastliny a huby. 
 
Bunková stavba organizmov.  

Rozlíšiť všeobecnú ochranu prírody a osobitnú ochranu 
prírody a krajiny. Poznať a pomenovať na ukážke aspoň tri 
druhy chránených rastlín, chráneného obojživelníka, plaza, 
vtáka a cicavca. Poznať aspoň tri kategórie chránených 
území. Uviesť príklad národného parku, chránenej krajinnej 
oblasti a prírodnej rezervácie.  
 
Praktické aktivity 
Rozlíšiť jednoklíčnolistovú a dvojklíčnolistovú rastlinu podľa 
základných znakov. 
Rozlíšiť triedy stavovcov podľa ich základných znakov, 
poznať funkcie vybraných orgánových sústav 
Rozlíšiť a porovnať stavbu tela byliny a huby. 
Pozorovať stavbu rastlinných pletív a živočíšnych tkanív 
v trvalých preparátoch. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencie v oblasti 
prírodných vied: 
- poznať základnú stavbu a 
funkcie sústav orgánov 
človeka, zásady starostlivosti 
prvej 
predlekárskej pomoci pri 
bežných poraneniach,  
- rozvíjať poznatky o činnosti 
ľudského tela, ako celostného 
systému z hľadiska ochrany 
zdravia a zdravého životného 
štýlu, 
 
Kompetencie v oblasti 
komunikačných schopností: 
- identifikovať a správne 
používať základné biologické 
pojmy, objektívne opísať, 
vysvetliť alebo zdôvodniť 
základné znaky biologických 
objektov a procesov, podstatu 
procesov a vzťahov,  
- vedieť využiť informačné a 
komunikačné zdroje,  
- vyhľadávať, triediť 
a spracovávať informácie a 
dáta z rôznych zdrojov,  
 - porozumieť textovým, 
číselným a grafickým 
informáciám a využívať ich pri 
samostatnej a skupinovej 
činnosti, 

 
Neživá príroda a jej poznávanie (2 hodiny) 
Neživá a živá príroda. Závislosť organizmov a človeka od 
neživej prírody. Poznávanie neživej prírody, význam vied o 
Zemi. 
 
 
 
 
Zem a jej stavba (3 hodiny) 
Stavba Zeme. Sféry zemského telesa. Stavba zemskej kôry 
pevnín a dna oceánov. 
Zemská kôra v pohybe. Pohyby zemskej kôry a ich príčiny. 
Vzďaľovanie, približovanie a podsúvanie litosferických 
platní. 
 
 
 
Stavebné jednotky zemskej kôry (4+2 hodín) 
Minerály a horniny. Rozlišovacie znaky minerálov a hornín. 
Vznik minerálov a hornín. Príklady minerálov a hornín.  
Minerály. Vznik, vonkajší tvar a vnútorná stavba.  
Vlastnosti minerálov (fyzikálne, chemické), ich význam 
a využívanie. 
 
 
 
 
 
Geologické procesy a dejiny Zeme (33+1 hodín) 
Geologické procesy a ich zdroje. Vonkajšie a vnútorné 
procesy. Katastrofické geologické procesy, príčiny a 
dôsledky pre človeka.  
 

 
Neživá príroda a jej poznávanie (2 hodiny) 
Pomenovať zložky živej a neživej prírody. Preukázať na 
príklade závislosť organizmov od neživej prírody. Uviesť 
príklad vplyvu organizmov na neživú prírodu. Preukázať na 
príklade význam vied o Zemi. Poznať význam nerastných 
surovín pre život človeka. 
 
Zem a jej stavba (3 hodiny) 
Určiť a pomenovať podľa ukážky členenie sfér zemského 
telesa. Rozlíšiť na ukážke pevninskú a oceánsku zemskú 
kôru a vymenovať ich zložky. Poznať príčinu pohybu 
litosferických platní. Uviesť dôsledky vzďaľovania 
litosferických platní. Uviesť dôsledky približovania 
a podsúvania litosferických platní. Opísať na ukážke vznik a 
zánik oceánskej zemskej kôry. 
 
Stavebné jednotky zemskej kôry (4+2 hodín) 
Charakterizovať minerál a uviesť konkrétny príklad. 
Charakterizovať horninu a uviesť konkrétny príklad. Rozlíšiť 
na ukážke minerál a horninu. Uviesť aspoň jeden spôsob 
vzniku hornín. Poznať podstatu vzniku minerálov. 
Pomenovať priestorový útvar, od ktorého závisí tvar a 
vlastnosti kryštálov. Vymenovať tri mechanické a optické 
fyzikálne vlastnosti minerálov. Uviesť príklad využitia 
mechanickej a optickej vlastnosti minerálu. Vymenovať 
stupnicu tvrdosti  Poznať jednu chemickú vlastnosť 
minerálu. 
 
Geologické procesy a dejiny Zeme (33+1 hodín) 
Uviesť príklad zdroja energie, energiu a súvisiaci geologický 
proces. Rozlíšiť na príklade vonkajší a vnútorný geologický 
proces. Dokumentovať na príklade katastrofický geologický 
proces a jeho následky. Rozlíšiť magmatickú a sopečnú 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- vedieť spracovať jednoduchú 
správu z pozorovania, 
spracovať a prezentovať 
jednoduchý projekt,  
 
Kompetencie v oblasti 
identifikácie problémov, 
navrhovania riešenia a 
schopnosti ich riešiť: 
- riešiť úlohy zamerané na 
rozvoj porozumenia a aplikácie,  
- navrhovať rôzne riešenia 
úloh, postupov a prístupov, 
rozvíjať schopnosti a zručnosti 
pri riešení praktických 
úloh, spracovávaní 
jednoduchých správ z 
pozorovaní a jednoduchých 
školských projektov, 
- samostatne podľa inštrukcií, 
pozorovať, experimentovať 
a odhadovať, 
 
Kompetencie  v oblasti 
sociálnych kompetencií: 
- vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti,  
- pracovať vo dvojiciach alebo v 
skupinách, vzájomne si  radiť a 
pomáhať, preberať 
sebazodpovednosť, 
- prezentovať a zhodnotiť 
výsledky svojej alebo 
skupinovej činnosti,  

 
Magmatická a sopečná činnosť, magma a láva. Časti sopky. 
Prejavy sopečnej činnosti.  
 
Vyvreté horniny. Vznik, rozlišovacie znaky hlbinných a 
výlevných vyvretých hornín. Typické horniny, vlastnosti, 
využitie, výskyt.  
 
Horotvorná činnosť a poruchy zemskej kôry. Prejavy 
horotvornej činnosti. Vrásnenie, vrásy a zlomy. 
 
Zemetrasenie. Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy a 
dôsledky. Ochrana pred zemetrasením a jeho dôsledkami. 
Výskyt na Slovensku.  
 
Premena hornín a premenené horniny. Činitele premeny, 
vznik premenených hornín. Typické premenené horniny, 
vlastnosti, využitie.  
 
Vonkajšie geologické procesy. Pôsobenie vonkajších 
geologických činiteľov, ich prejavy. Zvetrávanie, príčiny a 
dôsledky.  
 
Vplyv, prejavy a dôsledky zemskej príťažlivosti, vody, 
ľadovca a vetra.  
 
Usadené horniny. Podstata vzniku usadených hornín. 
 
 Úlomkovité, organické a chemické usadené horniny, vznik, 
vlastnosti, využitie 
 
Krasové procesy. Podstata krasových procesov. Povrchové 
a podzemné krasové útvary. Kvapľové a ľadové jaskyne. 
 

činnosť. Odlíšiť magmu a lávu podľa miesta vzniku. Opísať 
podľa ukážky časti sopky. Uviesť príklad prejavov sopečnej 
činnosti. Uviesť príklad významu sopečnej činnosti pre 
človeka. Vymenovať druhy sopiek podľa vzniku.  Poznať 
podstatu vzniku vyvretých hornín. Rozlíšiť na ukážke 
hlbinnú a výlevnú vyvretú horninu. Odlíšiť štruktúru žuly a 
čadiča. Poznať využitie aspoň troch hlbinných a výlevných 
vyvretých hornín. Charakterizovať horotvornú činnosť. 
Rozlíšiť na ukážke (alebo načrtnúť) príklad poruchy zemskej 
kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom podľa ich vzniku a 
charakteristických znakov. Poznať príčinu vzniku 
zemetrasenia. Uviesť príklad druhu zemetrasenia a jeho 
dôsledkov. Rozlíšiť rozdiel medzi ohniskom a epicentrom 
zemetrasenia. Poznať možnosti ochrany ľudí a budov pred 
dôsledkami zemetrasenia. Uviesť hlavné činitele premeny 
hornín. Opísať na ukážke typickú vlastnosť premenených 
hornín. Poznať jednu premenenú horninu, typickú vlastnosť 
a jej využitie. Poznať pôsobenie vonkajších geologických 
procesov a ich čiastkové procesy. Rozlíšiť mechanické a 
chemické zvetrávanie a ich dôsledky. Poznať dôsledky 
zemskej príťažlivosti, činnosti toku rieky a morskej vody. 
Poznať podstatu vzniku ľadovca a dôsledky činnosti 
horského ľadovca. Opísať prejavy a dôsledky rušivej a 
tvorivej činnosti vetra. Pomenovať usporiadanie útvarov 
usadených hornín. Poznať využitie troch nespevnených a 
spevnených úlomkovitých  usadených hornín. Opísať 
podstatu vzniku organogénnych usadených hornín. Uviesť 
príklad ich využitia. Poznať podstatu vzniku chemogénnych 
usadených hornín. Uviesť príklad ich  využitia . Poznať 
podstatu krasového procesu. Uviesť dva povrchové a 
podzemné krasové útvary. Rozlíšiť kvapľovú a ľadovú 
jaskyňu podľa výzdoby. Uviesť príklad kvapľovej a ľadovej 
jaskyne na Slovensku. Charakterizovať skamenelinu. 
Uviesť príklad skameneliny. Opísať proces vzniku 



 

Rozpis učiva predmetu: BIOLÓGIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencie v oblasti 
získavania, osvojovania a 
rozvíjania manuálnych 
zručností: 
 - používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia,  
- využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky,   
- rozvíjať zručnosti pri práci s 
prírodninami a pri terénnych 
pozorovaniach, 
 

Vek Zeme a skameneliny. Charakteristika skamenelín, 
podstata ich vzniku. Druhy skamenelín, príklady. Určovanie 
veku Zeme a hornín.  
 
Geologická história Zeme. Prahory a starohory.  
 
Prvohory a druhohory. Významné geologické procesy, 
prejavy života, príklady vedúcich skamenelín 
 
Treťohory a štvrtohory. Významné geologické procesy, 
prejavy života, príklady vedúcich skamenelín. 
 
Neživá príroda Slovenska. Geologické jednotky Západných 
Karpát. 
 
Podmienky života a vzťahy organizmov (20+1 hodín) 
Organizmy a prostredie. Vzťahy organizmov s prostredím, 
prispôsobivosť organizmov prostrediu, znášanlivosť 
podmienok prostredia.  
 
Neživé zložky prostredia. Vplyv energie, svetla, tepla, 
vzduchu, vody a pôdy na životné podmienky a procesy 
organizmov.  
 
Znečisťovanie neživých zložiek prostredia. Príčiny a 
dôsledky znečisťovania vody, vzduchu, pôdy pre rastliny a 
živočíchy.  
 
Živé zložky prostredia. Populácia. Vlastnosti populácie 
(veľkosť, hustota, rast), vnútorné a vonkajšie vzťahy. 
 
Spoločenstvo organizmov. Typy spoločenstiev. Druhová 
rozmanitosť, štruktúra, zloženie spoločenstva a priestorové 
členenie.  

skameneliny. Poznať postup určovania pomerného a 
skutočného veku hornín. Uviesť významné geologické 
procesy v jednotlivých sférach vývoja Zeme. Poznať na 
ukážke príklad vedúcej skameneliny prvohôr, druhohôr, 
treťohôr a štvrtohôr. Uviesť význam prvohorných papradí a 
prasličiek v súčasnosti.Uviesť dva príklady rastlín 
a živočíchov žijúcich v jednotlivých obdobiach.. Poznať 
dôkazy predchodcu človeka a vývoja človeka v treťohorách 
a štvrtohorách.  
Poznať významné geologické procesy a vývoj organizmov 
na Slovensku. Pomenovať a určiť podľa ukážky geologické 
jednotky Slovenska podľa typických znakov. Uviesť príklad 
a význam typickej horniny aspoň troch pásiem.  
 
 
Podmienky života a vzťahy organizmov (20+1 hodín) 
Poznať aspoň tri anorganické a tri organické látky, ktoré sú 
súčasťou organizmov. Uviesť príklad závislosti organizmu 
od prostredia a vzájomného vzťahu medzi organizmami. 
Poznať prispôsobivosť organizmov životným podmienkam. 
Uviesť na príklade rozsah znášanlivosti podmienok 
prostredia organizmami. Poznať význam slnečného žiarenia 
pre rastliny. Rozlíšiť nároky rastlín a živočíchov na svetlo. 
Poznať prispôsobenie organizmov teplote prostredia. Uviesť 
význam vody pre organizmy. Preukázať na príklade 
prispôsobenie organizmov množstvu vody v prostredí. 
Poznať význam vzduchu pre rastliny a živočíchy. Uviesť 
zložky pôdy a ich význam pre organizmy.  
Uviesť príklad dôsledkov znečistenia vody, vzduchu a pôdy 
na život rastlín. Poznať dôsledky znečistenia vody, vzduchu 
a pôdy pre život živočíchov. Rozlíšiť na ukážke jedinca 
populáciu rastlín a živočíchov. Uviesť príklad početnosti 
populácie. Chápať podmienky rastu populácie. Poznať  
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Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Ekosystém. Zložky a typy ekosystémov. Obeh látok a tok 
energie v ekosystéme.  
 
Život ekosystému. Vlastnosti ekosystému (potravové 
vzťahy, obnovovanie a vývin ekosystému.) 
 
Biosféra. Zložky biosféry. Obeh látok a tok energie 
v biosfére. 
 
Biologická a ekologická rovnováha. Podmienky udržania 
biologickej rovnováhy. Možnosti zachovania a ohrozenia 
ekologickej rovnováhy. 
 
Globálne ekologické problémy (kyslé dažde, smog, 
skleníkový efekt, stenčovanie ozónovej vrstvy, hromadenie 
odpadov). Príčiny, dopady na ekosystémy, možnosti 
riešenia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praktické aktivity  
Poznávanie a rozlišovanie minerálov a hornín 
 
Zisťovanie vlastností minerálov a hornín. 

 
význam hustoty pre prežitie populácie. Rozlíšiť na príklade 
konkurenciu, predáciu, parazitizmus, symbiózu.  
Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné a umelé, 
suchozemské, sladkovodné a morské spoločenstvo. Uviesť 
príklad druhovej rozmanitosti. Poznať význam priestorovej 
štruktúry spoločenstva. Uviesť príklad dominancie 
v spoločenstve.  
Rozlíšiť živé a neživé zložky ekosystému. Poznať typy 
suchozemských a vodných ekosystémov. Uviesť príklad 
producenta, konzumenta, rozkladača. Poznať význam 
premeny látok a energie v ekosystéme. Zostaviť príklad 
potravového reťazca. Chápať význam obnovy ekosystému. 
Poznať štádiá vývoja ekosystému. Rozlíšiť neživé a živé 
zložky biosféry. Rozlíšiť na ukážke tri ekosystémy v biosfére 
podľa životných podmienok. Vysvetliť na príklade obeh látok 
v biosfére. Poznať význam toku energie v biosfére. Poznať 
význam biologickej rovnováhy. Chápať spätnú väzbu na 
príklade. Uviesť príklad narušenia biologickej rovnováhy. 
Poznať význam ekologickej rovnováhy. Porovnať stabilný a 
nestabilný ekosystém. Uviesť tri príklady narušenia 
ekologickej rovnováhy. Poznať zásady ekologického 
hospodárenia v krajine. Poznať príčiny a dopady 
stenčovania ozónovej vrstvy, vzniku smogu, skleníkového 
efektu a kyslých dažďov. Uviesť príklad zabránenia vzniku 
smogu, skleníkového efektu, kyslých dažďov. Uviesť príklad 
príčiny hromadenia odpadov. Uviesť význam recyklácie 
druhotných surovín. Demonštrovať na príklade alternatívny 
zdroj energie a jeho prínos  
 
Praktické aktivity  
Rozlíšiť  vzorky minerálov  a hornín  na praktickej ukážke . 
Pomenovať zložky žuly. Previesť nákres. 
Zistiť  určené vlastnosti  minerálov ( mechanické a optické )  
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Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Určovanie vyvretých, usadených a premenených hornín zo 
školskej zbierky. 
 
Určovanie kvality vody podľa indikátora kyslosti. 
 

 

Zapísať  ich. 
Určiť a rozdeliť vzorky  hornín zo školskej zbierky na 
usadené, vyvreté a premenené. 
 
Určiť kvalitu troch vzoriek vody podľa indikátora kyslosti. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FYZIKA 

 
Charakteristika predmetu 

 
Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 

vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. 
Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku 

spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k 
prírodným vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná 
súčasť kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa ma žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú 
bariéry medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možne len 
prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 
prostriedkov IKT.  

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach      a 
prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú 
mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy 
skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne 
gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na 
efektívne riešenie problémov. 
 
6. ročník 
Žiak má dospieť k všeobecnému vysvetleniu dejov súvisiacich s vlastnosťami kvapalín, plynov 
a pevných telies. Porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov a pevných 
telies.Rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti telies. Správne použiť pojem fyzikálna vlastnosť. 
Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané 
na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými 
sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami. 
Žiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať 
nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 
 
7. ročník 
Žiak má dospieť k všeobecnému vysvetleniu dejov súvisiacich s teplotou telies, skúmaním premien 
skupenstiev látok a pojmom teplo. Výučba fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov 
prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita                 
a pravdivosť poznania. To bude možné dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou 
spôsobu získavania dát alebo overovania hypotéz. Okrem objavovania a osvojovania si nových 
poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania 
informácii o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied      s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom 
života spoločnosti. 
 
8. ročník 
Žiak má dospieť k všeobecnému vysvetleniu dejov súvisiacich so vznikom a šírením svetla. Touto 
problematikou sa zaoberá časť fyziky – optika. V rámci tematického celku sa žiaci naučia vysvetliť a 
potrebné údaje zmerať a zaznamenať. Ďalším cieľom je dospieť k všeobecnému vysvetleniu pohybu 
telies. K splneniu cieľa by sa malo dospieť experimentálne. Dominantnými pojmami sú pokoj, pohyb, 
vzťažné teleso, trajektória, dráha, rôzne druhy pohybov, rýchlosť, práca a výkon, aplikovať vzťah pre 
výpočet práce pri riešení úloh,  použiť jednotky práce,  aplikovať vzťah pre výpočet výkonu pri riešení 
úloh,  použiť jednotky výkonu,  vysvetliť pojem pohybová a polohová energia telesa, aplikovať vzťah 
pre polohovú energiu telesa pri riešení úloh, opísať premenu polohovej energie telesa na pohybovú 
a opačne. Vzájomné súvislosti medzi jednotlivými veličinami sa vyjadrujú slovne, matematicky 
a názorne graficky. Na vysvetlenie pojmov je vhodné voliť čo najjednoduchší pojmový aparát, 
vyberať pojmy, ku ktorým možno dospieť pozorovaním, experimentálnou činnosťou, meraním, 
spracovaním údajov z meraní, využitie grafickej metódy zobrazovania fyzikálnych závislostí ako 
matematického modelovania. Cieľom projektov je tvorivé uplatnenie vedomostí žiakov, rozvoj ich 
schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu. Prevládajúcou formou práce na hodinách by mala 
byť metóda aktívneho poznávania žiakov. Cieľom je tvorivé uplatnenie nadobudnutých vedomostí 
žiakov, rozvoj ich schopností prezentovať a obhajovať svoju prácu.  
 
 



 

9. ročník 
V 9. ročníku vedieme žiakov k tomu, aby pri riešení úloh o magnetických a elektrických vlastnostiach 
lárok vedeli vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedeli navrhnúť 
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení.Rozvíjame schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, 
kriticky a analyticky. Vedieme ich k aplikácii logických postupov a kreativite v skúmaní javov v 
bezprostrednom okolí.Učíme ich získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z 
rozličných vedeckých a technologických informačných zdrojov a  využívať informácie na riešenie 
problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach. 
 
Ciele predmetu 
 
Intelektuálna oblasť: 
- vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť 
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení, 
- rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 
- vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí, 
- vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a 
technologických informačných zdrojov, 
- využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach, 
- vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácií, 
- vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch, 
- vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 
Schopnosti a zručnosti: 
- porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín, 
- nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi, 
- využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia, 
- vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment, 
- dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 
- trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku, 
- vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech, 
- zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách, 
- vedieť správne formulovať otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých, dokázať obhájiť svoj názor 
a nehanbiť sa priznať si vlastnú chybu, 
- riešiť problémové situácie, 
- vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky 
zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 
Postojová oblasť: 
- naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov, 
- byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 
- vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 
- snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou 
prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 
- osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných 
metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumove 
schopnosti, 
- vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopnosti. 
Sociálna oblasť: 
- uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia, 
- uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti, 
- vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre 
rozvoj spoločnosti, 
- vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch, 
- vedieť sa rozhodovať, 
- byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní, 
- mať cit pre hranice vlastných kompetencii a svoje miesto spoločnosti. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Poznávacia (kognitívna): 



 

 používať kognitívne operácie, 

 formulovať a riešiť problémy, používať stratégie riešenia, 

 uplatňovať kritické myslenie, 

 nájsť si vlastný štýl učenia a vedieť sa učiť v skupine, 

 myslieť tvorivo a uplatniť jeho výsledky. 
 
Komunikačná: 

 tvoriť, prijať a spracovať informácie, 

 vyhľadávať informácie, 

 formulovať svoj názor a argumentovať. 
 
Interpersonálna: 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

 kooperovať v skupine, 

 tolerovať odlišnosti jednotlivcov a iných, 

 diskutovať a viesť diskusiu o odbornom probléme. 
 
Intrapersonálna: 

 regulovať svoje správanie, 

 vytvárať si vlastný hodnotový systém. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). V deviatom ročníku sme 
zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu vo všetkých moduloch, ktorú 
využijeme na zmenu rozvoja špecifických kompetencií: v kognitívnej oblasti zdokonaľovanie sa v 
klasifikačnej analýze pri rozlišovaní javov, pojmov, (fyzikálnych veličín), zákonov a v komunikačnej 
oblasti vyhľadávanie informácii so zameraním na historické aspekty objavov z rôznych zdrojov a 
pripraviť z nich stručný referát. 
 
 
Učebné zdroje  
 
LAPITKOVÁ, Viera – KOUBEK, Václav – MAŤAŠOVSKÁ, Milada – MORKOVÁ Ľubica.2010. Fyzika 
pre 6.ročník základných škôl . EXPOL PEDAGOGIKA Bratislava: 1. vydanie, ISBN 978-80-8091-
173-7  
LAPITKOVÁ, Viera – KOUBEK, Václav – MAŤAŠOVSKÁ, Milada – MORKOVÁ Ľubica.2010. Fyzika 
pre 7.ročník základných škôl . EXPOL PEDAGOGIKA Bratislava: 1. vydanie,2010. ISBN 978-80-
89160-79-2 
Kolektív autorov : Pracovný zošit z fyziky pre 7. ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným 
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ozpis učiva predmetu: FYZIKA – 6. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
sociálne komunikačné 
kompetencie  
- dokáže využívať všetky 
dostupné formy komunikácie pri 
spracovávaní a vyjadrovaní 
informácií rôzneho typu, má 
adekvátny ústny a písomný 
prejav zodpovedajúci situácii 
a účelu komunikácie 
 
kompetencia riešiť problémy 
- uplatňuje pri riešení 
problémov vhodné metódy 
založené na analyticko-
kritickom 
a tvorivom myslení  
 
kompetencie sociálne a 
personálne 
- osvojil si základné postupy  
efektívnej spolupráce v skupine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 
(28 hodín) 
Telesá a látky 
Zloženie látok. Atómy a molekuly. 
Ustavičný neusporiadaný pohyb častíc látky. 
Časticové zloženie pevných kryštalických látok. 
Vlastnosti kvapalín 
Využitie vlastností kvapalín 
Meranie objemu  kvapalín 
Vlastnosti plynov 
Spoločné a  rozdielne vlastnosti kvapalín a plynov 
Deliteľnosť pevných látok 
Skúmanie vlastností pevných látok 
Meranie hmotnosti pevných telies  
Meranie hmotnosti kvapalín a plynov 
Meranie  dĺžky 
Meranie objemu pevných telies 
Spoločné a rozdielne vlastnosti kvapalín, plynov, pevných 
látok a telies  
 
Správanie telies v kvapalinách a plynoch (32 hodín) 
Vplyv hmotnosti na správanie sa telies 
Vplyv objemu na správanie sa telies vo vode 
Hustota pevných látok 
Hustota kvapalín 
Prezentácia projektov 
Objem kvapaliny vytlačenej telesami 
Správanie telies v kvapalinách s rôznou hustotou 
Archimedov zákon 
Vplyv teploty na hustotu 
Hustota plynov 
Atmosféra Zeme 
Znečisťovanie ovzdušia 

 
Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 
(28 hodín) 
Definovať pojem telesá.  
Definovať pojem atóm a molekula. 
Rozlíšiť kryštalické a amorfné látky. 
Uviesť príklady z bežného života, v ktorých skúmania vo 
fyzike priniesli technický pokrok. 
Overiť jednoduchým experimentom vlastnosti 
kvapalín, plynov a pevných telies. 
Porovnať a vybrať spoločné a rozdielne vlastnosti 
kvapalín, plynov a pevných telies. 
Rozlíšiť merateľné a nemerateľné vlastnosti telies. 
Správne použiť pojem fyzikálna vlastnosť. 
Použiť stratégiu riešenia problémov predpoklad – 
experiment – potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu. 
Vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej 
veličiny, zaznamenať pozorovania a namerané 
hodnoty fyzikálnych veličín zapísať do tabuľky. 
 
 
Správanie telies v kvapalinách a plynoch (32 hodín) 
Zostrojiť graf hustoty (závislosť hmotnosti od objemu) pre 
telesá z rovnakej látky. 
Odčítať z grafu hustoty hodnotu hustoty. 
 
Aplikovať zistenie, že hmotnosť plávajúceho telesa 
v kvapaline a hmotnosť ním vytlačeného objemu kvapaliny 
sú rovnaké. 
Pracovať s tabuľkami MFCHT 
Identifikovať neznámu látku podľa jej hustoty. 
Riešiť jednoduché výpočtové úlohy. 
Vysvetliť vybrané javy z bežného života pomocou 
hustoty. 



 

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA – 7. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
kompetencia k celoživotnému 
učeniu sa 
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja 
 
kompetencia riešiť problémy 
- uplatňuje pri riešení 
problémov vhodné metódy 
založené na analyticko-
kritickom 
a tvorivom myslení  
 
kompetencie sociálne a 
personálne 
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine 
- uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 
dokáže tvorivo prispievať k 
dosahovaniu spoločných cieľov. 

 
Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok (14 hodín) 
Meranie teploty. Teplomer 
Meranie teploty a času 
Skupenstvo látky. Zmeny skupenstva látky.  
Vyparovanie 
Var 
Tlak vzduchu a var 
Kondenzácia 
Ako vzniká dážď 
Tuhnutie 
Topenie 
Pokusy a pozorovania 
 
Teplo (16 hodín) 
Historické názory na teplo 
Spôsoby šírenia tepla 
Vedenie tepla 
Kalorimeter 
Výmena tepla medzi horúcou a studenou vodou 
Výmena tepla medzi kovmi a vodou 
Látka a teplo. Hmotnostná tepelná kapacita 
Výpočet tepla 
Teplo a premeny skupenstva látok 
Teplo ako energia 
Energetická hodnota potravín 
Tepelné spaľovacie motory 
Prezentácia projektov 

 
Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok (14 hodín) 
Znázorniť reálny teplomer modelom.  
Analyzovať grafy, vysvetliť priebeh čiary grafu. 
Vypracovať záznam údajov z meteorologických pozorovaní.  
Opísať kolobeh vody v prírode, modelovať vznik dažďa. 
Rozumieť vzniku a škodlivosti kyslých dažďov, znázorniť 
reálny teplomer modelom. 
 
 
 
 
 
Teplo (16 hodín) 
Poznať historický vývoj a názory na teplo. 
Formou experimentu dokázať rozdielnu fyzikálnu vlastnosť 
látok – vodivosť tepla. Dodržať podmienky platného 
experimentu, odhadnúť výslednú teplotu pri odovzdávaní 
tepla medzi horúcou a studenou vodou. 
Pracovať s tabuľkami MFCHT. 
Riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet tepla. 
Opísať technologické postupy, napr. spôsob stanovenia 
energetickej hodnoty potravín spaľovaním. 
Získať informácie o energetickej hodnote potravín. 
Vysvetliť princíp činnosti tepelných spaľovacích motorov. 
Posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaľovacích motorov  
na životné prostredie a ich eliminácie. 



 

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

poznávacia (kognitívna) 
- aplikovať model empirického 
poznávania 
- rozvíjať abstraktné myslenie 
upevňovaním vzťahu: reálne 
meranie – grafické zobrazenie 
 
komunikačná 
- prezentovať výsledky 
pozorovania a merania 
- podieľať sa na práci v tíme pri 
tvorbe projektu 
 
interpersonálna 
- kooperovať vo dvojici, 
prípadne v skupine 
 
intrapersonálna 
- schopnosť sebaregulácie 
 

Svetlo (18 hodín) 
Skúmanie vlastností svetla  
Slnečné svetlo a teplo 
Zdroje svetla 
Rozklad svetla 
Skladanie farebných svetelných lúčov 
Absorpcia svetla 
Odraz a lom svetla  
Zákon odrazu svetla 
Zákon lomu svetla 
Šošovky 
Zobrazenie spojkou 
Zobrazenie rozptylkou 
Optické vlastnosti oka  
Chyby oka. Okuliare  
Praktické využitie šošoviek 

 
Sila a pohyb. Práca. Energia (41 hodín) 
Skúmanie sily.  
Telesá pôsobia na seba silou 
Deformačné účinky sily. Meranie sily  
Gravitačná sila a hmotnosť telesa 
Skladanie síl 
Otáčavé účinky sily 
Ťažisko telesa a jeho určenie 
Tlaková sila. Tlak v plyne a v kvapaline 
Sily pôsobiace na telesá v kvapalinách a plynoch 
 
Sila a pohyb.  
Opisujeme pohyb telesa 
Dráha pohybu telesa a jej závislosť od času 
Rýchlosť pohybu telies a a jej meranie 
Pohyby rovnomerné a nerovnomerné  
Priemerná rýchlosť nerovnomerného pohybu    

Svetlo (18 hodín) 
Skúmanie vlastností svetla. Odraz a lom svetla  
Vykonať zápis nameranej hodnoty fyzikálnej veličiny. 
Zostrojiť graf a vedieť opísať priebeh čiary grafu.  
Rozlíšiť opis pozorovania od  vysvetlenia, prezentovať na 
jednoduchých príkladoch svoje vysvetlenia a poznatky. 
Riešiť úlohy zadané testovou formou. 
Dokázať experimentom premenu svetla na teplo. 
Porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka. 
Navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie sa 
svetla. 
Opísať skladanie farieb. 
Znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou 
a rozptylkou. 
Vysvetliť princíp použitia okuliarov. 
Čítať s porozumením odborný text. 
 
Sila a pohyb. Práca. Energia (41 hodín) 
Skúmanie sily.  
Demonštrovať na jednoduchom príklade vzájomné 
pôsobenie telies, riešiť jednoduché výpočtové úlohy 
s využitím vzťahu pre výpočet sily. 
Vysvetliť vybrané javy z bežného života súvisiace 
so skladaním síl. 
Riešiť jednoduché výpočtové úlohy s využitím vzťahu pre 
výpočet tlaku. 
Vysvetliť vybrané javy z bežného života súvisiace 
s pôsobením tlakovej sily. 
Sila a pohyb.  
Vysvetliť spôsob merania sily silomerom, určiť chyby 
merania silomerom. 
Zostrojiť graf závislosti gravitačnej sily a hmotnosti telesa. 
Určiť ťažisko vybraných telies. 



 

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Práca. Výkon. Trenie. 
Práca na naklonenej rovine 
Výkon 
Trenie. Trecia sila a jej meranie  
 
Pohybová a polohová energia. 
Pohybová energia telesa 
Polohová energia telesa 
Vzájomná premena polohovej a pohybovej energie telesa 
Zákon zachovania energie 
 
Energia v prírode, technike a spoločnosti. 
Zdroje energie 
Výhrevnosť paliva 
Elektrárne 
Netradičné zdroje energie 
Čísla o spotrebe energie nás varujú 
 

Zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre 
rovnomerný priamočiary pohyb. 
Zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri 
rovnomernom priamočiarom pohybe. 
Čítať údaje z grafu. 
Riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný 
priamočiary pohyb. 
Vedieť klasifikovať pohyby telies. 
Rozlíšiť okamžitú a priemernú rýchlosť, vedieť vypočítať 
priemernú rýchlosť pohybu telesa. 
Aplikovať vzťah na výpočet práce v úlohách. 
Aplikovať vzťah na výpočet výkonu v úlohách. 
Zaznamenať si údaje z merania a určiť veľkosť trecej sily 
analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky trenia. 
Rozlíšiť polohovú a pohybovú energiu telesa. 
Na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu 
rôznych foriem energie a zákon zachovania energie. 
Zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám 
energie, posúdiť zdroje energie využiteľné na Slovensku. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA – 9. ročník –  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

poznávacia (kognitívna)  
· dokáže tvrdenie 
experimentom  
· zdokonaľuje sa v klasifikačnej 
analýze pri rozlišovaní javov, 
pojmov, (fyzikálnych veličín), 
zákonov  
· pracuje s formálnymi 
operáciami pri hľadaní vzťahov 
medzi fyzikálnymi veličinami  
· číta s porozumením texty úloh  
· analyzuje situácie v úlohách  
· tvorivo aplikuje poznatky pri 
riešení projektu  
komunikačná  
· zakreslí schémou elektrický 
obvod  
· zapíše prehľadne údaje pri 
riešení úloh  
· vyhľadáva informácie so 
zameraním na historické 
aspekty objavov z rôznych 
zdrojov a pripraviť z nich 
stručný referát  
interpersonálna  
· kooperuje v skupine  
· akceptuje skupinové 
rozhodnutia  
 
intrapersonálna  
· rešpektuje pravidlá pri práci s 
elektrickými spotrebičmi s 
vedomou ochranou svojho 
zdravia  

Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  
Magnet a jeho vlastnosti.  
Póly magnetu.  
Magnetické pole.  
Zem ako magnet. Kompas.  
Elektrizovanie telies.  
Elektrický náboj.  
Elektrické pole.  
Elektrometer.  
Elektrický obvod. Časti elektrického obvodu.  
Znázornenie elektrického obvodu schematickými značkami.  
Žiarovka a jej objavenie.  
Elektrické vodiče a izolanty z pevných látok.  
Sériové zapojenie žiaroviek. Porovnanie jasu niekoľkých 
žiaroviek v sériovom zapojení.  
Paralelné zapojenie žiaroviek.  
Elektrický prúd. Jednotka elektrického prúdu 1 A.  
Meranie veľkosti elektrického prúdu ampérmetrom.  
Elektrické napätie. Jednotka napätia 1 V.  
Meranie veľkosti elektrického napätia.  
Zdroje elektrického napätia.  
Rezistor.  
Experimentálne odvodenie Ohmovho zákona (I = U/R).  
Zostrojenie grafu závislosti elektrického prúdu od 
elektrického napätia.  
Elektrický odpor. Jednotka elektrického odporu 1 Ω.  
Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách.  
Model vedenia elektrického prúdu v pevných a kvapalných 
látkach.  
Elektrická energia a jej premeny.  
Elektrické spotrebiče v domácnosti. Bezpečnosť pri práci s 
elektrickými spotrebičmi.  
 
 

Magnetické a elektrické javy. Elektrický obvod  

Navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu.  

Vysvetliť princíp určovania svetových strán kompasom. 
Získať informácie o objave žiarovky.  
Zakresliť elektrický obvod pomocou schematických značiek.  
Zapojiť elektrický obvod podľa schémy.  
Odmerať veľkosť elektrického prúdu a elektrického napätia 
na žiarovke v sériovo zapojenom elektrickom obvode.  
Zostrojiť graf priamej úmernosti medzi prúdom a napätím z 
nameraných hodnôt.  
Riešiť výpočtové úlohy, úlohy na praktické zapájanie 
elektrických obvodov a merania v nich.  
Rešpektovať pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrickými 
spotrebičmi.  
Využiť tvorivo poznatky na vypracovanie projektu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: FYZIKA – 9. ročník –  1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
poznávacia (kognitívna)  
· zovšeobecní experimentálne 
zistenia až k platnému zákonu  
· aplikuje poznatky do 
technickej praxe  
komunikačná  
· tvorí nové informácie z 
pozorovania  
· vyhľadáva informácie z 
rôznych zdrojov a pracuje s 
nimi  
interpersonálna  
· podieľa sa na práci v skupine  
· akceptuje skupinové 
rozhodnutia  
intrapersonálna  
· uvedomuje si, že poznanie 
predstavuje hodnotu  

 
Astronómia  
Vývoj predstáv o vesmíre 
Slnečná sústava 
Obiehanie Zeme okolo Slnka. Striedanie ročných období 
Hviezdna obloha 
Galaxie 
Vznik a vývoj vesmíru 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Astronómia  
Opísať vývoj predstáv o Zemi a slnečnej sústave od 
geocentrického Ptolemaiovho  heliocentrického modelu  
až po dnešný model. 
Opísať slnečnú sústavu 
Vyhľadať údaje o telesách slnečnej sústavy z MFChT 
a atlasov. 
Vysvetliť vplyv gravitačnej sily na pohyby planét      
v slnečnej sústave. 
Orientovať sa v krajine a na oblohe pomocou známych 
súhvezdí. 

Opísať názory na vznik vesmíru ( Big Bang a jeho ďalší 
vývoj. 
 
 
 
 



 

 

CHÉMIA 

Charakteristika učebného predmetu   
 
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických javov 
a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa žiaci stretávajú 
v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín a nápojov, kozmetiky, 
liečiv, čistiacich prostriedkov, atď.  

Zvlášť významné je, že pri štúdiu chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci 
osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo 
pozorovať, experimentovať a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej 
zložitosti. 
Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných laboratórnych 
prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných manuálnych zručností 
a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.  
 
7. ročník 
Učivo 7. ročníka je zamerané na poznanie chémie ako vedy a jej predmet skúmania. Žiak sa 
oboznámi so skúmaním vlastností látok, ich delením, spozná chemické látky a zmesi používané 
v domácnosti či v praktickom živote. Pozná zloženie roztokov a vie vypočítať hmotnostný zlomok 
zložky v roztoku. Učivo sa zaoberá tiež významom vody a vzduchu pre život človeka, živočíchov 
a rastlín a následkami ich znečisťovania pre životné prostredie. Nevyhnutnou súčasťou učiva sú 
zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Žiak sa oboznámi s chemickými reakciami a ich 
využitím v bežnom živote. Východiskom k tejto problematike je rozlišovanie fyzikálnych a chemických 
dejov. Jednoduché chemické reakcie si žiak osvojí s využitím názorných modelov bez použitia 
chemických značiek a vzorcov. Pozornosť je venovaná dôležitým znakom chemických reakcií ako je 
ich energetická stránka, rýchlosť priebehu, vplyv teploty, plošného obsahu reaktantov a 
katalyzátorov. 
 
8. ročník 
Učivo 8. ročníka nadväzuje na učivo 7. ročníka, kde žiak spoznal delenie látok na chemické látky 
a zmesi. Oboznámi sa so zložením látok, ich delením na prvky a zlúčeniny, časticovým zložením 
látok. Spozná význam objavu periodickej sústavy prvkov. Učivo sa zaoberá tiež významnými 
chemickými prvkami a zlúčeninami, ich vlastnosťami, použitím a významom pre ľudský organizmus. 
Žiak sa naučí prakticky zistiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo zásaditý. Zopakuje si učivo 
o chemických reakciách a spozná podstatu neutralizácie a redoxných reakcií.  
 
9. ročník 
Učivo 9. ročníka nadväzuje na učivo 8. ročníka, kde žiak spoznal časticové zloženie látok, periodickú 
sústavu prvkov, významné chemické prvky a zlúčeniny, chemické reakcie či chemické výpočty. 
Oboznámi sa s organickými zlúčeninami, ich vzorcami a reťazcami, druhmi väzby v ich štruktúre. 
Učivo sa zaoberá jednoduchými uhľovodíkmi a derivátmi uhľovodíkov, ich štruktúrou, vlastnosťami 
a významom pre človeka. Spozná prírodné látky, cukry, tuky a bielkoviny, ich zloženie a vlastnosti, 
význam vitamínov, enzýmov a hormónov pre ľudský organizmus. V učive majú dôležité miesto aj 
organické látky, ktoré sa používajú v bežnom živote. Sú to plasty, syntetické vlákna, mydlá, 
saponáty, kozmetické prípravky, pesticídy, lieky. 
 
Ciele učebného predmetu 
 
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je: 
1. Oboznámiť žiakov s významom poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo 
umožňuje u žiakov vytvorenie pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. 
2. Oboznámiť žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka.  
3. Osvojiť si zručnosti a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.  
4. Správne používať základné pojmy a identifikovať ich v reálnych situáciách.  
5. Popísať objekt, systém alebo jav, ktorý žiak pozoruje podľa skutočnosti, modelu alebo nákresu.  
6. Vedieť zrealizovať jednoduchý experiment podľa návodu. 
 



 

 
Kľúčové kompetencie 
 
kompetencie k celoživotnému učeniu sa 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja 
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať 
 
sociálne  komunikačné kompetencie 
- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť  

podstatu procesov a vzťahov 
- zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti 
- vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a 

ich využitie 
 
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT 
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 
- dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 
 
kompetencie riešiť problémy 
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 

myslení 
- získava a využíva rôzne aj inovatívne postupy, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie 

svojich      výsledkov 
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory 
 
kompetencie občianske 
- aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia 
 
kompetencie sociálne a personálne 
- vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 

a potrebami 
- uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu 

spoločných cieľov 
 
kompetencie pracovné 
- používať správne postupy  a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti 

a       ochrany zdravia 
- využívať učebné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci v chemickom laboratóriu, aplikovať 

teoretické    poznatky a skúsenosti pri pokuse 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
Učebné zdroje 
 
Vicenová, H. a Ganajová,M.: Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom. EXPOL PEDAGOGIKA, s. r. o, Bratislava,2017. ISBN 978-890-8091-427-1. 
Vicenová, H.:Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom. 
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o., Bratislava 2018, ISBN 978-80-8091-489-9  
H. Vicenová, M. Ganajová, Chémia pre 9. ročník, EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. Bratislava 2012, 
ISBN 978-80-8091-267-3. 
Adamkovič,E.: Chémia, pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl a 2. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom. MAPA Slovakia Plus s.r.o. Modra, 2019.ISBN 978-80-8067-308-6. 
Adamkovič,E.: Chémia, pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl a 3. ročník gymnázií 
s osemročným štúdiom. MAPA Slovakia Plus s.r.o.. Modra, 2019.ISBN 978-80-8067-304-8. 
 



 

Lalková, D. a kol.: Hravá chémia,pracovný zošit pre 7. ročník základných škôl.TAKTIK Košice, 2019. 

ISBN 978-80-8180-094-8. 
Lalková, D. a kol.: Hravá chémia,pracovný zošit pre 8. ročník základných škôl.TAKTIK Košice, 2019. 
ISBN 978-80-8180-172-3. 
Lalková, D. a kol.: Hravá chémia,pracovný zošit pre 9. ročník základných škôl.TAKTIK Košice, 2012. 

ISBN 978-80-8953-024-3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

V oblasti celoživotného 
učenia sa 
- plánovať a organizovať si 
učenie a pracovnú činnosť 
 
 
V  oblasti komunikačných 
schopností  
- vyhľadávať, triediť 
a spracúvať informácie 
- vedieť správne sa vyjadrovať 
verbálne a písomne k danej 
učebnej téme 
- porozumieť textovým, 
číselným a grafickým 
informáciám a využívať ich pri 
samostatnej a skupinovej 
činnosti 
 
V oblasti riešenia problémov 
- logicky spájať poznatky 
z rôznych predmetov a využiť 
ich pri riešení problémových 
úloh 
- využívať tvorivosť a 
nápaditosť, samostatne tvoriť 
závery na základe zistení, 
skúmaní alebo riešení úloh 
 - samostatne podľa inštrukcií 
pozorovať a odhadovať 
 
 
 
 

Objavovanie chémie v našom okolí   
Význam chémie pre život človeka 
Chémia ako veda, chemické laboratórium 
Chemická výroba 
Chemický výrobok, prírodná surovina, recyklácia. 
 
 
 
 
 
Skúmanie vlastností látok 
Vlastnosti látok – horľavosť, skupenstvo, vôňa, zápach, 
vzhľad, rozpustnosť 
 
Zmesi a chemicky čisté látky  
Zmes. 
Rôznorodá zmes. 
Rovnorodá zmes – roztok. 
Vodný roztok. 
Nasýtený roztok.  
Rozpúšťadlo, rozpustená látka. 
Vyjadrovanie zloženia roztokov. Hmotnostný zlomok. 
Metódy oddeľovania zložiek zmesí – 
Usadzovanie, filtrácia, destilácia, kryštalizácia, odparovanie. 
 
LP – Filtrácia 
LP – Kryštalizácia 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavovanie chémie v našom okolí  
Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
základné piktogramy, laboratórne pomôcky. 
Vymenovať významné chemické závody vo svojom okolí 
a priradiť im výrobok. 

 Poznať problematiku obmedzených zdrojov surovín 
a dôležitosť ich hospodárneho využitia (potreba separácie 
odpadov, recyklácie). 

 Triedenie odpadu v mestách. 
 
Skúmanie vlastností látok  
Zistiť pozorovaním a pokusom vlastnosti konkrétnych látok 
a navzájom ich porovnať. 
 
Zmesi a chemicky čisté látky 
Rozpoznať chemicky čisté látky, rôznorodé zmesi, 
rovnorodé zmesi a uviesť príklad z bežného života. 
Uviesť príklady látok rozpustných vo vode, látok 
nerozpustných vo vode, vodných roztokov používaných 
v domácnosti. Vedieť pripraviť nasýtený roztok. 
Vypočítaž hmotnostný zlomokl zložky v rozroku. 
Vedieť určiť zloženie roztokov. 
Poznať základné metódy oddeľovania zložiek zmesí, 
využitie metód oddeľovania v praktickom živote. 
 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chem. laboratóriu. 
Poznať základné pomôcky pre základné metódy 
oddeľovania zložiek zmesí. 
Poznať pomôcky používané pri filtrácii a kryštalizácii. 
Vykonať podľa návodu filtráciu a kryštalizáciu. 
Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich. 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
V oblasti rozvíjania 
sociálnych kompetencií 
-vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti, 
- vzájomne si pomáhať 
- hodnotiť vlastné výkony 
a pokroky v učení 
- prezentovať a zhodnotiť 
výsledky svojej alebo 
skupinovej činnosti 
 
V oblasti získavania 
manuálných zručností 
- používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
 - využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky 
- - aplikovať teoretické poznatky 
a skúsenosti pri laboratórnych 
prácach 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Látky, nevyhnutné pre náš život  
Voda a vzduch  
Voda. 
 
 
 
 
Vzduch. 
 
 
 
 
Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí  
Chemická reakcia. 
Horenie, horľaviny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reaktant, produkt. 
Chemický rozklad, chemické zlučovanie.  
 
 
Zmeny pri chemických reakciách  
Energetické zmeny pri chemických reakciách. 
 
Rýchlosť chemických reakcií. Pomalé a rýchle reakcie. 

 
Látky, nevyhnutné pre náš život  
Voda a vzduch  
Poznať význam vody pre život človeka, zvieratá a rastliny.  
Rozdeliť vody podľa výskytu a použitia. 
Vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd. 
Poznať možnosti úpravy a čistenia vôd, dôsledky 
znečistenia vôd. 
Vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny. 
Poznať význam kyslíka pre živé organizmy. 
Poznať príčiny vzniku ozónovej diery a skleníkového 
efektu a ich následky pre našu planétu. 
 
Spoznávanie chemických reakcií v našom okolí  

 Rozlíšiť chemický a fyzikálny dej. Uviesť príklady na 
jednotlivé deje z bežného života. 

 Chápať horenie ako chemický dej. 

 Vymenovať príklady horľavých a nehorľavých látok. 

 Vysvetliť podstatu hasenia horiacich látok. 

 Vymenovať niektoré hasiace látky (voda, piesok, oxid 
uhličitý) a uviesť ich použitie. 

 Opísať spôsoby správneho hasenia pri horení  

  konkrétnych látok. 

 Poznať označenie horľavín. 

 Uviesť príklady chemických reakcií. 

 Rozlíšiť reaktanty a produkty. 

 Rozpoznať na príkladoch reakcie chemického rozkladu 
a chemického zlučovania. 
 
Zmeny pri chemických reakciách  
Poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri 
ktorých sa energia spotrebuje s dôrazom na bežný život. 

 Rozlišovať pomalé a rýchle reakcie. 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 7. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií. 
Vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného obsahu, 
katalyzátora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LP – Sledovanie priebehu chemickej reakcie zinku    
s kyselinou chlorovodíkovou 
 
 
 
 

Poznať vplyv teploty, množstva reaktantov, plošného 
obsahu reaktantov (v tuhom skupenstve) a katalyzátora na 
rýchlosť chemických reakcií s dôrazom na bežný život. 
Poznať telefónne číslo požiarnikov.  
Vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, 
ochranný štít. 
Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
zá  kladné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). 
Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom 
laboratóriu. 
Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych 
prácach. 
Vykonať podľa návodu školský pokus. 
Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich. 
Zaznamenať výsledok pokusu. 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

V oblasti celoživotného 
učenia sa 
- plánovať a organizovať si 
učenie a pracovnú činnosť 
 
V  oblasti komunikačných 
schopností  
- identifikovať a správne 
používať chemické pojmy 
- vyhľadávať, triediť 
a spracúvať informácie 
- vedieť správne sa vyjadrovať 
verbálne, písomne a graficky  
k danej učebnej téme 
- porozumieť textovým, 
číselným a grafickým 
informáciám a využívať ich pri 
samostatnej a skupinovej 
činnosti 
- spracovať a prezentovať 
jednoduchý projekt so 
zameraním na ciele, metódy, 
výsledky a ich využitie na 
základe danej struktury 
 
 
V oblasti riešenia problémov 
- logicky spájať poznatky 
z rôznych predmetov a využiť 
ich pri riešení problémových 
úloh 
- využívať tvorivosť a 
nápaditosť, samostatne tvoriť 
závery na základe zistení, 

Opakovanie  
Zmesi a chemicky čisté látky   
 
 
Zloženie látok  
Chemické prvky a zlúčeniny  
Prvok 
Značka prvku 
Zlúčenina 
Chemický vzorec 
 
Častice látok – atómy, molekuly a ióny 
Atóm, elektrónový obal atómu 
Jadro atómu, protón, neutrón, elektron 
Protónové číslo 
Molekula  
Ión, katión, anión 
Chemická väzba, elektrónový pár 
 
Periodická sústava prvkov 
Periodická sústava prvkov. Periodický zákon.  
Skupiny alebo stĺpce. 
Periódy alebo rady. 
 
 
 
 
 
 
Projekt – Skúmanie pôvodu názvov chemických prvkov       
 
 
Významné chemické prvky a zlúčeniny  
Chemické prvky 

Opakovanie  
Rozpoznať chemicky čisté látky a zmesi (rôznorodé a 
rovnorodé zmesi). 
 
Zloženie látok  
Vysvetliť zloženie látok.   
Rozlíšiť prvky a zlúčeniny. 
Poznať význam chemických značiek prvkov a chemického 
vzorca.  
Poznať slovenské názvy a značky chemických prvkov 
periodickej sústavy prvkov. 
Opísať stavbu atómu.  
Poznať označenie elektrického náboja protónov, elektrónov, 
neutrónov. 
Zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov. 
Vysvetliť vznik chemickej väzby v rôznych látkach.  
Zapísať a prečítať vzorce dvojatómových a viacatómových 
molekul. 
Určiť druh a počet atómov v konkrétnom príklade molekuly.  
Poznať význam objavu periodickej sústavy prvkov a meno 
autora (D. I. Mendelejev). 
Určiť počet radov a stĺpcov v periodickej tabuľke prvkov (1. 
– 18.). 
Vedieť určiť umiestnenie (perióda a skupina) konkrétneho 
prvku na základe hodnoty protónového čísla. 
Zapísať protónové číslo atómov. 
Určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty protonového čísla. 
Chápať význam periodickej sústavy prvkov. 
Získavať informácie a tvorivo ich spracúvať. 
Podieľať sa na práci v skupine. 
Prezentovať a obhájiť svoju prácu. 
 
Významné chemické prvky a zlúčeniny  



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

skúmaní alebo riešení úloh, 
predpokladať a určiť príčinné 
súvislosti 
- samostatne podľa inštrukcií 
pozorovať, experimentovať a 
odhadovať 
 
 
V oblasti rozvíjania 
sociálnych kompetencií 
- vyjadrovať svoje názory, 
postoje a skúsenosti, 
- vzájomne si pomáhať 
- hodnotiť vlastné výkony 
a pokroky v učení 
- prezentovať a zhodnotiť 
výsledky svojej alebo 
skupinovej činnosti 
 
 
V oblasti získavania 
manuálných zručností 
- používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
 - využívať učebné, 
kompenzačné a iné pomôcky 
- rozvíjať zručnosti pri práci 
s laboratórnymi pomôckami a 
chemikáliami 
 - aplikovať teoretické poznatky 
a skúsenosti pri laboratórnych 
prácach 

Vodík a jeho zlúčeniny. 
Kyslík a jeho zlúčeniny.  
Alkalické kovy a ich zlúčeniny  
Kovy a ich zlúčeniny (v ľudskom organizme a v bežnom 
živote). 
 
Chemické zlúčeniny 
Voda 
Oxidy, významné oxidy a ich vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kyseliny  
Bezkyslíkaté kyseliny 
 
 
Kyslíkaté kyseliny 
Kyslosť roztokov 
 
pH roztokov 
 
 
Hydroxidy 
Zásaditosť roztokov 
 
 
 
 
Soli 

Vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, 
reaktivita, atď.) a použitie vodíka a kyslíka. 

 Poznať vodík a kyslík ako biogénny prvok. 

 Poznať vlastnosti alkalických kovov. 

 Poznať význam železa v priemysle a poznať ho ako 
biogénny prvok. 

 Uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka, vápnika 
a železa pre ľudský organizmus a ich potravinové zdroje. 

 Poznať význam vody a tvrdosť vody. 

 Určiť oxidačné čísla atómov prvkov v oxidoch. 

 Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov oxidov.  

 Vedieť názvy a  vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO 

 Poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé 
dažde, a príčiny vzniku uvedených oxidov (oxidy síry 
a dusíka). 

 Poznať vplyv kyslých dažďov na životné prostredie, 
možnosti obmedzenia ich vzniku 

 Poznať zloženie a rozdelenie kyselín. 

 Pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou HCl s vodou. 

 Poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej 
v ľudskom organizme. 

 Poznať použitie HCl, HNO3, H2SO4. 

 Vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý alebo neutrálny. 

 Vedieť, na čo slúži stupnica pH. 
Vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými 
papierikmi. 

 Po  Poznať zloženie hydroxidov.  

 Pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou NaOH s vodou. 

 Určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH 
rôznych roztokov. 

 Vedieť aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov 
hydroxidov. 

 Vedieť názvy a  vzorce  NaOH, KOH, Ca(OH)2. 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Chemické reakcie  
Chemické reakcie, zákon zachovania hmotnosti.  
Chemické rovnice. 
 
 
 
Neutralizácia. 
 
 
 
 
Oxidácia, redukcia, redoxné reakcie. 
 
 
 

Laboratórne práce 
  
LP č. 1 – Meranie pH 
LP č. 2 – Vlastnosti solí 
LP č. 3 – Uskutočnenie neutralizácie 
LP č. 4 – Sledovanie zmeny sfarbenia výluhu červenej    
kapusty v závislosti od kyslosti  a zásaditosti roztoku 
 
 
 
 
 
 

 Poznať zloženie solí. 

 Poznať významné soli, ich názvy, vzorce a použitie - NaCl, 
NaNO3, CuSO4, CaCO3. 

 Zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre 
ľudský organizmus. 

  
Chemické reakcie  

 Chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky 
menia. 
Poznať zápis chemickej reakcie – chemickú rovnicu, ako 
dôsledok platnosti  zákona zachovania hmotnosti. 

 Vedieť zapísať jednoduché reakcie chemickými rovnicami. 
 
Opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny 
chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať ju 
chemickou rovnicou. 
Chápať podstatu neutralizácie. 

 Pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 
zvyšuje. 

 Pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné číslo atómu 
znižuje. 
Poznať príklady redoxných reakcií z bežného života. 
 

 Vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, 
ochranný štít. 

 Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). 

  

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom 
laboratóriu.  

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami 
v praxi. 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 8. ročník – 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt – Meranie pH zrážok a vody z rôznych vodných 
zdrojov  

 
 
 

 Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych 
prácach. 

 Vykonať podľa návodu školský pokus. 

 Vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo 
zásaditý. 

 Vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými 
papierikmi. 

 Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich. 

 Zaznamenať výsledok pokusu. 

 Vedieť vyhľadať v literatúre požadované údaje, spracovať 
ich a prezentovať v primeranej forme. 
 
 
Poznať pomôcky používané pri laboratórnej práci. 

 Vykonať prácu podľa návodu. 

 Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť 
a interpretovať ich. 
Vedieť zaznamenať výsledok pokusu. 
 
Získavať informácie a tvorivo ich spracúvať. 
Podieľať sa na práci v skupine. 
Prezentovať a obhájiť svoju prácu. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

V oblasti celoživotného 
učenia sa 
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie a 
osobného rozvoja 
 
V  oblasti komunikačných 
schopností  
- vyhľadávať, triediť 
a spracúvať informácie 
- identifikovať a správne 
používať základné pojmy, 
objektívne opísať, vysvetliť 
alebo zdôvodniť  podstatu      
procesov a vzťahov  
- zrozumiteľne prezentovať 
svoje poznatky, skúsenosti a 
zručnosti 
 
 
V oblasti riešenia problémov 
- logicky spájať poznatky 
z rôznych predmetov a využiť 
ich pri riešení problémových 
úloh 
- uplatňovať pri riešení 
problémov vhodné metódy 
založené na analyticko-
kritickom a tvorivom myslení 
- získavať a využívať rôzne aj 
inovatívne postupy, formulovať 
argumenty a dôkazy na 
obhájenie svojich výsledkov 

Opakovanie  
Chemické látky a častice chemických látok 
 
Chemické prvky a zlúčeniny 
 
 
 
 
 
Chemické reakcie a rovnice 
 
 
 
 
Vlastnosti jednoduchých organických látok  
Uhlík a jeho anorganické zlúčeniny. 
Uhlík a organické zlúčeniny. 
 
Uhľovodíky  
Zdroje uhľovodíkov. 
 
 
 
Alkány. 
 
 
 
 
 
 
Alkény. 
 
Alkíny. 
 

Opakovanie 
Poznať častice látok a typy chemickej väzby vo vybraných 
látkach. 
Vedieť určiť umiestnenie prvku podľa hodnoty protónového 
čísla a poznať ich značky a názvy. 
Poznať vlastnosti, zlúčeniny a použitie vodíka, kyslíka, 
alkalických kovov a železa.  
Poznať zloženie, rozdelenie, vlastnosti a použitie kyselín, 
hydroxidov a solí. 
Chápať chemickú reakciu ako dej, pri ktorom sa látky menia. 
Vedieť zapísať chemické reakcie chemickými rovnicami.  
Poznať princíp neutralizácie a redoxnej reakcie, príklady 
takýchto reakcií a ich využitie. 
 
Vlastnosti jednoduchých organických látok 
Vymenovať príklady anorganických a organických látok. 
Poznať typ väzby v alkánoch, alkénoch, alkínoch. 
 
Uhľovodíky  
Vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov (uhlie, ropa, zemný 
plyn), spôsob ich získavania a využitia. 
Uviesť negatívne vplyvy produktov vznikajúcich pri 
spaľovaní uhlia na životné prostredie.  
Napísať vzorce uhľovodíkov – metán, etán,........ hexán. 
Opísať vlastnosti (skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) výskyt 
a použitie metánu, etánu, propánu, butánu. 
Poznať použitie propán-butánovej zmesi a vysvetliť, aké 
nebezpečenstvo hrozí pri unikaní tejto zmesi z tlakovej 
nádoby v uzavretom priestore.  
Napísať vzorec eténu a opísať jeho vlastnosti (skupenstvo, 
horľavosť, výbušnosť) výskyt a použitie.  
Opísať polymerizáciu na príklade vzniku polyetylénu 
z eténu.  



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
V oblasti rozvíjania 
sociálnych kompetencií 
- vie si svoje ciele a priority 
stanoviť v súlade so svojimi 
reálnymi schopnosťami, 
záujmami a potrebami 
- hodnotiť vlastné výkony 
a pokroky v učení 
- prezentovať a zhodnotiť 
výsledky svojej alebo 
skupinovej činnosti 
 
 
V oblasti získavania 
manuálných zručností 
- používať správne postupy a 
techniky pri praktických 
činnostiach, dodržiavať pravidlá 
bezpečnosti a ochrany zdravia 
- aplikovať teoretické poznatky 
a skúsenosti pri laboratórnych 
prácach 
- využívať učebné pomôcky, 
rozvíjať zručnosti pri práci 
v chemickom laboratóriu  
 
 
 
 

Arény. 
 
 
LP – Porovnanie vlastností alkánov a anorganických 
látok 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Deriváty uhľovodíkov  
Čo sú deriváty uhľovodíkov? 
 
 
 
Halogénderiváty. 
 
 
 
Kyslíkaté deriváty. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Napísať vzorec etínu a opísať jeho vlastnosti (skupenstvo, 
horľavosť, výbušnosť) výskyt a použitie.  
Napísať vzorec benzénu a naftalénu a opísať ich vlastnosti 
(skupenstvo, horľavosť, výbušnosť) výskyt a použitie.  
 
Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom 
laboratóriu. 

 Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych 
prácach. 

 Vykonať podľa návodu školský pokus. 

 Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a 
interpretovať ich. 
 
Deriváty uhľovodíkov 
Vyznačiť na konkrétnych príkladoch derivátov uhľovodíkov 
uhľovodíkový zvyšok a charakteristickú skupinu.  
Roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky a deriváty 
uhľovodíkov.  
Poznať názvy a vzorce halogénderivátov (chlórmetán). 
Vysvetliť, prečo sa halogénderiváty uhľovodíkov zaraďujú 
medzi ekologické jedy.  
Zdôvodniť nebezpečenstvo používania freónov. 
Poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia 
chloroformu.  
Poznať názvy a vzorce alkoholov (metanol, etanol).  
Poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia  
metanolu a etanolu. 
Poznať vplyv metanolu a etanolu  na ľudský organizmus, 
dôsledky pôsobenia etanolu ako návykovej látky.  
Poznať názvy a vzorce karbonylových zlúčenín (acetón, 
acetaldehyd).  



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
LP – Etanol a jeho vlastnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt – Negatívny vplyv kyslíkatých derivátov na 
ľudský organizmus  
 
  
Organické látky v živých organizmoch 
Čo sú prírodné látky? 
Sacharidy. 
 
 
 
 
 
 
 
Tuky. 
 
 

Poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia 
acetónu. 
Poznať vplyv acetónu  na ľudský organizmus. 
Poznať spôsoby zneškodňovania zvyškov farieb a 
rozpúšťadiel ako nebezpečných odpadov.  
Poznať názvy a vzorce karboxylových kyselín (kyselina 
mravčia, kyselina octová). 
Poznať pôvod názvu kyseliny mravčej.  
Poznať najdôležitejšie vlastnosti a možnosti využitia 
kyseliny octovej. 
 
Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom 
laboratóriu. 

 Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych 
prácach. 

 Vykonať podľa návodu školský pokus. 

 Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a 
interpretovať ich. 
Zaznamenať výsledok pokusu. 
 
Získavať informácie a tvorivo ich spracúvať. 
Podieľať sa na práci v skupine. 
Prezentovať a obhájiť svoju prácu. 
Organické látky v živých organizmoch  
Vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria sacharidy.  
Uviesť rozdelenie sacharidov podľa zloženia (jednoduché, 
zložité). 
Vymenovať reaktanty, produkty a podmienky priebehu 
fotosyntézy.  
Vysvetliť význam fotosyntézy pre život človeka a živočíchov.  



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
Bielkoviny. 
 
 
 
Biokatalyzátory. 
 
 
LP – Overenie vlastností bielkovín 
 

 
 
 
 
 
 
Organické látky v bežnom živote  
Plasty a syntetické vlákna. 
 
 
 
 
 
Mydlá a pracie prostriedky. 
Kozmetické prípravky. 
Pesticídy. 
Lieky 
 
Drogy. 

Poznať výskyt, vlastnosti a možnosti využitia sacharidov 
(glukóza, fruktóza, sacharóza, škrob, glykogén a celulóza).  
Poznať vlastnosti tukov (rozpustnosť vo vode a v alkohole, 
pôsobenie svetla na tuky).  
Roztriediť tuky podľa zloženia (skupenstva) a pôvodu 
(výskytu). 
Vysvetliť funkcie tukov v živých organizmoch.  
Poznať vplyv rastlinných a živočíšnych tukov na ľudský 
organizmus. 
Vysvetliť vplyv cholesterolu na ľudský organizmus.  
 Poznať zloženie a vlastnosti bielkovín. 
Vedieť vzorec kyseliny aminooctovej.  
Poznať funkcie bielkovín v ľudskom tele.  
Vymenovať zdroje rastlinných a živočíšnych bielkovín.  
Poznať význam vitamínov a ich potravinové zdroje.  
Poznať význam enzýmov a hormónov pre človeka.   
 
Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom 
laboratóriu. 

 Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych 
prácach. 

 Vykonať podľa návodu školský pokus. 

 Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a 
interpretovať ich. 
Zaznamenať výsledok pokusu. 
 
Organické látky v bežnom živote  
Vymenovať príklady a použitie plastov a syntetických 
vlákien.  
Opísať úžitkové vlastnosti a možnosti použitia syntetických 
vlákien.  



 

Rozpis učiva predmetu: CHÉMIA – 9. ročník – 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín – Modul 4 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
LP – Niektoré vlastnosti mydla 
LP – Zloženie a vlastnosti pracích prostriedkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt – Výhody a nevýhody organických látok v 
bežnom živote 

Uviesť výhody a nevýhody používania plastov z 
environmentálneho hľadiska.  
Uviesť rozdiely medzi mydlami a saponátmi.  
 
Opísať výhody a nevýhody používania pesticídov. 
Poznať účinky skupín liekov (antibiotiká, analgetiká, 
antipyretiká).  
Uviesť príklady a negatívne pôsobenie tolerovaných a 
zakázaných drog.  
 
Poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
základné piktogramy (napr. žieravina, horľavina). 

 Dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom 
laboratóriu. 

 Poznať pomôcky používané pri vykonaných laboratórnych 
prácach. 

 Vykonať podľa návodu školský pokus. 

 Vedieť pozorovať javy sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a 
interpretovať ich. 
Zaznamenať výsledok pokusu. 
 
Získavať informácie a tvorivo ich spracúvať. 
Podieľať sa na práci v skupine. 
Prezentovať a obhájiť svoju prácu. 

 

 

 



 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ 

 
 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Dejepis 2 1 2 

Geografia 2 2 2 

Občianska náuka - - - 

 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Dejepis 2 1 1 

Geografia 2 2 2 

Občianska náuka 1 1 1 

  

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Dejepis 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 1 

 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Dejepis 1 1 1 1 

Geografia 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 1 

 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Dejepis 3 3 3 3 

Geografia 1 1 1 1 

Občianska náuka 1 1 1 1 

 
 



 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávacia oblasť sa prostredníctvom obsahu snaží uchovať kontinuitu tradičných hodnôt 
našej spoločnosti v súlade s aktuálnymi integračnými procesmi, viesť k vnímaniu vlastenectva a 
národnej hrdosti v kontexte európanstva a multikulturalizmu. 

Cieľom vzdelávacej oblasti je zoznámiť žiakov s vývojom ľudskej spoločnosti, s 
najvýznamnejšími spoločenskými javmi a procesmi, ktoré sa premietajú do každodenného života a 
vnímať svet integrujúco vo vzájomnom vzťahu medzi prírodou a spoločnosťou. 

Poznanie minulosti svojho národa ako aj národov Európy a sveta, oboznámenie sa so 
zemepisnými charakteristikami svojej vlasti a regiónov sveta a utváranie pozitívnych občianskych 
postojov je predpokladom získania občianskych kompetencií, ktoré patria ku kľúčovým vo 
vzdelávaní. Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia (rodina, škola), ktorého sú súčasťou, 
získavajú základné vedomosti o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej obci, regióne 
a o ostatných regiónoch Slovenska. Oboznamujú sa s územím, obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi, 
so svetom detí i dospelých, osvojujú si pravidlá a normy správania doma, v škole a na verejnosti,. 
Učia sa orientovať v čase, časových údajoch, histórii vlastnej rodiny, svojej vlasti i ľudskej 
spoločnosti. Vedú sa k pochopeniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, ako aj k tomu, aby svojimi 
postojmi a konaním prejavovali občiansku aktivitu, vlastenectvo, zodpovednosť k sebe, svojim 
blízkym, národu a celej spoločnosti. Vychováva žiakov k láske k vlasti a súčasne rozvíja a upevňuje 
vedomie príslušnosti k európskemu civilizačnému a kultúrnemu prostrediu. 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť otvára priestor pre kultivovanie individuálnych a 
spoločenských spôsobilostí (kompetencií), učí vidieť veci a javy vo vzájomných súvislostiach, ponúka 
argumenty, inšpiruje k tvorivému riešeniu otázok dôležitých pre vzdelanostnú spoločnosť. Rozvíja 
myšlienkové operácie, praktické zručnosti a vedomie vlastnej identity žiaka. 

Výchova a vzdelávanie v oblasti smeruje k vytváraniu kľúčových kompetencií tým, že žiakov 
vedie k: 
- orientácii v čase a priestore, 
- získavaniu základných schopností a zručností poznávať historický materiál, 
- získavaniu základných vedomostí z oblasti historických faktov (svetové a národné dejiny), 
- pochopeniu príčin a dôsledkov historických udalostí, 
- čítaniu a interpretovaniu historických máp, obrázkov, fotografií, tabuliek a iných prostriedkov  
  používaných v dejepise, 
- osvojovaniu noriem spoločenského správania a občianskeho spolužitia, 
- rešpektovania hodnoty pozitívnych medziľudských vzťahov, 
- práci s informáciami o Slovenskej republike ako časti zeme a o Zemi ako celku, 
- porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek, 
- porozumeniu a rozvíjaniu čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov,  
  schém a diagramov ako prostriedkov geografie, 
- rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov, 
- zvládnutiu bežných situácií v osobnom i občianskom živote, 
- nachádzaniu vlastného miesta a roly v spoločnosti, 
- získavaniu orientácie v aktuálnom verejnom živote Slovenskej republiky i vo svete, 
- pochopeniu podstaty demokracie, práv a povinností občanov, rozpoznávaniu 
  protiprávneho konania a uvedomeniu si jeho dôsledkov, 
- kultivovanému vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov, postojov a ich obhajovaniu, 
- úcte k vlastnému národu i k iným národom a národnostiam, 
- pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych, náboženských a iných odlišností ľudí a spoločenstiev, 
- budovaniu kladného vzťahu ku všetkým humánnym a demokratickým hodnotám. 

 

 

 

 

 

 



 

DEJEPIS 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

- Spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí vzdelávaciu oblasť               
spoločenskovedných predmetov. 

- Predstavuje jeden z významných prostriedkov procese humanizácie žiakov.                       

- Žiaci si v rámci predmetu postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a  demokratické 
spôsoby  svojho konania na základe oboznamovania sa  s  vývojom ľudskej spoločnosti najmä 
z hľadiska aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité 
formy života spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. 

- Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia žiaka ako celistvej                              
osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti 
či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo svetovej perspektívy- 

- Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých historických udalostí, 
dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili vývoj slovenskej 
spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti- 

- Vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti kultivovania ich 
historického vedomia- 

- Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. 
 
5. ročník  
Učivo 5. ročníka nadväzuje na vlastivedné učivo 4. ročníka.Je to úvod do spoznávania dejín. Žiaci 
sa naučia pracovať s historickými faktami – priestorom a časom. Začnú si vytvárať historické 
vedomie. Zistia, že história nie je len súborom informácií o minulosti, ale priamo zasahuje aj do 
súčasnosti.  
 
6. ročník  
V 6. ročníku sa žiaci zoznamujú so základnými témami pravekých (Obrazy pravekého sveta) a 
starovekých (Obrazy starovekého sveta) dejín, avšak v súlade s požiadavkou schopnosti chápať 
dejiny nielen chronologicky, ale aj synchrónne sa v závere ročníka stretávajú aj so stredovekými 
dejinami (Obrazy stredovekého sveta). Dôraz je daný na kľúčové udalosti vývoja ľudskej spoločnosti 
a civilizácie ako takej – či už ide o vývoj vo sfére hospodárskej, kultúrnej alebo politickej. Súčasťou 
obsahu je aj téma Svetové náboženstvá, ktorá má svoje opodstatnenie tak významovo, ako aj tým, 
že formálne i obsahovo spája uvedené témy.  
 
7. ročník 
Učivo 7. ročníka plynulo nadväzuje na predchádzajúci ročník. Žiaci sa zoznamujú so základnými 
témami stredovekých dejín, pričom dôraz je kladený na dejiny regionálne, teda dejiny nášho územia. 
Učivo sleduje vývoj tak vo sfére politickej, ako aj hospodárskej a kultúrnej. V súlade s požiadavkou 
schopnosti chápať dejiny nielen chronologicky, ale aj synchrónne sa v závere ročníka stretávajú aj s 
novovekými dejinami (Obrazy novovekého sveta). Súčasťou obsahu je aj téma J. Gutenberg, alebo 
na počiatku mediálneho sveta, ktorá má svoje opodstatnenie tak významovo, ako aj tým, že 
predurčuje integrovať prierezové tematiky, ale i zvyšovať úroveň komunikačných kompetencií či 
kompetencií k riešeniu problému. 
 
8. ročník 
Vo 8. ročníku žiaci pokračujú v spoznávaní novovekých dejín. Učivo je rozdelené do štyroch 
tematických celkov – Európa na ceste k moderným národom, Moderný slovenský národ, Rakúsko – 
Uhorsko. Dôležitou súčasťou vyučovania dejepisu vo 8.ročníku je učivo venované Slovenskému 
národnému obrodeniu. Vo vyučovaní dejepisu sa uplatňujú medzipredmetové vzťahy- literatúra, 
geografia, ...Učivo 8.ročníka uzatvára tematický celok venovaný prvej svetovej vojne, kde žiaci môžu 
spoznávať históriu aj z pamätí a poznámok priamych účastníkov tejto historickej udalosti. 
 
9.ročník  
 Učivo 9.ročníka otvára tematický celok venovaný prvej svetovej vojne, kde žiaci môžu spoznávať 
históriu aj z pamätí a poznámok priamych účastníkov tejto historickej udalosti. 



 

Žiaci nadväzne spoznávajú minulosť od medzivojnového obdobia až po súčasné obdobie v kontexte 
svetových, slovenských a regionálnych dejín, s ktorými sa majú možnosť najlepšie oboznámiť, lebo 
existuje dostatok historických prameňov. Takto žiaci majú možnosť spoznať dejiny ľudstva 
a možnosť ako sa v nich čo najlepšie zorientovať, rozpoznať nebezpečenstvo ideológii, ktoré hlásajú 
rasovú neznášanlivosť, hľadať dôvody vzniku terorizmu vo svete - zaujať stanovisko k teroristickým 
útokom. 
 
Ciele predmetu 
          Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, 
medzipredmetových kompetencií, rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej 
činnosti kognitívne rôznorodé otázky. 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja, 
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky využívať, 
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti 
vzdelávanie. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 
- efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie, 
- vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti, používa odborný jazyk, 
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 
zodpovednosti. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 
myslení, 
- je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych postupov, 
formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov, 
- dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovať 
úrovne ich rizika, 
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje 
a ochraňuje princípy demokracie, 
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva 
k naplneniu práv iných, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 
zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru:  
- dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch , 
- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, 
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície, 
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 
  
 
 
 



 

Učebné osnovy 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. V piatom ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu 
v moduloch 1, 2 a 4, ktorú využijeme na zmenu rozvoja špecifických kompetencií: 
V module 1 a 2: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie  k celoživotnému učeniu – získavať informácie 
z rôznych zdrojov, triediť ich, zaujať postoj, vytvoriť si vlastný systém,  
- 0,5 hodina na posilnenie spoznávania dejín regiónu – hmotných, písomných historických pamiatok, 
ľudových tradícii regiónu (folklór, remeslá, architektúra). 
V module 4: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie v oblasti sociálnych kompetencií – pracovať vo 
dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť, prezentovať 
a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, 
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešení 
a schopnosti ich riešiť – samostatne podľa inštrukcií, pozorovať, vyhľadať a spracovať získané 
informácie, vyhotoviť jednoduchú správu s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. 
V šiestom ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu v module 
1, ktorú využijeme na zmenu rozvoja špecifických kompetencií: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie  v oblasti sociálnych kompetencií – pracovať vo 
dvojiciach alebo skupinách, vzájomne si radiť a pomáhať, preberať sebazodpovednosť s dôrazom 
na kooperatívne učenie, 
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešení 
a schopnosti ich riešiť – samostatne podľa inštrukcií, pozorovať, vyhľadať a spracovať získané 
informácie s dôrazom na rozvoj kritického myslenia. 
V deviatom ročníku sme zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu vo 
všetkých moduloch, ktorú využijeme na 
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GEOGRAFIA 

 
Charakteristika predmetu 

 
Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa 

odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že 
dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť.   

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 
zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. 

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na 
nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 
spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v 
budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, 
analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý 
náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich 
možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši 
sa podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi.  

Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či 
spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu 
predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. 

Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav 
a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania.  

Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického 
geografického výstupu potrebného pre bežný život. 
 
5. ročník  
Kladieme dôraz na:  
      -     pochopenie postavenia Zeme vo Vesmíre, 

- pochopenie pohybov Zeme a ich dôsledky, 
- získavanie zručnosti práce s mapami, 
- pochopenie rôznych výtvorov prírody, 
- zákonitosti rozmiestnenia typov krajín vo svete, 
- kladné aj záporné činnosti a výtvory človeka, 
- porovnávanie života ľudí v meste a na vidieku, 
- spoznávanie pamiatok UNESCO. 

 
6. ročník  
Kladieme dôraz na: 

- spoznanie Afriky, 
- spoznanie Ázie, 
- získanie zručnosti práce s mapou a orientácie na mape. 

 
7. ročník  
Kladieme dôraz na: 

- spoznanie Európy, 
- zdôvodnenie rozmiestnenia jednotlivých typov krajín na území Európy,  
- vysvetliť dôsledky dlhodobého vplyvu človeka na pôvodnú prírodnú krajinu v Európe, 



 

- zdôvodneniu náboženskej a národnostnej rôznorodosti obyvateľov Európy, 
- vysvetlenie význam EÚ 
- spoznávanie pamiatok UNESCO 

 
8. ročník  
Kladieme dôraz na: 

- získanie základných informácií o Slovensku 
- získanie vedomostí o polohe, povrchu, prírode a administratívnom delení Slovenska 
- spoznanie histórie, obyvateľstva, sídel a hospodárstva Slovenska 
- spoznanieiónov Slovenska  

      -      získanie zručnosti práce s mapou a vyhľadávanie informácii z rôznych zdrojov. 
 
9. ročník  
Kladieme dôraz na: 

- spoznanie Austrálie a Oceánie 
- spoznanie Ameriky 
- získanie zručnosti práce s mapou a orientácie na mape. 

. 
 

Ciele vyučovacieho predmetu  
 
Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a 

integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak 
správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. Pozornosť 
zameriavame: 

1. na prácu s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku),                                      
2. na poznatky fyzickej geografie v oblasti prírodných charakteristík Zeme,  
3. na oblasť humánnej geografie zameranej na človeka na Zemi a na premeny, ktorými 

ovplyvnil krajinu,  
4. na rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém 

a diagramov, 
5. na integráciu a súborný pohľad na poznatky získané v spoločenských či prírodovedných 

disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, sociológia, filozofia), 
5. na poznanie rôznych kultúr na celom svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní 

vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou 
obsahu regionálnej geografie. 

6. na schopnosť a zručnosť získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencia k celoživotnému učeniu sa: 
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácii a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, 
- dokáže kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvori ich spracovať a prakticky využívať. 
 
Sociálne komunikačné kompetencie:  
- efektívne využíva dostupné  informačno-komunikačné technológie. 
 
Kompetencie v oblasti  informačných a komunikačných technológii: 
- má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ´dalšieho rozvoja, 
- používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou. 
 
Kompetencia riešiť problémy: 
- uplatňuje pri riešeni problémov vhodné metódy založené na anyticko-kritickom a tvorivom myslení, 
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov. 
 
Kompetencie sociálne a personálne: 
- osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine – uvedomuje si svoju zodpovednosť 
v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov. 



 

 
Kompetencie občianske: 
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje 
a ochraňuje princípy demokracie. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný vzdelávací predmet. 
V šiestom  ročníku sme  zvýšili časovú dotáciu z rámca disponibilných hodín o jednu hodinu 
v moduloch 1, 3 a 4, ktorú využijeme na zmenu rozvoja špecifických kompetencií: 
V module 1 a 3: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie  k celoživotnému učeniu – získavať informácie 
z rôznych zdrojov, triediť ich, zaujať postoj, vytvoriť si vlastný systém, 
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie informačných a komunikačných technológií (IKT) so 
zameranín na  využívanie IKT s cieľom podporovania kognitívnych procesov a spôsobilosti žiakov 
čo najjednoduchšie riešiť problémy v rámci hodín a interpretácií máp rôzného druhu v digitálnej aj 
tlačenej podobe. 
V module 4: 
-  0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie  k celoživotnému učeniu – získavať informácie 
z rôznych zdrojov, triediť ich, zaujať vlastný postoj, vytvoriť si vlastný systém, schopnosť objavovať, 
vyhľadávať informácie, prezentovať naučené vedomosti a zručnosti, 
- 0,5 hodina na posilnenie rozvoja kompetencie informačných a komunikačných technológií (IKT) so 
zameranín na využívanie IKT s cieľom podporovania kognitívnych procesov a spôsobilosti žiakov 
riešiť problémy v rámci hodín a návrhov vlastných riešení. 
 
Učebné zdroje 
 
Ružek, I. a kol.: Geografia pre 5. ročník ZŠ. VKÚ, Harmanec 2009. ISBN 978-80-8042-571-5. 
Likavský,P. a kol.: Geografia pre 6. ročník základných škôl a 1. ročník gymnázií s osemročným 
štúdiom. VKÚ, Harmanec,2009. ISBN 978-80-8042-572-2. 
Tolmači,L. a kol..:Geografia pre 7.ročník ZŠ a 2. ročník gymnázií s osemročným štúdiom. , 
Harmanec 2010 . ISBN 978-80-8042-608-8 
Ružek, I. a kol.: Geografia pre 8. ročník ZŠ. VKÚ, Harmanec 2011. ISBN 978-80-8042-629-3 
Tolmáči,L. a kol.: Geografia pre 9. ročník ZŠ. Bratislava 2012.Orbis Pictus istropolitána, ISBN 978-
80-8120-188-2 
Bačová,H. a kol..: Hravá geografia 5. Košice, TAKTIK 2015. ISBN 978-80-89530-87-8. 
Bačová,H. a kol..: Hravá geografia 6. Košice, TAKTIK 2016. ISBN 978-80-8180-012-2 
Bačová,H. a kol..: Hravá geografia 7. Košice, TAKTIK 2017. ISBN 978-80-8180-046-7. 
Farárik,P. a kol..:  Hravá geografia 8. Košice, TAKTIK 2018. ISBN 978-80-8180-078-8. 
Farárik.P. a kol..:  Hravá geografia 9. Košice, TAKTIK 2019. ISBN 978-80-8180-193-1. 
Odborné časopisy: National geographic, GEO 
DVD: Mapa a zemský povrch (Salvo Film) 
Internet 
 
 

OBČIANSKA NÁUKA 
 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu  

Predmet prispieva k vytváraniu a rozvoju sociálneho a občianskeho vedomia žiakov. 
Prostredníctvom vymedzených pojmov a výkonov sprostredkuje potrebné vedomosti, zručnosti a 
nadobudnutie spôsobilostí, ktoré im umožnia orientovať sa v sociálnom prostredí a v bežných 
životných situáciách. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom 
procese. Vedie ich k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, Slovenska a Európskej únie. 
Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. 
Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva, umožňuje im pochopiť ekonomický 
život spoločnosti a vedie ich k aktívnej občianskej angažovanosti, ktorej jedným z dôležitých 
predpokladov je kritické myslenie.  



 

6. ročník  

V tomto ročníku ich predmet vedie k poznávaniu svojej obce, regiónu v ktorom žijú, vlasti a začínajú 
poznávať Európsku úniu. Žiaci sa učia vnímať a spoznávať kultúrny, spoločenský a verejný život v 
obci, v ktorej žijú. Dôraz sa kladie na poznanie štátnych symbolov, žiaci sa učia pestovať si hrdosť 
na svoju vlasť poznaním jej minulosti, prítomnosti, pamiatok a prírody. Tento predmet v tomto ročníku 
tiež umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich socializačnom procese.  

7. ročník 

Tento ročník nadväzuje na predchádzajúci a učí žiakov demokraticky myslieť a konať, poznávať 
svoje práva a povinnosti a obhajovať práva druhých. Žiaci sa učia pochopiť vznik a vývoj spoločnosti, 
jej charakteristické znaky, štruktúru a sociálne vzťahy v nej. 

8. ročník 

V tomto ročníku predmet poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k 
aktívnej občianskej angažovanosti. Žiaci spoznávajú základné funkcie štátu, ďalej rôzne formy vlády, 
oboznamujú sa so zložkami štátnej moci, učia sa charakterizovať právne normy, jednotlivé právne 
inštitúcie. Predmet tiež v tomto ročníku žiakom poskytuje základné informácie o rodinnom a trestnom 
práve. 

9.ročník 

V tematickom celku „Ekonomický život v spoločnosti“ sa žiaci 9. ročníka postupne oboznamujú so 
základnými pojmami, vedia ich vysvetliť vo vzájomných súvislostiach. Učia sa pochopiť rozdiely 
medzi ekonómiou a ekonomikou, vedia vytipovať príklady riešenia jednotlivých ekonomických 
otázok. V druhom tematickom celku sa žiaci zaoberajú problematikou globálneho vzdelávania. 
Mladým ľuďom globalizácia pomáha kriticky myslieť, nazerať na globálne problémy z rôznych 
perspektív a podporuje praktické využitie poznatkov v reálnom živote. Na druhej strane vedie 
mladých ľudí k ľudskosti a empatii, rešpektu, zodpovednosti a solidarite s ostatnými. 

Ciele vyučovacieho predmetu  
 
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka 
k:  
- k podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  
- utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  
- realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 
- akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,  
- aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu 
základných princípov demokracie a tolerancie,  
- vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy, 
- získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,  
- uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, 
názorov a postojov,  
- k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,  
- vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 
spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 
 - rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a 
prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky. 
 
Kľúčové kompetencie  
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti):  
- dokáže využívať všetky dostupné formy komunikácie pri spracovávaní a vyjadrovaní informácií 
rôzneho typu, má adekvátny ústny a písomný prejav zodpovedajúci situácií a účelu komunikácie, 
- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 
zodpovednosti,  



 

- chápe význam a uplatňuje formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú základom efektívnej 
spolupráce, založenej na vzájomnom rešpektovaní práv a povinností a na prevzatí osobnej 
zodpovednosti.  
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy:  
- je otvorený /pri riešení problémov/ získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovačných postupov, 
formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  
- uplatňuje pri riešení problémov vhodné metódy založené na analyticko-kritickom a tvorivom 
myslení,  
- má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov.  
Kompetencie (spôsobilosti) občianske:  
- uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, prispieva 
k naplneniu práv iných,  
- vyvážene chápe svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti, 
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 
zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,  
- je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 
 - uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje 
a ochraňuje princípy demokracie,  
- uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňuje 
a ochraňuje princípy demokracie,  
- má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a 
zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,  
- má predpoklady k utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  
- akceptuje vlastnú osobnosť a osobnosti druhých ľudí,  
- chápe význam aktívneho občianstva a osobnej angažovanosti, uvedomuje si svoje práva a 
povinnosti,  
- rešpektuje základné princípy demokracie a tolerancie, 
 - dokáže primeraným spôsobom obhájiť vlastné postoje a svoje práva,  
- má predpoklady k rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského 
spolunažívania a preberať zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa.  
Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne:  
- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 
prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch, 
 - vie si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami a 
potrebami,  
- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 
prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch,  
- dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku,  
- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine 
 -uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 
cieľov, 
 - dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 
prospešné zmeny v medziľudských vzťahoch,  
- osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine  
– uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 
cieľov.  
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa:  
 
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti, 
- dokáže reflektovať proces vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 
poznatkov a informácií a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové možnosti,  
- uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 
rozvoja.  
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry:  



 

- uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej spoločnosti, 
- cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  
- je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  
 
Učebné osnovy  
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP).  
 
 
Učebné zdroje  
 
Drozdíková, A. – Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 5. ročník ZŠ, SPN Bratislava 2011 – ISBN 
978-80-10-02190-1 
Drozdíková, A. – Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ, SPN Bratislava 2012 – ISBN 
978-80-10-02568-8 
Drozdíková, A. – Ďurajková, D.: Občianska náuka pre 7. ročník ZŠ, SPN Bratislava 2017 – ISBN 
978-80-10-03173-3 
Ďurajková, D. – Vargová, D.: Občianska náuka pre 8. ročník ZŠ, SPN Bratislava 2012 – ISBN 978-
80-10-02294-6 
Kopecká, H. – Muchová, E.: Občianska náuka pre 9. ročník ZŠ, SPN Bratislava 2012 – ISBN 978-
80-10-02295 3 
Fountainová, S. 2007. Vzdelávanie pre rozvoj, globálne vzdelávanie – metodická príručka pre 
učiteľov, MPC Prešov, 2007. ISBN 978-80-8045-480-7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A HODNOTY 

 
 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Etická výchova 1 1 1 

Náboženská výchova 1 1 1 

 
 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Etická výchova 1 1 1 

Náboženská výchova 1 1 1 

 
 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Etická výchova 1 1 1 1 

Náboženská výchova 1 1 1 1 

 
 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Etická výchova 1 1 1 1 

Náboženská výchova 1 1 1 1 

 
 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Etická výchova 1 1 1 1 

Náboženská výchova 1 1 1 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

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. 
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 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. 

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 od 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, 
- 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ETICKÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika predmetu  
 

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.  
 
5. ročník 
Osvojujeme si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, učíme 
sa pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských vzťahoch. 
Žiak vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia.  
 
6. ročník 
V nadväznosti na učivo 5. ročníka si osvojujeme ďalšie prosociálne zručnosti (vyjadrovanie citov, 
empatia, asertivita, ...). Žiak chápe a vie vysvetliť pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne 
(sociálne) pozitívne správanie. 
 
7. ročník 
Osvojujeme si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie. Žiak poznáva svoje 
práva a povinnosti v rodine, učí sa kultivovane prejaviť svoj názor, preberať zodpovednosť za svoje 
rozhodnutia, rešpektovať rodičov a viesť s nimi konštruktívny dialóg. Prehlbuje svoju sexuálnu 
identitu, chápe pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a rodiny, uvedomuje si riziká spojené 
s predčasným sexuálnym životom. Rozvíja pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným skupinám 
obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a porozumenie. 
 
8. ročník 
Žiak vie vysvetliť základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, náboženstvom, 
etickými hodnotami a normami. Chápe základné etické problémy súvisiace s ekonomickými 
hodnotami, pravdou a dobrým menom. Učí sa rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať 
sám sebou; formulovať svoje životné ciele, zdôvodniť základné mravné normy. 
 
9. ročník 
Žiak rozvíja vlastnú komunikáciu a poznáva jej dôležitosť v rozvoji sociálnych vzťahov. Pozná 
zásady zdravého životného štýlu. Chápe význam médií. Vie rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy 
pôsobiace na formovanie jeho osobnosti 
Ciele predmetu 
 

Cieľom etickej výchovy ako povinne voliteľného predmetu v nižšom stupni sekundárneho 
vzdelávania je: 
- poskytnúť žiakom impulzy a pozitívne skúsenosti, ktoré podporujú základnú dôveru, autonómiu 
a iniciatívu,  
- umožniť im osvojiť si základné komunikačné zručnosti, základné úkony spoločenského správania, 
učiť ich pozitívne hodnotiť seba aj druhých, tvorivo riešiť každodenné situácie v medziľudských 
vzťahoch,  
- vysvetliť žiakom pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie,  
- umožniť žiakom osvojiť si ďalšie sociálne zručnosti, napr. vyjadrovanie citov, empatie, asertívne 
správanie,  
- umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich 
poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie,  
- spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, 
postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s 
nimi konštruktívny dialóg,  
- umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, 
manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť 
základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou,  



 

- rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc a porozumenie,  
- vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s voľbou životných cieľov, svetonázorom, 
náboženstvom, etickými hodnotami a normami,  
- umožniť žiakom pochopiť základné etické problémy súvisiace s ekonomickými hodnotami, pravdou 
a dobrým menom,  
- vysvetliť žiakom základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia,  
- učiť žiakov rešpektovať ľudí s inými názormi, zároveň však ostať sám sebou; formulovať svoje 
životné ciele, byť odolný voči nevhodným ponukám, ostať slobodný od závislostí, ktoré 
znehodnocujú a ohrozujú náš život,  
- rozvíjať u žiakov povedomie vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, v tomto zmysle byť 
schopný kriticky hodnotiť masmediálne vplyvy, vychovať kritického diváka.  
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 
- osvojiť si základné sociálnokomunikačné zručnosti, 
- poznávať svoje práva a povinností v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj názor, postupne 

preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s nimi 
konštruktívny dialóg.  

 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- osvojiť si tvorivé riešenia každodenných situácií v medziľudských vzťahoch. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 
- osvojiť si zručnosti pozitívneho hodnotenia seba a druhých, 
- osvojiť si základné pojmy súvisiace s ochranou prírody a životného prostredia, 
- učiť sa obhájiť svoje práva a názory, 
- osvojiť si pojmy empatia, asertivita, spolupráca a prosociálne (sociálne pozitívne) správanie, 
- rozvíjať pozitívny postoj k postihnutým, chorým a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú 

pomoc a porozumenie, 
- vedieť prejaviť svoj postoj súvisiaci so svetonázorom, náboženstvom, etickými hodnotami 

a normami, 
- vedieť prejaviť pozitívny postoj vo vzťahu k svojmu zdraviu a ochrane života človeka, 
- vedieť zaujať postoj k ekonomickým hodnotám vo vzťahu k etike, 
- vedieť pomenovať a uplatniť v živote základné etické hodnoty súvisiace s dobrým menom, cťou, 

pravdou, 
- odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné 

zmeny v medziosobných vzťahoch, 
 
Kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa: 
- vedomiť si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného 

rozvoja. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 
- osvojiť si vyjadrovanie a komunikáciu citov, 
- usmerňovať city a uvedomovať si ich rôzny účinok na svoje hodnotenie a správanie, 
- osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, 
- učiť sa poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie, 
- spoznávať svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, manželstva a 

rodiny, uvedomovať si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom.  
 
Kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- orientovať sa na pozitívne vzory správania sa z histórie, z literatúry a z každodenného života 

a napodobovať ich pre plnohodnotný a zodpovedný život.  
  
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
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NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet náboženská výchova/náboženstvo v nižšom strednom vzdelávaní odovzdáva 
základné náukové predpoklady kresťanských životných postojov a konania žiakov. Ponúka im 
pomoc pri orientácii v súčasnom svete z biblického hľadiska, kresťanskej tradície a vedie k 
oboznámeniu a ponuke kresťanského štýlu života. Umožňuje konfrontovať sa s veľkými 
existenčnými otázkami človeka a hľadať na ne odpovede. Zároveň je aj službou spoločnosti, kde 
napomáha výchove detí a mladých ľudí najmä svojím preventívnym systémom. Ovplyvňuje 
hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi. Je 
výchovou k zodpovednosti za vlastné konanie, učí žiakov kriticky myslieť, byť nemanipulovateľnými, 
chápať vlastné konanie i konanie druhých ľudí v kontexte rôznych životných situácií.  
 
5. ročník  
Prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie. Spoznávať spôsoby komunikácie 
človeka s Bohom. Oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom modlitby a slávenia. 
 
6. ročník  
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  
Poznať hranice osobnej slobody. Vnímať oslobodzujúcu silu Ježiša Krista. Osvojiť si návyky 
kresťanského životného štýlu. 
 
8. ročník 



 

Žiaci sa učia definovať pôvod práva človeka na život, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu 
človeka. Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty.  
 
9. ročník 
Žiaci sa učia posúdiť hodnotu zodpovednosti. Uvedomiť si osobnú zodpovednosť za seba, za iných 
a za svet, v ktorom žijem. Formovať návyk kresťanského životného štýlu v rodinnom a spoločenskom 
živote. 

 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
V predmete náboženská výchova žiaci:  

 získajú povedomie úcty k jedinečnosti a neopakovateľnosti každej živej bytosti, zvlášť 
človeka ako originálneho Božieho stvorenia,  

 prehĺbia si vedomosti o existencii a pôsobení Boha podľa učenia Katolíckej cirkvi,  

 získajú vedomosti o dôležitosti Panny Márie v dejinách spásy,  

 naučia sa vnímať v životoch svätých Božie pôsobenie a výzvu nasledovať ich,  

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

 nadobudnú orientáciu v morálnych hodnotách, ktoré vyplývajú z Desatora a patria ku 
kresťanskému životnému štýlu,  

 zorientujú sa v otázkach, ktoré prináša dnešná spoločnosť a v kresťanskom postoji voči 
nim,  

 uplatnia vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov 
a postojov,  

 objavia potrebu modlitby a sviatostného života pre svoj vzťah s Bohom a ľuďmi,  

 získajú poznatky o iných náboženstvách, čo ich vedie k vzájomnej tolerancii,  

 nadobudnú vzťah oddanosti k Trojjedinému Bohu, Jeho zákonom a výzve k budovaniu 
Jeho kráľovstva,  

 získajú spôsobilosti, ktorými posilnia a uchovajú svoju vieru v Ježiša Krista ako Pána a 
Spasiteľa,  

 uplatnia v živote výzvu byť Ježišovými učeníkmi a odovzdávať Jeho posolstvo vo svojom 
okolí.  

 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Komunikačné kompetencie: 
Žiak dokáže: 
• prispievať k diskusii v pracovnej skupine a v triede, 
• klásť otázky a zisťuje odpovede, 
• učiť sa konfrontovať s názormi druhých, počúvať a byť otvorený pre odlišnosti, 
• osvojovať si vhodnú argumentáciu, učí sa vypočuť spoludiskutujúceho, 
• formulovať otázky, porovnávať, oponovať, 
• formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, 
• rozširovať svoje kultúrne horizonty diskusiou, 
• učiť sa reagovať primerane situácii, 
• byť schopný uvedomiť si vlastné reakcie v konflikte, 
• vyjadriť svoj názor asertívnym nezastrašujúcim spôsobom, sformulovať „ja - správu“ a vyjadriť svoje 
pocity, 
• učiť sa dešifrovať a vhodne používať symboly, 
• rozumieť symbolickému vyjadrovaniu v rituáloch a slávnostiach profánneho a náboženského života. 
 
Kompetencie k učeniu sa: 
Žiak dokáže: 
• učiť sa vyhľadávať a triediť informácie, vyhodnocuje výsledky svojho učenia a diskutuje o nich, 
• podieľať sa na spoločnej práci projektového vyučovania s použitím IKT (teleprojekty), 
• učiť sa učiť spoluprácou. 
 
Kompetencie k riešeniu problémov: 
Žiak dokáže: 
• zaujímať sa o rôzne problémy a nové veci, 



 

• dobre prijímať nové nápady, prípadne sám prichádzať s novými nápadmi a postupmi, 
• plánovať a podieľať sa na riešení úloh s druhými, 
• vnímať, rozpoznávať a pochopiť problém závislostí, premyslieť a naplánovať riešenie problému na 
modelovej situácii primerane svojej detskej skúsenosti, 
• obhajovať svoj názor. 
 
Existenciálne kompetencie: 
Žiak dokáže 
• objavovať opakovanosť archetypálnych skúseností opakujúcich sa v dejinách ľudstva, 
• oceňovať skúsenosti druhých ľudí – vzorov z dejín Cirkvi, 
• vysvetliť kresťanský pohľad na hodnotu individuálneho ľudského života, 
• byť pripravený niesť zodpovednosť, 
• učiť sa odhadnúť dôsledky rozhodnutí a činov človeka, 
• oceňovať prínos kresťanských hodnôt v ľudskej kultúre, 
• na konkrétnych príkladoch porovnávať rôzne životné štýly, oceňovať etické hodnoty, 
• rozhodovať o svojich hodnotách a cieľoch, 
• objavovať existenciu nemennej pravdy, 
• vytvárať si rebríček hodnôt, hľadá víziu pre svoju budúcnosť a objavuje a osvojuje si životný štýl na 
základe etických princípov, 
• hľadať svoju úlohu vo svete aj v cirkvi, 
• oceňovať postoj vzájomnej tolerancie medzi mladými ľuďmi, posúdiť mravný aspekt vzťahu a 
chápať zmysel vernosti, 
• objavovať a uznávať dôstojnosť človeka bez ohľadu na pohlavie, 
• preberať zodpovednosť za sebaurčenie a sebarealizáciu, objavovať prvky zodpovedného konania 
v konkrétnych životných situáciách, 
• objavovať kresťanský pohľad na zmysel života človeka, 
• aplikovať vo svojom živote jednotlivé prvky spirituality. 
 
Občianske kompetencie: 
Žiak dokáže 
• adaptovať sa na meniace životné a pracovné podmienky, podľa svojich schopností a možností sa 
podieľať na ich aktívnom a tvorivom ovplyvňovaní, 
• chápať potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri vytváraní zákonov obohacujúcich 
spoločnosť, 
• aktívne participovať na triednych a školských aktivitách, 
• zapájať sa do občianskeho života vo svojom okolí, 
• hájiť svoje práva aj práva iných, 
• vnímať dôležité postavanie rodiny ako základnej bunky spoločnosti. 
 
 
 
Kultúrne kompetencie: 
Žiak dokáže 
• osvojovať si postoj vzájomnej tolerancie, učiť sa akceptovať druhých ľudí takých, akí sú, 
• angažovať sa a rešpektovať vo svojom živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky, 
• všímať si kultúrne prejavy iných národov, národností, etník, 
• iné kultúry a ich umenie považovať za rovnocenné a inšpirujúce, 
• učiť sa toleranncii a empatickosti, 
• mať záujem o poznávanie seba, ostatných ľudí, reality, v ktorej žije, spoločnosti a prírody, 
• objavovať v biblickom prameni ekologické posolstvo, vníma človeka ako súčasť prírody, 
• mať úctu k živým aj neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznávať a ochraňovať, 
• správať sa spôsobom, ktorý podporuje trvalú udržateľnosť kvality životného prostredia, 
• vnímať obrazy a symboly, architektúru, ľudovú tvorivosť (kroje, výšivky, ornamenty), 
• rešpektovať kultúrne tradície ako základ súčasného umenia, 
• osvojovať si prácu s literárnymi žánrami a druhmi, 
• uvedomovať si korene, tradíciu a historický vývoj výtvarnej kultúry, 
• vnímať pôvod umeleckých diel vyrastajúcich z kresťanskej tradície (obraz, literatúra, hudba, móda), 
• osvojovať si kritický prístup k médiám, 
• mať predstavu o vhodnej kombinovateľnosti farieb, tvarov, 
• poznávať pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou oblečenia, vlasov či tváre, 



 

• poznávať pravidlá spoločenského kontaktu a v súvislosti s tým aj štýl obliekania sa na rôzne 
udalosti, 
• objavovať vyjadrovanie pravdy o svete pomocou rôznych literárnych a myšlienkových foriem, 
• oceniť prínos štátu a Cirkvi pre dobro jednotlivca a spoločnosti, 
• rozumieť rozdielom a spoločným prvkom svetových náboženstiev, osvojiť si postoj vzájomnej 
tolerancie, 
• osvojiť si kritéria pre rozlíšenie učenia rôznych náboženských siekt a vie popísať ich techniky 
manipulácie. 
 
Sociálne a interpersonálne kompetencie: 
Žiak dokáže 
• učiť sa tolerancii, ústretovosti ale aj kritickosti, k iným, učiť sa chápať ich potreby a postoje, 
• objavovať a uznávať dôstojnosť človeka bez ohľadu na jeho schopnosť podať výkon, 
• objavovať mravný aspekt umelého potratu a eutanázie, 
• osvojiť si kritický prístup k vlastnej osobe, prijíma sám seba, 
• uvedomovať si svoje silné a slabé stránky, 
• vnímať sa ako časť celku, 
• chápať potrebu efektívne spolupracovať s druhými pri riešení danej úlohy, oceňovať skúsenosti 
druhých ľudí, 
• podieľať sa na utváraní príjemnej atmosféry v triednom tíme, ohľaduplnosťou k opačnému pohlaviu 
prispievať k upevňovaniu medziľudských vzťahov, v prípade nutnosti poskytnúť pomoc alebo o ňu 
požiadať, 
• si uvedomiť svoje potreby, 
• identifikovať sa so svojím vnímaním pocitov, 
• dôverovať si, uvedomovať si silné a slabé stránky, ktoré vníma ako svoje rozvojové možnosti, 
• vnímať životnú situáciu starého a chorého človeka, 
• učiť sa spätnej väzbe na vlastnú osobu, 
• uvažovať nad humánnymi princípmi v duchu solidarity a lásky, objavovať rozmer empatie pre rozvoj 
sociálneho cítenia, 
• byť pripravený byť v interakcii s inými ľuďmi v rôznych kontextoch, 
• budovať návyk vonkajších prejavov úcty k opačnému pohlaviu, 
• vysvetliť význam manželstva a rodiny a uvedomovať si ich hodnotu, 
• posúdiť vzťahy v rodine s výchovou k vzájomnej úcte, asertívnemu, empatickému správaniu v 
rodine aj spoločnosti, 
•  uvedomovať si potrebu celoživotných vzťahov (priateľstva, manželstva, rodiny),  
•  objavovať princípy tvorivého budovania osobných vzťahov. 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
Učebné zdroje 
 
Sväté písmo Starého i Nového zákona. 1998. 2. vydanie. Spolok svätého Vojtecha, Trnava 1998. 
2624 s. ISBN 80–7162–236–2. 
YOUCAT. Katechizmus katolíckej cirkvi pre mladých. Karmelitánske nakladateľstvo, s. r. o. 
Bratislava 2011. ISBN 978–80–89231–93–5. 
TRIBULOVÁ, D.: Poznávanie cez dialóg – Učebnica katolíckeho náboženstva pre 5. ročník 
základných škôl západný obrad. Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. Trnava 2016, ISBN 
978-80-8161-233-6.  
DOBRENKOVÁ, L.: Poznávanie cez dialóg – Pracovný zošit k učebnici katolíckeho náboženstva pre 
5. ročník základných škôl západný obrad. Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 2015, ISBN 978-80-
8074-311-6. 
REŠETÁR, E. – GERBERYOVÁ, A.: Poznávanie pravdy – Učebnica katolíckeho náboženstva pre 
6. ročník základných škôl západný obrad. Spolok svätého Vojtecha – Vojtech, spol. s. r. o. Trnava 
2016, ISBN 978-80-8161-234-3.  
GERBERYOVÁ, A. – REŠETÁR, E.: Poznávanie pravdy – Pracovný zošit k učebnici katolíckeho 
náboženstva pre 6. ročník základných škôl západný obrad. Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 
2015, ISBN 978-80-8074-312-3. 



 

RUSNÁKOVÁ, S.: Sloboda človeka – Učebnica katolíckeho náboženstva pre 7. ročník základných 
škôl západný obrad. Spolok sv. Vojtecha – Vojtech, spol. s r. o. Trnava 2016, ISBN 978-80-8161-
058-5. 
RUSNÁKOVÁ, S.: Sloboda človeka – Pracovný zošit k učebnici katolíckeho náboženstva pre 7. 
ročník základných škôl západný obrad. Vydavateľstvo Don Bosco Bratislava 2015, ISBN 978-80-
8074-313-0. 
REIMER T.:2017. Dôstojnosť človeka - učebnica katolíckeho náboženstva pre 8. ročník ZŠ ( 
západný obrad). Trnava: Spolok sv. Vojtecha spol s. r. o, 2017. ISBN 978-80-8161-059-2 
REIMER T.:2017. Dôstojnosť človeka – pracovný zošit k učebnici katolíckeho náboženstva pre 8. 
ročník ZŠ. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2015. ISBN 978-80-8074-314-7 
BAJUŽÍK V.:2017. Zodpovednosť človeka - učebnica katolíckeho náboženstva pre 9. ročník ZŠ ( 
západný obrad). Trnava: Spolok sv. Vojtecha spol s. r. o, 2017. ISBN 978-80-8161-8 
BAJUŽÍK V.:2017. Zodpovednosť človeka - - pracovný zošit k učebnici katolíckeho náboženstva 
pre 9. ročník ZŠ. Bratislava: Vydavateľstvo Don Bosco, 2015. ISBN 978-80-8074-315-4 
K neodmysliteľným zdrojom patrí: Sväté písmo, Katechizmus Katolíckej cirkvi, Dokumenty Katolíckej 
cirkvi, biblické mapy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 
 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Technika 1 1 1 

 
 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Technika 1 1 1 

 
 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Technika 1 1 1 1 

 
 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Technika 1 1 1 1 

 
 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Technika 1 1 1 1 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzťah k práci, otázky výberu povolania sú základom tejto vzdelávacej oblasti. Cieľom je 
pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu práce  
povinnosti. Oblasť vzdelávania sa sústreďuje na to, aby žiaci dokázali pristupovať k výsledkom 
pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, ale aj funkčnosti, hospodárnosti a spoločenského 
významu. 

Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií žiakov 
tým, že vede žiakov k: 
- pozitívnemu vzťahu k práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 
- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v 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, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu 
podnikateľského myslenia, 
- orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu 
potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného 
profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu, 
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a produktov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TECHNIKA 

 
Charakteristika predmetu 
 

Učebný predmet vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych 
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k poznaniu trhu práce, vytváraniu životnej i profesijnej 
orientácie žiakov. Koncepcia predmetu vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých človek 
prichádza do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a 
širších súvislostiach a prostredníctvom technických vymožeností chráni svet a kultúrne pamiatky. 
Predmet musí byť založený predovšetkým na praktickej činnosti. Jeho náplň sa cielene zameriava 
na zručnosti a návyky pre uplatnenie žiakov v ďalšom živote a spoločnosti. Je založený na tvorivej 
myšlienkovej spoluúčasti a spolupráci žiakov. Náplň učebného predmetu je určená všetkým žiakom 
bez rozdielu pohlavia. Žiaci sa učia pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojujú si 
základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Pri navrhovaní výrobkov 
v oblasti dizajnu a pracovných postupov spájajú praktické zručností s tvorivým myslením. Základné 
vzdelávanie obohacuje o dôležitú zložku tým, že kladie základy z oblasti techniky, ktoré sú 
nevyhnutné pre ďalšie štúdium a uplatnenie človeka v reálnom živote. Žiaci sa učia plánovať, 
organizovať a hodnotiť pracovnú činnosť samostatne i v skupine. Sú vedení k dodržiavaniu zásad 
bezpečnosti a hygieny pri práci. V závislosti na veku žiakov sa postupne buduje systém, ktorý žiakom 
poskytuje dôležité informácie z pracovnej oblasti a pomáha im pri zodpovednom rozhodovaní o 
ďalšom profesijnom zameraní i rozhodovaní v živote. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Cieľom predmetu technika je osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť 
analyzovať možné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Okrem iného sa majú žiaci naučiť 
i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času, spotreby   a 
nákladov, rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo.  

Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na 
trhu práce: 

  rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia;  

 si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a 
pracovné podmienky;  

 experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami;  

 si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  

 pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a bezpečnosť 
v ich bezprostrednom okolí;  

 cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce;  

 si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú a plánujú 
prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote;  

 vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti 
a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku;  

 si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

 chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na rozvíjanie 
podnikateľského myslenia;  

 sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si 
potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného profesijného 
zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu. 
 
 
5. a 6. ročník 
Žiaci nadväzujú na poznatky zo 4. ročníka v predmete pracovné vyučovanie, ktoré obohacujeme o  
rozlišovanie a bezpečne používanie prírodných a technických materiálov, nástrojov, náradia 
a zariadení.Zároveň si osvojujú dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo 
nové úlohy a pracovné podmienky. Experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami 
a technikami. 
 



 

7. a 8. ročník 
Žiaci si vytvárajú vhodné návyky pre rodinný život,  pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské 
vzťahy a financie ako aj za pohodlie a bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí. Osvoja si základné 
pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú a plánujú prácu a používajú 
vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote. Plnia základné úlohy, uplatňujú 
tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného 
výsledku. 
 
9. ročník 
9. ročník je zameraný na vytváranie nových postojov a hodnôt vo vzťahu k práci človeka a životnému 
prostrediu. Sú vedení k pochopeniu práce a pracovných činností ako príležitosti na sebarealizáciu, 
sebaaktualizáciu a na rozvíjanie podnikateľského myslenia. Orientujú sa v rôznych odboroch ľudskej 
činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si potrebné poznatky a zručnosti významné na 
možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú 
orientáciu. 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Všeobecné (univerzálne) kompetencie:  

 schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,  
 schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a 

vyjadrovať vlastný názor,  
 schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,  
 schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.  

 
Pracovné kompetencie žiaka:  

 používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, 
plní povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky,  

 pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, 
hospodárnosti a spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia 
druhých, ochrany životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,  

 využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme 
vlastného rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom 
svojom vzdelávaní a profesionálnom raste.  

 
 

Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 

 
 
Učebné zdroje  
 
KRUŠPÁN, I., DEVEČKA, E. a kol.: Technická výchova pre 5. až 9. ročník základných škôl, EXPOL 
Pedagogika spol. s.r.o.,  Bratislava, 1999, ISBN 80-967957-4-0 
Žáčok, Ľ. a kol.: Technika, učebnica pre 7. ročník základnej školy a 2.ročník gymnázia 
s osemročným štúdiom. TBB Banská Bystrica 2012. ISBN 978-80-971037-0-5. 
Odborná literatúra, časopisy, encyklopédie, materiálno - technické a didaktické prostriedky kabinetu. 
Prínosom pri vyučovaní je používanie PC, internetu a prezentácií.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Vzdelávacia oblasť: UMENIE A KULTÚRA 

 
 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

 
 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 

 
 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

 
 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova 1 1 1 1 

 
         

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 

Hudobná výchova - - - - 

 
 
Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie 
rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných 
vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, elektronických 



 

médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym vyjadrovacím 
prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci spoločných tém a medzipredmetových väzieb 
aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. 

Dôležitým poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta 
súčasného umenia v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť 
iným kultúram. 

Vzdelávacia oblasť rozvíja žiakovo povedomie vlastných vkusových postojov, kultúrno-
historické vedomie, rozvíja schopnosť rešpektovať a tolerovať hodnoty iných ľudí a iných kultúr. Žiak 
sa učí využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, rozlišovať rôzne súčasti 
kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport), rozumieť ich súvislostiam a úlohe vo svojom živote a v 
živote spoločnosti. Učí sa rozlišovať hlavné umelecké druhy, ich médiá, formy, hlavné tendencie a 
štýly, vyjadrovacie prostriedky, základné kompozičné princípy; opisovať svoje estetické zážitky z 
vnímania umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom 
živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti. Rozvíja sa jeho záujem o kultúrne 
dedičstvo a jeho aktualizované formy (na úrovni sociálnej skupiny, regiónu, národa a štátu, európskej 
kultúrnej oblasti), zoznamuje sa s kultúrou iných národov, učí sa chápať význam kultúrnych a 
umeleckých pamiatok a učí sa chápať súčasnú umeleckú tvorbu a prejavy kultúry. Žiak spoznáva 
typické umelecké a kultúrne prejavy ťažiskových epoch vývoja kultúry, vybrané typické diela a 
autorov svetového a slovenského umenia. 

Súčasťou oblasti je rozvoj zodpovedných a samostatných postojov k súčasnej kultúrnej 
ponuke, k móde, masovej kultúre, subkultúram, poklesnutým formám vyjadrovania; rozvoj kritického 
myslenia vo vzťahu k mediálnej produkcii a k iným súčasným kultúrnym procesom. Rozvíjajú sa 
žiakove interkultúrne kompetencie pre komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr. V rámci 
nižšieho sekundárneho vzdelávania si žiaci osvojujú základy viacerých umeleckých druhov, 
zoznamujú sa s možnými prienikmi a špecifikami, ich miestom v kultúre a postupne sa rozvíja ich 
komplexné vnímanie umenia a kultúry v súvislostiach súčasných kultúrnych procesov a aktuálnych 
problémov. Žiak si rozvíja poznanie zákonitostí etikety, schopnosti spolupracovať a kultúrne 
komunikovať na základe pravidiel etikety.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika predmetu   
 

Hudobná  výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja 
jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva 
dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov 
vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne 
dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.  

Hudobnosť  národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale 
viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej škole 
pokrýva celú  populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako výchovu 
človeka. 

Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné prejavy 
a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania osobnosti najmä vo 
sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo si osvojovať hudbu 
a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. 

Základnými prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné  činnosti, 
ktoré podporujú celkovú hudobnosť  žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych 
schopností, emocionálnej inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej 
a svetovej hudobnej kultúry. Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom 
na sebauvedomovanie, sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, 
kultúrnych hodnôt Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára 
a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné 
postoje žiakov  pri prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný 
prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť 
vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. 

V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej 
výchovy optimálne formovanie  osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si aj 
prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj progresívny a kreatívny spôsob bytia pre život 
v 21. storočí.  

Význam hudobnej výchovy a jej miesto v hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, 
ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami 
a  ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu ideálu, ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja 
výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium. 

Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova 
vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby 
sa hudba stala  súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností 
(vokálno-intonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné 
činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako 
integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom 
hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci 
využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti 
z riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky 
z hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej 
hre. 

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov 
a obohatia estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby 
prinášali radosť a možnosť sebarealizácie.  

Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní dodržujeme postup: od 
hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní a interpretovaní 
nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať z hudby a smerovať 
opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí. 
 
5. ročník 
V piatom ročníku zameriavame pozornosť na prácu s ľudovými piesňami a prevažne piesňami 
regiónu. U žiakov upevňujeme techniku spevu v spojitosti so správnym držaním tela. Priestor 
venujeme vlastnej tvorbe – improvizácii a kompozícii. 
 



 

6. ročník 
Žiakov vedieme k používaniu vhodného hlasového registra v spojitosti s používaním elementárnych 
hudobných nástrojov a rozpoznaniu výrazových prostriedkov hudby pri počúvaní skladieb 
slovenských a svetových autorov s vkladom vlastnej tvorivosti , fantázie a pohybovej improvizácie. 
 
7. ročník  
Dôraz kladieme na hudobno-dramatické činnosti, tvorivú dramatiku, integráciu s výtvarnou 
výchovou, literatúrou, príp. inými predmetmi. Pri počúvaní hudby  na rozpoznanie charakteristických 
prvkov konkrétneho štýlového obdobia dejín hudby - skladby svetových a slovenských skladateľov 
– reprezentantov jednotlivých štýlových období dejín hudby podľa voľného výberu učiteľa (bez 
chronologickej súvislosti). Hovoreniu a spievaniu podľa zásad hlasovej hygieny v súlade so 
správnym držaním tela, technikou správneho dýchania, zreteľnej artikulácie, s mäkkým hlasovým 
začiatkom a použitím vhodného hlasového registra. 
 
8. ročník 
Dôraz kladieme na čistú intonáciu  pri speve. Venujeme sa počúvaniu hudby s dôrazom na  sluchové 
rozlíšenie a slovný opis najdôležitejších štýlových odlišnosti stredovekej, renesančnej, barokovej, 
klasicistickej, romantickej hudby a hudby 20. storočia. Vedieme žiakov k orientovaniu a hodnoteniu 
ponúk koncertov a hudobných podujatí vo svojom regióne i na Slovensku. usmerňujeme ich pri 
rozoznávaní podľa zvuku, vzhľadu i názvu bežných nástrojových zoskupení v klasickej hudbe, 
ľudovej hudbe i v populárnej hudbe. nemenej dôležitou súčasťou je i kultivované vyjadrenie hudby 
pohybom – pohybovú improvizáciu. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre 
identitu, ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.  
Kognitívne ciele: 
- nadobudnú schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní 
a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti, 
- spoznajú najvýznamnejších slovenských a svetových hudobných skladateľov jednotlivých 
štýlových období a ich vybrané diela, 
- uvedomia si svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných 
diel (slovenské ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej umeleckej hudby) v kontexte 
s európskou hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre, 
- prostredníctvom hudobných činností získajú schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, 
teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 
- nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a  vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy 
vlastného národa, iných národov a etník, 
- v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať  a syntetizovať poznatky a podnety z iných 
predmetov. 
Socioafektívne ciele: 
- prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci prekonať 
svoj  egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), 
pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa, uvedomené počúvanie 
hudby môže vychovávať k empatii,   
- na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje 
estetické zážitky, dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých 
hodnôt   rôznych kultúr,    
- vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých osudoch 
inšpiráciu pre vlastný život, rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe,  
- schopnosť spolupracovať, mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej 
práce,  
- vedieť oceniť silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času.   
Psychomotorické ciele:  
- žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, pohybové) a integrovať 
ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti,  
- v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných činnostiach, 
- na primeranej úrovni dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov 
a postojov, a tak prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom. 



 

 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálno-komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor, 
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť: 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových 
problémoch, 

- pokúša sa konflikty alebo problémy vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 
spôsobom. 

 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 

práci, 
- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciam. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 

 
 
Učebné zdroje 
 
E. Langsteinová B. Felix, Hudobná výchova pre 5. ročník základných škôl.SPN Bratislava.2009, 
ISBN 978-80-10-01776-8. 
E. Langsteinová B. Felix, Hudobná výchova pre 6. ročník základných škôl.SPN Bratislava.2011, 
ISBN 978-80-10-02038-6. 
E. Langsteinová B. Felix, Hudobná výchova pre 7. ročník základných škôl a pre osemročné 
gymnáziá Bratislava SPN 2006, ISBN 80-10-00716-1. 
E. Langsteinová B. Felix Ľ. Kopinová T. Ružičková, Hudobná výchova pre 8.ročník základných škôl 
a pre osemročné gymnáziá, Bratislava SPN 1997, ISBN 80-08-02484-4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika predmetu 
 

Výtvarná výchova vychádza z autentických skúseností žiaka, získaných výtvarnou 
činnosťou. Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického 
myslenia. Do vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti 
poznávacieho procesu žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení 
skutočnosti, po poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta. Žiak reaguje na stále komplexnejšie 
podnety, reflektuje podnety prírodné, civilizačné i kultúrne. Preto je vo výtvarnej výchove potrebné 
objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 
 
5. ročník 
Pozorovať a výtvarne vyjadriť na základe odpozorovania základné tvarové znaky a priestorové 
princípy pri zobrazovaní umelých foriem. Riešiť farebné vzťahy objektu a prostredia. Vyjadriť dejový 
celok so vzťahom k prostrediu. Pri vhodných námetoch použiť redukovanú farebnú škálu, uplatniť 
svetelný a farebný kontrast. 
 
6. ročník 
Rozvíjať osobné výtvarné vnímanie a vyjadrovanie tvarových a farebných znakov prírodnín a 
predmetov. Odhaľovať zákonitosti stavby prírodných a umelých foriem, kultivovať priestorové 
videnie, cítenie a vyjadrovanie. Vyjadriť dejový celok so vzťahom ku konkrétnemu prostrediu. Využiť 
poznanie základných zákonitostí lineárnej a farebnej kompozície 
 
7. ročník 
Komponovať rôzne možnosti usporiadania tvarov, lineárne kresliť architektonický priestor, zobraziť 
krajinu v tvarovej a farebnej perspektíve, pochopiť dobu dadaizmu, tvoriť obraz alebo objekt z 
odpadového materiálu, organizovať vlastnú činnosť z hľadiska jej estetického a významového 
prežívania, pochopiť myšlienkové, materiálové a technické možnosti doby, hľadať vzťahy medzi 
prírodou, technikou a umením, rozpoznať kompozíciu prvkov v priestore a na ploche, pochopiť 
výrazové prostriedky fotografickej reportáže, napísať, načrtnúť krátky príbeh, navrhnúť 
architektonické tvary adekvátne zodpovedajúce typu činností, vytvoriť kreslením alebo modelovaním 
úžitkový predmet  netradičného tvaru, osvojiť si jednoduchú čipkársku techniku, vytvoriť ňou malý 
šperk, objavovať možnosti morfingu v kresbe, modelovaní alebo fotografii, maľbou, kresbou alebo 
papierovým reliéfom zobraziť báseň, nakresliť a namaľovať štúdie časti tiel živočíchov a človeka, 
spoznávať a výtvarne spracovať rôznymi technikami regionálne legendy, slovne interpretovať 
výtvarné dielo. 
 
8.ročník 
Štylizovať motív, zobraziť charakteristický výraz rôznych emócií prostredníctvom portrétu 
(karikatúry). Predviesť performanciu na vlastnú tému. Rozpoznať typické znaky barokového 
maliarstva, sochárstva a architektúry. Rozlišiť funkcie a výraz interiéru a exteriéru a navrhnúť 
vonkajší a vnútorný priestor ľubovoľnej stavby. Rozlišovať rôzne spôsoby komponovania portrétu. 
Rozlišovať základné filmové žánre. Poznať tradície svojho prostredia,výtvarne interpretovať typický 
podnet svojho sociálneho (rodinného) prostredia. 
 
9. ročník 
Výtvarne rekonštruovať časť neúplného obrazu. Rozpoznať typické znaky secesného umenia a 
architektúry, rozlíšiť typické prvky rôznych umeleckých slohov – ich súvislosti a rozdiely. Diskutovať 
o súčasných výtvarných dielach (o výstave, dizajne, architektúre, filme). Uplatniť výtvarné kritériá pri 
úprave svojho zovňajšku. Poznať najdôležitejšie tradičné (ľudové) remeslá. Rozpoznať vizuálno-
estetické hodnoty v procesoch v prírode, výtvarne interpretovať vybraný proces. 
 
Ciele učebného predmetu 
 
Žiaci: 

 spoznávajú vyjadrovacie prostriedky vizuálnych umení – výtvarného umenia, fotografie, dizajnu, 
architektúry, videa a filmu, rozumejú im a získavajú základnú gramotnosť v ich používaní,  



 

 rozvíjajú si pozorovacie schopnosti, schopnosti reagovať na vizuálne podnety a výtvarne ich 
spracovávať, 

  rozvíjajú tvorbu vlastných myšlienkových konceptov a ich formálnu a technickú realizáciu,  

 spoznajú a slovne pomenujú (výraz), formu, námet umeleckých diel a svoj zážitok z nich výtvarne 
interpretujú, 

  poznávajú vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce smery moderného a súčasného 
umenia a historické slohy,  

 osvojujú si primerané kultúrne postoje, názory a hodnotové kritériá; cez zážitky aktívneho 
vyjadrovania a vnímania umeleckých diel sú uvádzaní do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo 
vzťahu k tradícií a na úrovni aktuálneho myslenia a interpretácie. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Sociálno komunikačné kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumenty a vyjadriť 

svoj názor, 
- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť: 
- má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 
- vyberá a hodnotí získané informácie, spracováva ich a využíva vo svojom učení a v iných 

činnostiach, 
- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- pri riešení problémov hľadá a využíva rôzne informácie, skúša viaceré možnosti riešenia 

problému, overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových 
problémoch, 

- pokúša sa konflikty alebo problémy vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 
spôsobom. 

 
Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti): 
- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti, 
- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine, 
- dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri spoločnej 

práci, 
- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry: 
- cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície, 
- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciam. 
 
 
Učebné osnovy 
 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
Učebné zdroje 
 
Čarny, L. a kol.: Výtvarná výchova 5. ročník základných škôl. EXPOL PEDAGOGIKA 
Bratislava,2009. ISBN 978-80-8091-177-5  
Čarny, L. a kol.: Výtvarná výchova 6. ročník základných škôl. Združenie EDUCO Bratislava,2010. 
ISBN 978-80-89431-08-3  
Čarny, L. a kol.: Výtvarná výchova 7. ročník základných škôl. Združenie EDUCO Bratislava,2011. 
ISBN 978-80-89431-22-9  



 

Vzdelávacia oblasť: ZDRAVIE A POHYB 

 

5. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 

Športová príprava  
 hádzana - dievčatá 

- 5 - 

Športová príprava 
futbal - chlapci 

- 5 - 

 

6. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 3 Modul 4 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 

Športová príprava  
 hádzana - dievčatá 

- 5 - 

Športová príprava 
futbal - chlapci 

- 5 - 

 

7. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 

Športová príprava  
 hádzana - dievčatá 

- - 4 - 

Športová príprava 
futbal - chlapci 

- - 4 - 

 

8. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 

Športová príprava  
 hádzana - dievčatá 

- - 4 - 

Športová príprava 
futbal - chlapci 

- - 4 - 

 

9. ročník 
Počet hodín 

Modul 1 Modul 2 Modul 3 Modul 4 

Telesná a športová 
výchova 

2 2 2 2 

Športová príprava  
 hádzana - dievčatá 

- - 4 - 

Športová príprava 
futbal - chlapci 

- - 4 - 

 



 

Charakteristika vzdelávacej oblasti 
 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor pre uvedomenie si potreby celoživotnej  
starostlivosti o svoje zdravie, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je pohyb. Dôraz v tejto vzdelávacej 
oblasti je kladený na základné informácie súvisiace so zdravým spôsobom života. Pohyb a zdravý 
spôsob života sa objavuje v cieľoch viacerých predmetov, napríklad telesnej a športovej výchovy a 
biológie, etickej výchovy, techniky a sveta práce. 

Charakteristickým znakom vzdelávacej oblasti sú vedomosti a praktické skúsenosti vedúce 
k rozvoju pohybových schopností, zlepšovaniu pohybovej výkonnosti žiaka, k získaniu základov 
športov a ich využívaniu s perspektívou ich uplatnenia v štruktúre vlastného pohybového režimu. 
Najdôležitejším poslaním je vytváranie vzťahu k pravidelnej pohybovej činnosti ako nevyhnutného 
základu zdravého životného štýlu. Vzdelávacia oblasť je výrazne spojená so zdravím, zdravým 
životným štýlom, pohybovou a športovou činnosťou nielen počas školskej dochádzky, ale i v 
dospelosti. Základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 
správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a 
pohybové prostriedky sú v predmete telesná a športová výchova rozdelené do štyroch modulov - 
zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, zdatnosť a pohybová výkonnosť, športové činnosti 
pohybového režimu. 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy je umožniť žiakom osvojiť si, zdokonaľovať 
a upevňovať pohybové návyky a zručnosti na primeranej úrovni, zvyšovať svoju pohybovú 
gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť 
a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie, vytvárať trvalý 
vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na záujmy žiakov, ich predpoklady 
a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej 
starostlivosti o vlastné zdravie. Žiaci končiaci základnú školu by mali mať vytvorenú predstavu o 
význame telesnej a športovej aktivity pri upevňovaní zdravia, mali by poznať účinok vykonávaných 
cvičení na organizmus. Mali by samostatne prejavovať záujem o pohybové činnosti, mať 
zodpovedajúcu úroveň pohybových schopností v súlade s ich pohybovými predpokladmi, mať 
osvojené pohybové činnosti, z ktorých si dokážu vytvoriť pohybové programy pre vlastnú potrebu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu 
 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 
fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a 
osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas 
školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného 
času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.  
 
5. ročník 
V piatom ročníku v nadväznosti na I. stupeň základnej školy kladieme dôraz na rozvíjanie 
pozitívneho vzťahu k telesnej výchove prostredníctvom športových hier  a atletiky, ktoré sú deťom 
najbližšie. Špecifiká gymnastiky spoznávajú prostredníctvom akrobatických cvičení s využitím 
základných pohybových zručností. Obohatením pre žiakov je aerobik. 
 
6. ročník 
V šiestom ročníku v športových hrách rozvíjať hernú činnosť jednotlivca aj prostredníctvom herných 
a prípravných cvičení. V atletike kladieme dôraz na rozvoj vytrvalostných schopností žiakov. 
V gymnastických cvičeniach výraznejšie rozvíjame koordinačné schopnosti žiakov   
 
7. ročník 
V siedmom ročníku v opakujúcich sa športových hrách kladieme dôraz na uplatnenie herných 
činností jednotlivca v samotných zápasoch hraných podľa pravidiel. Rozvíjaním vytrvalostných 
schopností bojujeme proti rozmáhajúcej sa obezite. V aerobiku a rytmickej gymnastike pestujeme 
u žiakov cit pre rytmus.  
 
8. ročník 
V ôsmom ročníku žiaci pomocou gymnastických cvičení a aerobiku upevňujú a rozvíjajú svoje 
koordinačné schopnosti. V športových hrách žiaci už vedia zvládnuť herné kombinácie v obrane aj 
v útoku a vedia rozhodovať zápasy podľa platných pravidiel. 
 
9. ročník 
V deviatom ročníku si žiaci vedia v športových hrách osvojiť kolektívne psychomotorické zručnosti 
a zosúladia si vlastný motorický prejav s prejavom spoluhráčov.   
 
Ciele vyučovacieho predmetu  
 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť 
žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať 
a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať 
všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom vykonávanej pohybovej aktivity 
pôsobiť a  dbať o  zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu 
s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu 
a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie. 
 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 
- využívať IKT pri vzdelávaní. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- vedieť konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 
- chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti. 
 



 

Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

- stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 
a potrebami. 

 
 
Učebné osnovy 
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom Inovovaného ŠVP pre príslušný vzdelávací 
predmet. Hodinová dotácia je totožná s rámcovým učebným plánom (RUP). 
 
 
Učebné zdroje 
 
Učebné zdroje tvorí učiteľ a tréner v súlade s obsahom a potrebami športovej prípravy. 
 
 
 

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu  
        

Tento predmet sa vyučuje v športových triedach ako systematická príprava športovo-
talentovaných dievčat so zameraním na hádzanú. Činnosť je zameraná na optimálny rozvoj 
pohybových predpokladov dievčat v hádzanej a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom prípravy je optimálny rozvoj individuálneho herného výkonu /IHV/ podľa veku pre 
očakávaný budúci vrcholový herný výkon /IHV/ tak, aby tento mohol byť integrovaný do vrcholového 
herného výkonu družstva /HVD/. Prípravky a športové triedy majú preto ako základné etapy 
dlhodobého procesu zásadný význam. Iba kvalitná príprava talentov v športových triedach vytvorí 
základné predpoklady pre úspešnú prácu v ďalších útvaroch talentovanej mládeže, v ďalších 
článkoch vrcholovej hádzanej. 
 
5. a 6. ročník 
Zabezpečiť všestranný harmonický rozvoj osobnosti hráčok. Zdorazňovať najmä výchovnú 
a vzdelávaciu funkciu športovej prípravy .Klásť doraz na všestrannosť v športovej príprave ako na 
rozhodujúci predpoklad budúcej vysokej športovej výkonnosti. V pohybových činnostiach 
uprednostniť kondičnú prípravu pred hernou prípravou. Formovať pozitívny vzťah k športovej 
príprave v hádzanej.   
 
7., 8. a 9. ročník 
Položiť základy budúcej vysokej športovej výkonnosti v dorasteneckom veku a v dospelosti. Klásť 
doraz na vysokú úroveň všeobecnej a špecifickej pohybovej výkonnosti ,ako aj na to ,aby si hráčky 
osvojili základné herné činnosti jednotlivca, kombinácie a systémy. Vytvoriť pozitívny vzťah 
k hádzanej. 
 
Kľúčové kompetencie 
 
Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií: 
- vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí, 
- využívať IKT pri vzdelávaní. 
 
Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy: 
- vedieť konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty. 
 
Kompetencie (spôsobilosti) občianske: 
- chápať svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, resp. spoločnosti. 
 



 

Kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne: 

- stanoviť si svoje ciele a priority v súlade so svojimi reálnymi schopnosťami, záujmami 
a potrebami. 

 
 
Učebné osnovy 

Športová príprava ako súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu sa vyučuje podľa učebných 
osnov pre hádzanú a v súlade so zásadami športového tréningu hádzanej v priestoroch školy alebo 
v prenajatých priestoroch. Úzko súvisí  s poobedňajšiu činnosť v športovom klube. 

Športová príprava sa realizuje formou športového tréningu, sústredení a účasťou na športových 
súťažiach a podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia a pravidelná kontrola trénovanosti. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Učebné zdroje tvorí učiteľ a tréner v súlade s obsahom a potrebami športovej prípravy. 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia /spôsobilosť/ k 
celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu 
a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
- vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine 
- uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 
dokáže tvorivo prispievať 
k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  
 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (70 hodín) 
Základné postavenie hráčky. 
Základný útočný systém v rade, útočný systém proti osobnej 
obrane postupný útok s jedným pivotmanom. 
Pohyb hráčky bez lopty, spracovanie, vedenie a 
uvoľňovanie sa držanou loptou. 
Prihrávky od pleca, veľkým náprahom zhora. 
Streľba skokom do bránkoviska vo výskoku a sedem 
metrové hody zo stoja a pádom. 
Útočné kombinácie dvaja proti jednému, hoď a bež, 
križovanie, protiútok skupiny hráčok. 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (70 hodín)    
Rozvoj aeróbnej vytrvalosti nepretržitým behom. 
Pohybové hry vytrvalostného charakteru, rozvoj 
frekvenčnej, cyklickej  a akceleračnej rýchlosti. 
Špecifické tréningové prostriedky, cvičenia atletickej 
ABECEDY.  
Rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín. 
Rozvoj koordinačných schopností nešpecifickými 
tréningovými prostriedkami: reakčné schopnosti, 
kinesteticko – diferenčnej schopnosti. 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (12 hodín) 
Osvojovať všeobecné a špecifické poznatky vyplývajúce 
z obsahu športovej prípravy (poznatky z tréningu, poznatky 
z pravidiel, organizácie súťaží). 
Zo všeobecných poznatkov osvojiť termíny: šport, telesné 
cvičenia, význam pre zdravie, zdravotná výchova, lekárska 
kontrola.  
Zo špecifických poznatkov v kondičnej príprave: kondícia, 
pohybové schopnosti v hernej príprave, činnosti jednotlivca 
herné kombinácie, pravidlá správanie sa k súperovi 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (70 hodín) 
Žiačka pozná: 

- Útočné činnosti v hernej príprave 
- Útočné činnosti jednotlivca 
- Útočné systémy  
- Prihrávky a streľba 
- Obranné činnosti a systémy 
- Základné herné činnosti. 

 
 
 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (70 hodín)    
Zvládnuť kontrolné testy jednotlivých pohybových 
schopností v súlade s vekom a výkonnosťou. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (12 hodín) 
Žiačky majú vysvetliť: 

- Čo je tréningová jednotka a jej časti.  
- Športová príprava ako súčasť výchovy.  
- Denný režim, stravovanie športovca, otužovanie.  
- Hygiena, ľudské telo a jeho časti.  
- Korektné súťaženie v rámci fair-play. 
- Základné pravidlá hádzanej. 

 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   
 
 
 
 
 
 

a základné hádzanárske termíny: bránkovisko, 
vhadzovanie, voľný hod. 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (13 hodín) 
- rozvoj samostatnosti, čestnosti, slušnosti  a šetrnosti. 
- utváranie postoja a motivácie žiačok  
-  potreby, záujmy, hodnoty, ciele a ašpirácie 
- pozitívny postoj k tréningu, súťaženiu. 
- vzťah k sebe samému,  
- sebavedomie, sebadôvera, sebapoznanie 
- vzťah k spoluhráčom, trénerovi, protihráčom, športovcom 
- postavenie v spoločnosti, ohodnotenie a ocenenie 
 

 
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (13 hodín) 
Žiačka vie: 
- zúčastniť sa spoločného  podujatia v mimo tréningovom 
procese; 
- aktívne pristupovať v cvičeniach pri streľbe, obrane, 
útočných činnostiach; 
Žiačka vie prejaviť: 
- pozitívny postoj k tréningu, súťaženiu. 
- vzťah k sebe samému,  
- sebavedomie, sebadôvera, sebapoznanie 
- vzťah k spoluhráčom, trénerovi, protihráčom. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia /spôsobilosť/ k 
celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu 
a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
- vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (70 hodín) 
Pohyb hráčky bez lopty, spracovanie, vedenie a 
uvoľňovanie sa držanou loptou. 
Prihrávky od pleca, veľkým náprahom zhora. 
Streľba skokom do bránkoviska vo výskoku a sedem 
metrové hody zo stoja a pádom. 
Útočné kombinácie dvaja proti jednému, hoď a bež, 
križovanie, protiútok skupiny hráčok.  
Základné postavenie hráčky. 
Základný útočný systém v rade, útočný systém proti 
osobnej obrane postupný útok s jedným pivotmanom. 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (70 hodín) 
Rozvoj výbušnej sily dolných a horných končatín. 
Rozvoj koordinačných schopností nešpecifickými 
tréningovými prostriedkami: reakčné schopnosti, 
kinestetickou – diferenčnej schopnosti.  
Rozvoj aeróbnej vytrvalosti nepretržitým behom. 
Pohybové hry vytrvalostného charakteru, rozvoj 
frekvenčnej, cyklickej  a akceleračnej rýchlosti. 
Špecifické tréningové prostriedky, cvičenia atletickej 
ABECEDY.  
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (15 hodín) 
Zo špecifických poznatkov v kondičnej príprave: 
kondícia, pohybové schopnosti v hernej príprave, činnosti 
jednotlivca, herné kombinácie, pravidlá správania sa 
k súperovi a základné hádzanárske termíny: bránkovisko, 
vhadzovanie, voľný hod.  
Osvojovať všeobecné a špecifické poznatky vyplývajúce 
z obsahu športovej prípravy (poznatky z tréningu, poznatky 
z pravidiel, organizácie súťaží). Z všeobecných poznatkov 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (70 hodín) 
Žiačka vie :  

- Prihrávky a streľbu po záťaži. 
- Obranné činnosti a systémy. 
- Základné herné činnosti. 
- Útočné činnosti v hernej príprave. 
- Útočné činnosti jednotlivca. 
- Útočné systémy.  

 
 
 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (70 hodín) 
Žiačka zvládne test pozostávajúci z týchto disciplín: 

- beh na 30 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- beh 5 x 10 m 
- koordinácia 
- ľah – sed  

 
 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (15 hodín) 
Žiačky majú poznať základné pravidlá hádzanej, pochopiť čo 
je tréningová jednotka a jej časti.  
Športová príprava ako súčasť výchovy.  
Denný režim, stravovanie športovca, otužovanie. Hygiena, 
ľudské telo a jeho časti.  
Korektné súťaženie v rámci fair-play. 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine 
– uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 
dokáže tvorivo prispievať 
k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   
 
 

osvojiť termíny: šport, telesné cvičenia, význam pre zdravie, 
zdravotná výchova, lekárska kontrola. 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
- rozvoj samostatnosti, čestnosti, slušnosti  a šetrnosti 
- utváranie postoja a motivácie žiačok  
-  potreby, záujmy, hodnoty, ciele a ašpirácie 
- pozitívny postoj k tréningu, súťaženiu. 
- vzťah k sebe samému,  
- sebavedomie, sebadôvera, sebapoznanie 
- vzťah k spoluhráčom, trénerovi, protihráčom.  
 
 

 
 
 
PSYCHOLOGICKA PRÍPRAVA (10 hodín) 
Žiačka dokáže: 

- pochopiť pojmy a inštrukcie zo strany učiteľa. 
- preukázať pozitívny postoj k tréningovému 

procesu. 
- plniť naňho kladené úlohy, neustále sa zlepšovať. 
- zámerne vplývať na rozvoj vlastnej, úmyselnej 

pozornosti. 
- disciplinovane vykonávať úlohy. 
- uvedomiť si emotívnosť svojho prejavu. 
- spolupracovať v súčinnosti s ostatnými 

spoluhráčmi. 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 7. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
-vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine 
– uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 
dokáže tvorivo prispievať 
k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (50 hodín) 
Útočné činnosti: 
- protiútok skupiny hráčov 2. vlny. 
Útočné kombinácie: 
- špeciálne útočné kombinácie pri početnej prevahe. 
Útočne činnosti jednotlivca: 
- uvoľnenie hráča s držanou loptou  a vedením lopty po   
zavádzajúcej činnosti. 
Prihrávky:  
- vo výskoku zhora 
- vo výskoku za seba. 
Streľba:  
- z priestoru pivotmana po obrate vpred pádom, 
- z 9 m hodu. 
Obranné činnosti: 
- kombinovaná obrana 1 + 5, 
- obrana pri početnom oslabení. 
Obranné kombinácie: 
- preberanie po clone, 
- skupinový blok. 
Obranné činnosti jednotlivca: 
- získavanie držanej lopty súperom, 
- činnosti brankára, 
- založenie protiútoku.  
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (50  hodín) 
Rozšíriť inventár tréningových prostriedkov, zvládnuť ich 
techniku. 
Rozvoj aeróbnej vytrvalosti, rýchlostných schopností, 
relatívnej sily a koordinačných schopností. 
Rozvoj aeróbnej vytrvalosti: 
- turistika 2 – 3 hodiny, 
- skákanie na švihadle 15 – 20 min. 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (50 hodín) 
Žiačka vie :  

- Prihrávky a streľbu po záťaži. 
- Obranné činnosti a systémy. 
- Základné herné činnosti. 
- Útočné činnosti v hernej príprave. 
- Útočné činnosti jednotlivca. 
- Útočné systémy.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (50  hodín) 
Žiačka zvládne test pozostávajúci z týchto disciplín: 

- beh na 30 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- beh 5 x 10 m 
- koordinácia 
- ľah – sed  

 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 7. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvoj rýchlostných schopností: 
Nešpecifické tréningové prostriedky: 
Pohybové hry s prvkami behov a štafety (dĺžka úsekov 5 – 
20 m) 
Bežecká ABECEDA. 
Rozvoj frekvenčnej rýchlosti: 
-  prebehy  20 – 30 m úsekov so striedaním behu s dôrazom 
na frekvenciu (krátke kroky) a dĺžku krokov. 
Rozvoj  akceleračnej rýchlosti: 
- štarty z rôznych polôh. 
Rozvoj cyklickej rýchlosti:  
- opakované úseky 20 – 40 m, 
- behy do kopca (sklon 20 – 30 stupňov), úseky 5 – 15 m. 
Špecifické tréningové prostriedky: 
- opakované „driblingové“ úseky 15 – 20 m zakončené 
streľbou, 
- dribling so zmenou smeru („slalom“), i formou súťaží, 
štafety. 
Rozvoj silových schopností:  
Nešpecifické tréningové prostriedky: 
- hody plnou loptou (1 – 2 kg) rozličným spôsobom, 
- cvičenia s plnou alebo nakladacou 10 – 15 kg činkou 
(priťahovanie v predklone, za telom, nadhody, tlak v ľahu 
a pod.). 
Rozvoj výbušnej sily dolných končatín. 
Gymnastická lavička: 
- násobné odrazy, po jednej, z nohy na nohu, obojnožne 
v podrepe „žabáky a ich kombinácie“, 
- sed na lavičku obkročmo – výskoky do stoja na lavičke. 
Rozvoj výbušnej sily horných končatín. 
Nešpecifické tréningové prostriedky: 
- hody jednou a obidvoma rukami s 1 kg plnou loptou (zo 
stoja, kľaku, sedu, ľahu a vo výskoku) na rozličnú 
vzdialenosť. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 7. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 

Rozvoj  koordinačných schopností: 
Nešpecifické tréningové prostriedky: 
- skákanie na trampolíne, 
- doplnkové športové hry.  
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (17 hodín) 
Dosiahnuť, aby si hráči osvojili množstvo všeobecných 
a špecifických vedomostí, aby sa mohli stať aktívnejšími 
účastníkmi tréningového procesu a podieľať sa na jeho 
riadení: 
- základné poučenie o pojmoch, 
- telesná výchova, šport, ich význam, 
- telesné cvičenia, ich charakteristika, význam pre zdravie, 
- denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný režim, 
- požiadavky na cvičebný úbor v rôznom prostredí, 
- požiadavky na hygienu tela v priebehu i po telovýchovnej 
činnosti.  
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (15 hodín) 
Prehĺbiť vôľové a skvalitniť charakterové vlastnosti, 
správanie „fair – play“, kognitívne schopnosti, hlavne 
hodnotiaci aspekt: 
- rozvíjať kreativitu a samostatnosť hráča, 
- skvalitniť športovú a emocionálnu inteligenciu hráča, 
- stotožniť sa s postavením v tíme, vytvoriť kvalitný vzťah 
hráč – tréner – tím hráča, 
- podporiť a rozvíjať asertívne a prosociálne správanie 
hráča, 
- vysporiadať sa a prekonať obdobie puberty bez vážnejších 
psychických tráum a straty sebadôvery a súčasne zvýšiť 
frustračnú toleranciu.  
 

 
 
 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (17 hodín) 
Žiačky poznajú: 

- základné pravidlá hádzanej. 

- tréningovú jednotku a jej časti.  
denný režim, stravovanie športovca, otužovanie.  

- základné požiadavky na hygienu športovca. 

- ľudské telo a jeho časti.  

- korektné súťaženie v rámci fair-play. 
 
 
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (15 hodín) 
Žiačky dokážu: 

- pochopiť pojmy a inštrukcie zo strany učiteľa 
- preukázať pozitívny postoj k tréningovému 

procesu 
- zaujať postavenie v tíme 
- plniť naňho kladené úlohy, neustále sa zlepšovať. 
- zámerne vplývať na rozvoj vlastnej, úmyselnej 

pozornosti a kreativity 
- disciplinovane vykonávať úlohy 
- uvedomiť si emotívnosť svojho prejavu 
- spolupracovať v súčinnosti s ostatnými 

spoluhráčmi. 
 

 
 



 

 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Pohybové kompetencie 
Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú 
pohybovú výkonnosť 
s orientáciou na udržanie 
a zlepšenie zdravia. 
 
Kognitívne kompetencie 
Žiak vie vysvetliť dôvody 
potreby vykonávania pohybovej 
činnosti v dennom režime so 
zameraním na úlohy ochrany 
vlastného zdravia. 
 
Žiak používa odbornú 
terminológiu osvojených 
pohybových činností a oblastí 
poznatkov. 
 
Žiak vie zostaviť a používať 
rozcvičenie pred vykonávaním 
pohybovej činnosti. 
 
Žiak dodržiava osvojené 
pravidlá pri vykonávaní 
pohybových činností súťažného 
charakteru. 
 
Žiak dodržiava bezpečnostné 
a hygienické požiadavky pri 
vykonávaní pohybovej činnosti. 
 

Herná príprava (62 hodín) 
Útočné činnosti 
Útočné systémy 
- útok proti osobnej obrane súpera 
- postupný útok s 1 stabilným pivotmanom a s 1 zbiehajúcim 
hráčom na post 2. pivotmana 
Útočné kombinácie 
- odlákavanie 
- útok skupiny hráčov 2. vlny 
Útočné činnosti jednotlivca 
- zabehnutie krídla, spojky 
- prienik – vniknutie (zakončiť streľbou) 
Prihrávky 

- poza hlavu 
- dvomi rukami trčením 
- prihrávka zdola do strany (tzv. šveďák) 
Streľba 
- úklonom zo zeme 
- úklonom vo výskoku 
- odskokom 
- po obrate vzad pádom 
Obranné činnosti 
Obranné systémy 
- priestorová obrana 4 – 2 , 3 – 3  
- obrana proti početnej prevahe 
Obranné kombinácie 
- vyhýbanie 
- preberanie po clone 
- pri početnom oslabení 
Obranné činnosti jednotlivca 
- bránenie hráča s loptou  
- bránenie hráča bez lopty 
Činnosti brankára 

Herná príprava (62 hodín) 
Hráčky majú zvládnuť: 
a) Správne terminologicky pomenovať, popísať a prakticky 
predviesť tieto herné činnosti jednotlivca: 
• prihrávky   
• streľba z behu zo súhlasnej i nesúhlasnej nohy, 
• streľba z priestoru pivota po obrate vpred pádom, skokom, 
• streľba z podstrelu 
• streľba z priestoru krídla, 
• clonenie, 
• brankár – založenie protiútoku – zachytávanie protiútoku 
súpera získaním lopty 
b) V spolupráci s trénerom rozhodovať tréningové zápasy, 
viesť jednoduchý zápis o zápase, merať čas. 
c) V zápasoch efektívne, účelne uplatňovať osvojené herné 
kombinácie a zapojiť sa do hry v herných systémoch: 
• protiútok skupiny hráčov 2. vlny, 
• kombinovaná obrana 5 + 1, 
• priestorová obrana 4 –  2, 1 – 2 – 3, 
• obrana proti protiútoku 2. vlny, 
• útočná kombinácia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Žiak pozná životné priority 
a priority v starostlivosti 
o vlastné zdravie. 
 
 
Komunikačné kompetencie 
Žiak sa dokáže jasne 
a zrozumiteľne vyjadrovať. 
 
 
Učebné kompetencie 
Žiak vie zdôvodniť potrebu 
zaradenia pohybových aktivít 
do svojho denného režimu. 
 
 
Interpersonálne kompetencie 
Žiak prejavuje pozitívny vzťah 
k sebe i iným. 
 
Žiak efektívne pracuje 
v kolektíve. 
 
 
Žiak vie racionálne riešiť 
konfliktné situácie, najmä 
v športe. 
 
 
Postojové kompetencie 
 
Žiak má zážitok z vykonávanej  
pohybovej činnosti. 
 

- špeciálne spôsoby chytania 
- zachytávanie protiútoku súpera v poli vyrazením lopty 
- založenie protiútoku 1. a 2. vlny 
 
Kondičná príprava (50 hodín) 
Rozvoj vytrvalostných schopností 
a) Nešpecifické tréningové prostriedky 
Rozvoj aeróbnej vytrvalosti: 
- športové hry, trvanie 40 - 60 min. 
- skákanie na švihadle 15 - 20 min. 
- turistika 3,5 - 4 hod. 
- nepretržitý striedavý beh (alebo iná vhodná pohybová 
aktivita) v trvaní 15 – 20 min.; striedajú sa úseky relatívne 
rýchlejšie (PF 150 - 160 pulzov za minútu) s úsekmi 
relatívne pomalšími (SF 120 - 130 pulzov za minútu); 
dĺžka úsekov 50 – 100 m 
b) Špecifické tréningové prostriedky 
- hra podľa upravených pravidiel ”kondičná hra” 
- hra na jednu bránku (3 : 3, 4 : 4) 
Rozvoj rýchlostných schopností 
a) Nešpecifické tréningové prostriedky 
Využíva sa celá škála prostriedkov uvedených v 
predchádzajúcich vekových kategóriách. 
- využívanie špecifických prostriedkov rozvoja rýchlostných 
schopností. 
b) Špecifické tréningové prostriedky 
Rôzne cvičenia na zdokonalenie protiútoku jednotlivca, 
maximálna rýchlosť, reťazec činností:  
- spracovanie prihrávky v rýchlosti,  
- dribling, streľba na bránku,  
- série. 
Rozvoj silových schopností 
a) Nešpecifické tréningové prostriedky 

 
 
 
 
 
Kondičná príprava (50 hodín) 
Hráčky majú zvládnuť kontrolné testy jednotlivých 
pohybových schopností počas celého roka priebežne. 
Hráčky dokážu vykonať testovanie všeobecnej a špecifickej 
pohybovej výkonnosti na začiatku a konci školského roka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať 
prehru v športovom zápolení 
i v živote, uznať kvality súpera. 
 
Žiak dodržiava princípy fair-
play. 
 

 
 
 
 

- hody plnou loptou 1 – 3 kg rôznym spôsobom, guľou 4 – 5 
kg. 
- gymnastické cvičenia s malými 1,5 – 2 kg činkami, s 2,5 – 
10 kg kotúčmi 
činky; orientujeme sa na rozvoj všetkých svalových skupín 
- úpolové súboje dvojíc v pretláčaní a preťahovaní 
b) Špecifické tréningové prostriedky 
- opakované hody hádzanárskou loptou (1 kg plnou loptou) 
na vzdialenosť 15 – 30 m zhora z miesta, vo výskoku a pod., 
maximálnou frekvenciou za 30 – 60 sekúnd 
Rozvoj koordinačných schopností 
a) Nešpecifické tréningové prostriedky 
Rozvoj reakčnej schopnosti (na pohybujúci sa objekt a 
reakcia s výberom): 
- rôzne cvičenia vo dvojiciach na sledovanie súperovej lopty, 
jeho pohybov, zmeny smeru 
- loptové hry na viacerých hráčov družstva, na počet 
dotykov, prihrávok cez vymedzený priestor s rôznymi typmi 
lôpt 
 
Teoretická príprava (10 hodín) 
Špecifické poznatky 
- úrazová zábrana 
- vplyv fajčenia na športový výkon 
- prvá pomoc 
- lekárske prehliadky – ich význam 
Herná príprava 
- hráčske funkcie, výber hráčov pre zvolený obranný  
  a útočný systém 
- taktická príprava na zápas 
- ďalšie poznatky vyplývajúce z obsahu hernej prípravy 
Pravidlá: 
- hracia plocha 
- hrací čas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Teoretická príprava (10 hodín) 
Žiačka vie opísať a aplikovať: 
- základné pravidlá hádzanej,  
- hraciu plochu, 
- za akých podmienok družstvo inkasuje gól,  
- tréningovú jednotka a jej časti.  
Žiačka vie uplatniť teoretické poznatky v živote: 
- denný poriadok,  
- stravovanie športovca,  
- otužovanie, 
- hygiena. 
Žiačka pozná:  
Pravidlá v rámci  fair-play. 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- lopta 
- dosiahnutie gólu 
- začiatočný hod 
- 7 m hod 
- rozhodcovský hod 
- vykonávanie hodov 
 
Psychologická príprava (10 hodín) 
Utváranie postoja a motivácia hráčok 
- pozitívny vzťah k súťaženiu a pravidelnej a systematickej  
  športovej príprave, tréningu 
- pozitívny postoj k sebe: sebaúcta, sebadôvera 
  a sebavedomie 
- pozitívny postoj k životu v prípade možnej neúspešnej 
  športovej dráhy 
V oblasti motivácie: 
- vytváranie potreby úspechu, presadiť sa a zlepšovať výkon 
Osobnosť športovca a jeho špecifické vlastnosti a 
schopnosti vo vzťahu k športovej činnosti 
- v oblasti vôľového konania a rozhodovania rozvíjať 
  vlastnosti ako sebaovládanie, statočnosť, vytrvalosť, 
  cieľavedomosť, zodpovednosť a samostatnosť,  
- schopnosť podávať výkon v bolesti  
- prehlbovanie intrapersonálnej empatie a interpersonálnu 
  empatiu – odhadnúť a predvídať správanie, pohyb  
  spoluhráča a súpera, následne ich pochopiť a adekvátne  
  konať. 

 
 
 
 
 
 
 
Psychologická príprava (10 hodín) 
Žiačka vie prejaviť: 
- správanie v modelových situáciách vytváraných na  
pôsobenie a zaťažovanie psychiky . 
- pozitívny postoj k životu v prípade neúspešnej športovej 
dráhy, 
- radosť z hry celého kolektívu, 
- sebaovládanie, vytrvalosť, cieľavedomosť a samostatnosť. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

   
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Herná príprava (62 hodín) 
Útočné činnosti 

- protiútok skupiny hráčov 2.vlny 
- útok proti osobnej obrane súpera 
- postupný útok s 1 stabilným pivotmanom a s 1      

zbiehajúcim hráčom na post 2. pivotmana 
Útočné kombinácie 

- špeciálne útočné kombinácie pri početnej prevahe  
Útočne činnosti jednotlivca 

- uvoľnenie hráča s držanou loptou  a vedením lopty po   
klamanej činnosti  

Prihrávky  
- vo výskoku z hora  
- vo výskoku za seba  
- poza hlavu 
- dvomi rukami trčením 
- prihrávka zdola do strany  

Streľba  
- z priestoru pivotmana po obrate vpred pádom 
- z 9 m hodu  
- úklonom zo zeme 
- úklonom vo výskoku 
- odskokom 

Obranné činnosti  
- kombinovaná obrana 1+5 
- obrana pri početnom oslabení 

Obranné kombinácie  
- preberanie po clone 
- blokovanie  
- vyhýbanie 
- preberanie po clone 
- pri početnom oslabení 

Obranné činnosti jednotlivca 
- bránenie hráča s loptou pri prihrávke 

Herná príprava (62 hodín) 
Žiačka vie: 

- správne terminologicky pomenovať, popísať a 
prakticky predviesť tieto herné činnosti 
jednotlivca: 

- prihrávky vo výskoku zhora, za seba 
- streľba zhora z behu zo súhlasnej i nesúhlasnej 

nohy 
- streľba z priestoru pivotmana po obrate vpred 

pádom, skokom 
- streľba zdola 
- streľba z priestoru krídla pádom 
- streľba z priestoru pivotmana po obrate vzad 

skokom, pádom 
- clonenie 
- získavanie držanej lopty súperom 
- brankár – založenie protiútoku – zachytávanie 

protiútoku súpera získaním lopty 
V spolupráci s trénerom rozhodovať tréningové zápasy, 
viesť jednoduchý zápis o zápase, merať čas. 
V zápasoch efektívne, účelne uplatňovať osvojené 
herné kombinácie a zapojiť 
sa do hry v herných systémoch: 

- protiútok skupiny hráčov 2. vlny 
- kombinovaná obrana 1+5 
- priestorová obrana 2-4, 1-2-3 
- obrana proti protiútoku 2. vlny 
- útočná kombinácia, clonenie 

Hráčka zvládne vykonať obranné činnosti jednotlivca, 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
-vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- bránenie hráča s loptou pri vedení lopty 
- bránenie hráča s loptou pri prihrávke 
- bránenie hráča s loptou pri vedení lopty 

Činnosti brankára 
- hra v poli, zapojenie do útočnej hry  

 
Kondičná príprava (50 hodín)  
Rozvoj vytrvalostných schopností 
Rozvoj aeróbnej vytrvalosti: 

- turistika 2-3 hodiny  
- skákanie na švihadle 15-20 min. 

Nešpecifické tréningové prostriedky: 
- pohybové hry s prvkami behov a štafety (dĺžka 

úsekov 5 – 20 m) 
- bežecká ABECEDA 

Rozvoj rýchlostných schopností 
Rozvoj frekvenčnej rýchlosti  

- prebehy 20 – 30 m úsekov zo striedaním behu s 
dôrazom na frekvenciu (krátke kroky) a dĺžku krokov  

Rozvoj  akceleračnej rýchlosti  
- štarty z rôznych polôh  

Rozvoj cyklickej rýchlosti  
- opakované úseky 20 – 40 m  
- behy do kopca (sklon 20 – 30 stupňov), úseky 5 – 15 

m 
Špecifické tréningové prostriedky  

- opakované „driblingové“ úseky 15 – 20 m zakončené 
streľbou  

- dribling so zmenou smeru („slalom“), i formou súťaží, 
štafety 

Rozvoj silových schopnosti  
Nešpecifické tréningové prostriedky  

- hody plnou loptou  (1 – 2 kg) rozličným spôsobom  

 
 
 
 
 
 
Kondičná príprava (50 hodín) 
Žiačka vie:  

- vykonávať kontrolne testy jednotlivých 
pohybových schopností počas celého roka 
pribežne. 

- samostatne realizovať testovanie pohybovej 
výkonnosti všeobecnej, špecifickej na začiatku 
a konci školského roka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine – 
uvedomuje si svoju zodpovednosť 
v tíme, kde dokáže tvorivo 
prispievať k dosahovaniu 
spoločných cieľov. 
 
 
 

- cvičenia s plnou alebo nakladacou 10 – 15 kg činkou 
(priťahovanie v predklone, za telom, nadhody, tlak v 
ľahu a pod.) 

Rozvoj výbušnej sily dolných končatín  
Gymnastická lavička 

- násobné odrazy, po jednej, z nohy na nohu, 
obojnožne v podrepe „žabáky a ich kombinácie“´ 

- sed na lavičku obkročmo – výskoky do stoja na 
lavičke  

Rozvoj výbušnej sily horných končatín 
Nešpecifické tréningové prostriedky  

- hody jednou a obidvoma rukami s 1 kg plnou loptou  
(zo stoja, kľaku, sedu, ľahu a vo výskoku) na rozličnú 
vzdialenosť  

Rozvoj  koordinačných schopnosti  
Nešpecifické tréningové prostriedky  

- skákanie na trampolíne 
- doplnkové športové hry  
- športové hry, trvanie 40 – 60 min. 
- skákanie na švihadle 15 – 20 min. 
- turistika 3,5 – 4 hod. 
- nepretržitý striedavý beh (alebo iná vhodná pohybová 

aktivita) v trvaní 15 – 20 min.; striedajú sa úseky 
relatívne rýchlejšie (PF 150 – 160 pulzov za minútu) 
s úsekmi relatívne pomalšími (SF 120 – 130 pulzov 
za minútu); dĺžka úsekov 50 – 100 m 

- hra podľa upravených pravidiel „kondičná hra“  
- hra na jednu bránku (3:3, 4:4) 
- hody plnou loptou 1 – 3 kg rôznym spôsobom, guľou 

4 – 5 kg. 
- gymnastické cvičenia s malými 1,5 – 2 kg činkami, s 

2,5 – 10 kg kotúčmi 
- činky; orientujeme sa na rozvoj všetkých svalových 

skupín 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- úpolové súboje dvojíc v pretláčaní a preťahovaní 
- opakované hody hádzanárskou loptou (1 kg plnou 

loptou) na vzdialenosť 15 – 30 m zhora z miesta, vo 
výskoku a pod., maximálnou frekvenciou za 30 – 60 
sekúnd, hodnotiť počet 

 
Teoretická príprava (10 hodín) 
Poznatky: 

- úrazová zábrana 
- vplyv fajčenia na športový výkon 
- prvá pomoc 
- lekárske prehliadky – ich význam  
- základné poučenie o pojmoch  
- telesná výchova, šport, ich význam  
- telesné cvičenia, ich charakteristika, význam pre 

zdravie 
- denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný 

režim  
- požiadavky na cvičební úbor v rôznom prostredí  
- požiadavky na hygienu tela v priebehu i po 

telovýchovnej činnosti  
Kondičná príprava: 

- kondičná príprava – ciele, obsah, diagnostika 
- rýchlostné schopnosti – štruktúra, rozvoj, diagnostika 
- koordinačné schopnosti – štruktúra, rozvoj, 

diagnostika 
- ďalšie poznatky vyplývajúce z obsahu kondičnej 

prípravy 
 
 
 
Psychologická príprava (10 hodín) 

- prehlbovanie vôľových a skvalitňovanie 
charakterových 

 
 
 
Teoretická príprava (10 hodín) 
Hráčky majú poznať: 

- základné pravidlá hádzanej,  
- pochopiť čo je tréningová jednotka a jej časti 
- športová príprava ako súčasť výchovy 
- denný režim, stravovanie športovca, 

otužovanie. 
- Vedia : 
- vymenovať najúspešnejších hráčov, hráčky 

hádzanej v SR 
- vymenovať a rozlíšiť základné pohybové 

schopnosti, určiť pohybové činnosti (športy), 
ktoré ich prevažne rozvíjajú 

- vymenovať a charakterizovať zložky športového 
tréningu 

- vymenovať ciele a obsah kondičnej prípravy 
- vysvetliť význam diagnostikovania pohybovej 

výkonnosti a telesného vývinu 
- sa podieľať na vykonávaní funkcie rozhodcov pri 

testovaní pohybovej  výkonnosti a telesného 
vývinu, 

- vykonávať funkciu zapisovateľa, časomerača a 
za pomoci trénera (podľa jeho pokynov) 
vyhodnocovať získané údaje. 

 
Psychologická príprava (10 hodín) 
  Žiačka vie prejaviť: 

- správanie v modelových situáciách vytváraných 
na  pôsobenie a zaťažovanie psychiky . 

- pozitívny postoj k životu v prípade neúspešnej 
športovej dráhy, 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: HÁDZANÁ – DIEVČATÁ – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- vlastnosti, správanie „fair – play“,  
- rozvíjanie kreativity a samostatnosti hráča  
- skvalitňovanie športovej a emocionálnu inteligenciu 

hráča  
- stotožnenie sa s postavením v tíme,  
- vytváranie kvalitného vzťahu hráč – tréner – tím hráča 
- podporovanie a rozvíjanie asertívneho a 

prosociálneho správanie hráča   
- budovanie pozitívneho vzťahu k súťaženiu a 

pravidelnej a systematickej športovej príprave, 
tréningu 

- formovanie pozitívneho postoja k sebe: sebaúcta, 
sebadôvera a sebavedomie – pozitívny postoj k 
životu v prípade možnej neúspešnej športovej dráhy 

- nadobudnúť potrebu úspechu, presadiť sa a 
zlepšovať výkon 

- vedieť sa „vyhecovať, vyburcovať“, sebamotivovať 
- -intrapersonálnu empatiu (pocit adekvátneho 

rozcvičenia, pripravenosti organizmu, vcítenie sa do 
charakteru zaťaženia – aeróbna alebo anaeróbna 
práca),  

- -interpersonálnu empatiu – odhadnúť a predvídať 
správanie, pohyb spoluhráča a súpera, následne ich 
pochopiť a adekvátne konať (emocionálna 
inteligencia hráča) 

- Osobnosť športovca a jeho špecifické vlastnosti a 
schopnosti vo vzťahu k športovej činnosti: 

 

- radosť z hry celého kolektívu, 
- sebaovládanie, vytrvalosť, cieľavedomosť 

a samostatnosť. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI 

 
Charakteristika vyučovacieho predmetu  

 
Športová príprava žiakov v športových triedach so zameraním na futbal je určená na 

systematickú prípravu športovo-talentovaných chlapcov. Celý proces prípravy mladých futbalistov je 
zameraný na optimálny rozvoj ich pohybových predpokladov a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. 
Športová príprava predstavuje dlhodobý pedagogický proces, orientovaný na formovanie osobnosti 
športovca a dosahovanie jeho optimálnych športových výkonov vo futbale. Všeobecný výchovný 
a špeciálny športový cieľ sa dosahuje plnením úloh športového tréningu. Formuje požadované 
vlastnosti osobnosti / zameranie, charakter, temperament, jednotlivé pohybové schopnosti/, 
umožňuje osvojiť si herné činnosti jednotlivca a racionálnu techniku. Úlohy športového tréningu sa 
realizujú v jednotlivých jeho zložkách a to v hernej, kondičnej, teoretickej a psychologickej príprave. 
 
5. ročník 
V tomto ročníku sa žiaci učia základným herným činnostiam jednotlivca, učia sa ich spájať do 
reťazcov. V tomto období ich športového výkonnostného rastu sa učia základnému rozostaveniu na 
ihrisku, hráčskym funkciám, štandardným situáciám. Tento predmet v tomto prvom ročníku ich 
športovej prípravy ich učí aj správnemu dennému režimu, adekvátnej životospráve, hygiene. 
 
6. ročník  
Športová príprava žiakov v tomto ročníku nadväzuje na piaty ročník. Chlapci sa učia dosiahnuť takú 
kvalitu základným herných činností, aby boli schopní hrať podľa pravidiel. Snažia sa zvládnuť 
základné herné kombinácie /obranné aj útočné/.V kondičnej príprave pomocou rôznych pohybových 
hier, špeciálnych cvičení, žiaci získavajú potrebnú fyzickú pripravenosť. Pri rozvoji koordinačných 
schopností sa učia všeobecné cvičenia spájať s hernými zručnosťami. 
 
7. ročník 
V tomto ročníku predmet už umožňuje žiakov prostredníctvom hernej a kondičnej prípravy dosiahnuť 
taký stupeň športovej výkonnosti, aby boli schopní hrať bez väčších problémov súťažné stretnutia 
podľa pravidiel futbalu.   
 
8. ročník 
Športová príprava už starších žiakov v tomto ročníku nadväzuje na prípravu mladších žiakov. V tejto 
etape svojho športového rastu už vedia zaujať základné herné rozostavenie a dokážu ho upravovať 
podľa požiadaviek hry v obrannej a v útočnej fáze. Osvojené herné zručnosti by mali bez väčších 
problémov uplatňovať v jednotlivých hráčskych funkciách. V tomto období tiež rozvíjajú schopnosť 
hodnotiť herný výkon jednotlivca a herný výkon družstva.  
 
9. ročník 
Športová príprava u chlapcov v tomto veku už vykazuje znaky pomerne vysokej športovej 
výkonnosti, čo sa prejavuje vo veľmi dobrom zvládnutí herných činností jednotlivca, ktoré dokážu 
uplatňovať v jednotlivých hráčskych funkciách. Herný výkon 15 ročných chlapcov je kultivovaný, čo 
sa prejavuje v dlhodobej súťaži v jednotlivých súťažných stretnutiach i v konfrontácii na 
medzinárodnej úrovni. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Cieľom prípravy je optimálny rozvoj individuálneho herného výkonu /IHV/ podľa veku pre 
očakávaný budúci vrcholový herný výkon /IHV/ tak, aby tento mohol byť integrovaný do vrcholového 
herného výkonu družstva /HVD/. Prípravky a športové triedy majú preto ako základné etapy 
dlhodobého procesu zásadný význam. Iba kvalitná príprava talentov v športových triedach vytvorí 
základné predpoklady pre úspešnú prácu v ďalších útvaroch talentovanej mládeže, v ďalších 
článkoch vrcholového futbalu. 

 
 

 
 



 

Kľúčové kompetencie 
 

Reflektujú otázky súčasného človeka, krajiny, Európskej únie a sveta. Prelínajú sa ako 
povinná súčasť vzdelávania jednotlivými predmetmi a uplatňujú sa rôznymi organizačnými formami 
a metódami vzdelávania. 

Špecifické ciele predmetu sú vyjadrené pomocou nasledovných kľúčových a predmetových     
kompetencií: 

 
Pohybové kompetencie: 
- žiak si vie vybrať  a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb, 
- žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a zlepšenie 

zdravia, 
- žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných odvetviach telesnej 

výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 
 
Kognitívne kompetencie:  

- žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so 
zameraním na úlohy ochrany vlastného zdravia, 

- žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností a oblastí poznatkov, 
- žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti, 
- žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru, 
- žiak vie, ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote, 
- žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných  noriem, 
- žiak vie poskytnúť prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí, 
- žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri vykonávaní pohybovej činnosti, 
- žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie, 
- žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 
 
Komunikačné kompetencie: 
- žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať, 
- žiak používa správnu odbornú terminológiu v edukačnom procese i počas voľnočasových aktivít. 
 
Učebné kompetencie: 
- žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu, 
- žiak vie zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu 

pred zranením. 
 
Interpersonálne kompetencie: 
- žiak prejavuje pozitívny vzťah k sebe i iným, 
- žiak efektívne pracuje v kolektíve, 
- žiak vie racionálne riešiť konfliktné situácie, najmä v športe, 
- žiak  sa správať empaticky a asertívne pri vykonávaní telovýchovných a športových činností, ale 

i v živote. 
 
Postojové kompetencie: 
- žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti, 
- žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom zápolení i v živote, uznať kvality súpera, 
- žiak dodržiava princípy fair-play, 
- žiak sa zapája do mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity, 
- žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z oblasti telesnej výchovy a športu a iných 

predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu prírody. 
 
 
Učebné osnovy 
 

Športová príprava ako súčasť výchovno- vzdelávacieho procesu sa vyučuje podľa učebných 
osnov pre futbal a v súlade so zásadami športového tréningu futbalu v priestoroch školy alebo 
v klubových priestoroch. Úzko súvisí  s poobedňajšiu činnosť v športovom klube. 



 

Športová príprava sa realizuje formou športového tréningu, sústredení a účasťou na športových 
súťažiach a podujatiach. Jej súčasťou je regenerácia a pravidelná kontrola trénovanosti. 
 
 
Učebné zdroje 
 
Učebné zdroje tvorí učiteľ a tréner v súlade s obsahom a potrebami športovej prípravy. 
 



 

 
 
 
 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia /spôsobilosť/ k 
celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu 
a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
- vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce 
v skupine, 
- uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (84 hodín) 
Herné činnosti 
Herné systémy 
Herné kombinácie 
Reťazce herných činností jednotlivca 
Herné činnosti jednotlivca 
Štandardné situácie 
 
 
 
 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (61 hodín) 
Špeciálne cvičenia 
Rôzne druhy pohybových hier. 
Rozvoj vytrvalosti 
/oxidatívna kapacita/ 
Rôzne formy vytrvalostného behu v teréne, na ihrisku, 
v telocvični 
Rozvoj rýchlosti 
/neoxidatívna kapacita/ 
Beh bez lopty, intenzita 5 – 6 sekúnd, rýchlosť vykonávania 
herných činností, reťazcov HČ 
Rozvoj relatívnej a odrazovej sily dolných končatín 
Posilňovanie chrbtových a brušných svalov 
Úpolové hry 
Preťahovanie, pretláčanie 
Opakované skoky, výskoky, preskoky, v spojení so  

 
HERNÁ PRÍPRAVA (84 hodín) 
Žiak vie preukázať takú kvalitu herných činností, aby bol 
schopný hrať podľa pravidiel. 
Žiak vie zaujať základné rozostavenie, využívať priestor 
a zachovávať hráčske funkcie v systéme hry. 
Žiak ovláda kombinačnú hru a vie základné herné 
kombinácie /útočné – obranné/. 
Žiak vie spájať základné herné činnosti do reťazcov. 
Žiak zvládne tieto štandardné situácie: pokutový kop, kop 
z rohu, kop od bránky, autové vhadzovanie, špecializovaný 
tréning brankára /vybraní žiaci/. 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (61 hodín) 
Žiak zvládne test pozostávajúci z týchto disciplín: 

- beh na 30 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- beh 5 x 10 m 
- koordinácia 
- ľah – sed  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 5. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

dokáže tvorivo prispievať 
k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/,  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

senzomotorickými zručnosťami /prihrávky, streľba hlavou vo 
výskoku a pod./ 
Rozvoj koordinačných schopností 
Všeobecné cvičenia spájané s hernými zručnosťami 
Špeciálne cvičenia – všetky formy basketbalu, hádzanej, 
futbalu s vhodne upravenými pravidlami 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Špecifické poznatky 

- význam pohybových schopností 
- technická stránka HČ a ich využitie v hre 
- základy individuálnej taktiky pri realizácií HČ 
- zásady spolupráce skupiny hráčov a súčinnosti 

družstva 
- hráčska funkcia a jej úlohy 
- pravidlá hry 
- analýza hry družstva a vlastného herného prejavu 
- sledovanie zápasov vyspelých hráčov 

 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Rozvoj zamerania osobnosti /potreby, záujmy, ciele/ cez 
motivačné stimuly až po vytváranie postojov 
Rozvoj poznávacích schopností s dôrazom na pozornosť 
a predstavivosť 
Rozvoj kladných čŕt osobnosti, morálnych, vôľových 
vlastností, usmerňovanie emocionálneho prežívania, 
podpora začlenenia žiaka do kolektívu 
Rozvoj psychickej odolnosti voči negatívnym vplyvom 

 
 
 
 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Žiak vie: 
- vysvetliť význam športu pre zdravie. 
- vysvetliť požiadavky na správny denný režim. 
- vymenovať požiadavky na osobnú hygienu.  
- vymenovať časti ľudského tela a jeho orgány. 
- v praxi uplatňovať zásady fair play. 
- správne pomenovať osvojené herné činnosti jednotlivca. 
- vysvetliť základné pravidlá futbalu. 
 
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Žiak má schopnosť, dokáže: 

- pochopiť pojmy a inštrukcie zo strany učiteľa. 
- preukázať pozitívny postoj k tréningovému 

procesu. 
- plniť naňho kladené úlohy, neustále sa zlepšovať. 
- zámerne vplývať na rozvoj vlastnej, úmyselnej 

pozornosti. 
- disciplinovane vykonávať úlohy. 
- uvedomiť si emotívnosť svojho prejavu. 
- spolupracovať v súčinnosti s ostatnými 

spoluhráčmi. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia /spôsobilosť/ k 
celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu 
a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (84 hodín) 
Herné činnosti 
Herné systémy 
Herné kombinácie 
Reťazce herných činností jednotlivca 
Herné činnosti jednotlivca 
Štandardné situácie 
 
 
 
 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (61 hodín) 
Špeciálne cvičenia 
Rôzne druhy pohybových hier 
Rozvoj vytrvalosti 
/oxidatívna kapacita/ 
Rôzne formy vytrvalostného behu v teréne, na ihrisku, 
v telocvični 
Rozvoj rýchlosti 
/neoxidatívna kapacita/ 
Beh bez lopty, intenzita 5 – 6 sekúnd, rýchlosť vykonávania 
herných činností, reťazcov HČ 
Rozvoj relatívnej a odrazovej sily dolných končatín 
Posilňovanie chrbtových a brušných svalov 
Úpolové hry 
Preťahovanie, pretláčanie 
Opakované skoky, výskoky, preskoky, v spojení so  

 
HERNÁ PRÍPRAVA (84 hodín) 
Žiak vie preukázať takú kvalitu herných činností, aby bol 
schopný hrať podľa pravidiel. 
Žiak vie zaujať základné rozostavenie, využívať priestor 
a zachovávať hráčske funkcie v systéme hry. 
Žiak ovláda kombinačnú hru a vie základné herné 
kombinácie /útočné – obranné/. 
Žiak vie spájať základné herné činnosti do reťazcov. 
Žiak zvládne tieto štandardné situácie: pokutový kop, 
kop z rohu, kop od bránky, autové vhadzovanie, 
špecializovaný tréning brankára /vybraní žiaci/. 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (61 hodín) 
Žiak zvládne test pozostávajúci z týchto disciplín: 

- beh na 30 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- beh 5 x 10 m 
- koordinácia 
- ľah – sed 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
-vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine, 
- uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 
dokáže tvorivo prispievať 
k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/,  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  

senzomotorickými zručnosťami /prihrávky, streľba hlavou vo 
výskoku a pod./ 
Rozvoj koordinačných schopností 
Všeobecné cvičenia spájané s hernými zručnosťami 
Špeciálne cvičenia – všetky formy basketbalu, hádzanej, 
futbalu s vhodne upravenými pravidlami 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Špecifické poznatky 

- význam pohybových schopností 
- technická stránka HČ a ich využitie v hre 
- základy individuálnej taktiky pri realizácií HČ 
- zásady spolupráce skupiny hráčov a súčinnosti 

družstva 
- hráčska funkcia a jej úlohy 
- pravidlá hry 
- analýza hry družstva a vlastného herného prejavu 
- sledovanie zápasov vyspelých hráčov 

 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Rozvoj zamerania osobnosti /potreby, záujmy, ciele/ cez 
motivačné stimuly až po vytváranie postojov 
Rozvoj poznávacích schopností s dôrazom na pozornosť 
a predstavivosť 
Rozvoj kladných čŕt osobnosti, morálnych, vôľových vlastností, 
usmerňovanie emocionálneho prežívania, podpora začlenenia 
žiaka do kolektívu 
Rozvoj psychickej odolnosti voči negatívnym vplyvom 

 
 
 
 
 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Žiak vie: 
- vysvetliť význam športu pre zdravie. 
- vysvetliť požiadavky na správny denný režim. 
- vymenovať požiadavky na osobnú hygienu.  
- vymenovať časti ľudského tela a jeho orgány. 
- v praxi uplatňovať zásady fair play. 
- správne pomenovať osvojené herné činnosti 
jednotlivca. 
- vysvetliť základné pravidlá futbalu. 
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Žiak má schopnosť, dokáže: 

- pochopiť pojmy a inštrukcie zo strany učiteľa 
- preukázať pozitívny postoj k tréningovému 

procesu 
- plniť naňho kladené úlohy, neustále sa 

zlepšovať 
- zámerne vplývať na rozvoj vlastnej, úmyselnej 

pozornosti 
- disciplinovane vykonávať úlohy 
- uvedomiť si emotívnosť svojho prejavu 
- spolupracovať v súčinnosti s ostatnými 

spoluhráčmi 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 6. ročník – 5 hodín týždenne, spolu 165 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 7. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Kompetencia /spôsobilosť/ k 
celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu 
a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
- vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 
 
 
 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (64 hodín) 
Herné činnosti 
Herné systémy 
Herné kombinácie 
Reťazce herných činností jednotlivca 
Herné činnosti jednotlivca 
Štandardné situácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (51 hodín) 
Rozvoj vytrvalostných schopností 
Rôzne formy behu v teréne, na ihrisku, v hale 
Riadená hra 
Reťazce herných činností v zodpovedajúcom režime 
zaťaženia 
Rozvoj rýchlostných schopností 
Rozvoj frekvenčnej rýchlosti 
Rozvoj akceleračnej rýchlosti 
Rozvoj cyklickej rýchlosti 
Rozvoj rýchlosti reakcie 
Rozvoj silových schopností 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (64 hodín) 
Žiak vie: 

- orientovať sa v priestore v základnom hernom 
systéme 4 – 4 – 2  

- využívať priestor, šírku a hĺbku útočenia 
v útočných herných systémoch 

- postupný útok, rýchly protiútok 
- zaujať obranu v stredovej a obrannej zóne na 

vlastnej polovici ihriska v nižšie uvedených 
obranných systémoch /aktívna priestorová 
obrana, kombinovaná obrana/ 

- plynulo a presne spolupracovať v obranných 
a útočných herných kombináciách 

- spájať rôzne zložité, typické reťazce herných 
činností 

Žiak ovláda nasledujúce herné činnosti jednotlivca: 
- útočné 
- obranné 
- brankára 
- kontrola lopty 

 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (51 hodín) 
Žiak zvládne testy všeobecnej a špeciálnej motorickej 
výkonnosti, pozostávajúce z týchto disciplín: 
a/ testy všeobecnej motorickej výkonnosti 

- beh na 50 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- ľah – sed 
- Cooperov test 

b/ testy špeciálnej motorickej výkonnosti 
- beh 5 x 10 metrov 
- beh na 30 metrov 
- prekážková dráha 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 7. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce v skupine,  
- uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde dokáže 
tvorivo prispievať k dosahovaniu 
spoločných cieľov,  
 
 
 
 
 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/,  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   
 
 
 
 

Rozvoj koordinačných schopností 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Všeobecné poznatky 
Základné poznatky 

- základné pojmy 
- telesná výchova, šport, futbal a ich význam 
- organizácia súťaží 
- požiadavky futbalu na ich vekovú kategóriu 
- denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný režim 
- požiadavky na hygienu 
- význam otužovania 
- vplyv fajčenia na hráčsky výkon 
- hráčske funkcie - ich rozbor v jednotlivých systémoch 
- základné pravidlá vo futbale  

 
 
      
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (7 hodín) 
Komunikácia 
Plánovanie 
Realizácia 
 

- slalom s loptou 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (10 hodín) 
Žiak vie: 

- vymenovať najúspešnejších hráčov na 
Slovensku 

- vymenovať a rozlíšiť pohybové schopnosti 
- vymenovať hráčske funkcie v jednotlivých 

herných systémoch, ktoré družstvo praktizuje 
v tréningovom procese a využíva v zápasoch 

- vysvetliť základné pravidlá futbalu 
- vysvetliť negatívny vplyv fajčenia na zdravie 

a výkonnosť hráča 
- vysvetliť ciele a úlohy regenerácie síl 

v športovej príprave 
- viesť rozcvičenie so spoluhráčmi 
- objektívne hodnotiť a posudzovať herný výkon 

kolektívu a jednotlivcov 
- vysvetliť zásady prevencie chorôb a úrazov 

v tréningovom procese 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (7 hodín) 
Žiak má schopnosť, dokáže: 

- denný režim futbalistu vyjadriť slovami 
a dodržiavať skutkami 

- sám seba ohodnotiť 
- prejaviť húževnatosť, odvahu, vytrvalosť, 

sebaovládanie 
- samostatne pracovať a dodržiavať prijaté 

pravidlá tímu 
- prispôsobiť sa zaťaženiu a zvýšeným nárokom 

v tréningovom procese 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 7. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 

- vrátiť sa k vytýčeným cieľom a vzorom a tým 
sám seba motivovať v dosahovaní vytýčenej 
cesty 

- popísať svoje aktuálne citové stavy pred, 
počas a v zápase 

- uvedomiť si princípy a dôležitosť rozvoja 
pohybových schopností 

- pochopiť rozdiel medzi strachom a pred 
štartovou nervozitou, medzi hernou agresivitou 
a hnevom 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Kompetencia /spôsobilosť/ k 
celoživotnému učeniu sa  
- uvedomuje si potrebu svojho 
autonómneho učenia sa ako 
prostriedku sebarealizácie 
a osobného rozvoja,  
- kriticky hodnotí svoj pokrok, 
prijíma spätnú väzbu 
a uvedomuje si svoje ďalšie 
rozvojové možnosti,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (74 hodín) 
Herné činnosti 
Herné systémy 
Herné kombinácie 
Reťazce herných činností jednotlivca 
Herné činnosti jednotlivca 
Štandardné situácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (51 hodín) 
Rozvoj vytrvalostných schopností 
Rôzne formy behu v teréne, na ihrisku, v hale 
Riadená hra 
Reťazce herných činností v zodpovedajúcom režime 
zaťaženia 
Rozvoj rýchlostných schopností 
Rozvoj frekvenčnej rýchlosti 
Rozvoj akceleračnej rýchlosti 
Rozvoj cyklickej rýchlosti 
Rozvoj rýchlosti reakcie 
Rozvoj silových schopností 

 
HERNÁ PRÍPRAVA (74 hodín) 
Žiak vie: 

- orientovať sa v priestore v základnom hernom 
systéme 4 – 4 – 2  

- využívať priestor, šírku a hĺbku útočenia v útočných 
herných systémoch 

- zrealizovať postupný útok, rýchly protiútok 
- zaujať obranu v stredovej a obrannej zóne na 

vlastnej polovici ihriska v nižšie uvedených 
obranných systémoch /aktívna priestorová obrana, 
kombinovaná obrana/ 

- plynulo a presne spolupracovať v obranných 
a útočných herných kombináciách 

- spájať rôzne zložité, typické reťazce herných 
činností 

Žiak vie ukázať nasledujúce herné činnosti jednotlivca: 
- útočné 
- obranné 
- brankára 
- kontrola lopty 

 
KONDIČNÁ PRÍPRAVA (51 hodín) 
Žiak zvládne testy všeobecnej a špeciálnej motorickej 
výkonnosti, pozostávajúce z týchto disciplín: 
a/ testy všeobecnej motorickej výkonnosti 

- beh na 50 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- ľah – sed 
- Cooperov test 

b/ testy špeciálnej motorickej výkonnosti 
- beh 5 x 10 metrov 
- beh na 30 metrov 
- prekážková dráha 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
občianske  
- vyvážene chápe svoje osobné 
záujmy v spojení so záujmami 
širšej skupiny, 
- je otvorený kultúrnej a etnickej 
rôznorodosti,  
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
sociálne a personálne  
- osvojil si základné postupy 
efektívnej spolupráce 
v skupine, 
- uvedomuje si svoju 
zodpovednosť v tíme, kde 
dokáže tvorivo prispievať 
k dosahovaniu spoločných 
cieľov,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozvoj koordinačných schopností 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (5 hodín) 
Všeobecné poznatky 
Základné poznatky 

- základné pojmy 
- telesná výchova, šport, futbal a ich význam 
- organizácia súťaží 
- požiadavky futbalu na ich vekovú kategóriu 
- denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný 

režim 
- požiadavky na hygienu 
- význam otužovania 
- vplyv fajčenia na hráčsky výkon 
- hráčske funkcie - ich rozbor v jednotlivých systémoch 
- základné pravidlá vo futbale  

 
 
      
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (2 hodiny) 
Komunikácia 
Plánovanie 
Realizácia 
 

- slalom s loptou 
 
 
TEORETICKÁ PRÍPRAVA (5 hodín) 
Žiak vie: 

- vymenovať najúspešnejších hráčov na Slovensku 
- vymenovať a rozlíšiť pohybové schopnosti 
- vymenovať hráčske funkcie v jednotlivých herných 

systémoch, ktoré družstvo praktizuje v tréningovom 
procese a využíva v zápasoch 

- vysvetliť základné pravidlá futbalu 
- vysvetliť negatívny vplyv fajčenia na zdravie 

a výkonnosť hráča 
- vysvetliť ciele a úlohy regenerácie síl v športovej 

príprave 
- viesť rozcvičenie so spoluhráčmi 
- objektívne hodnotiť a posudzovať herný výkon 

kolektívu a jednotlivcov 
- vysvetliť zásady prevencie chorôb a úrazov 

v tréningovom procese 
 
 
PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (2 hodiny) 
Žiak má schopnosť, dokáže: 

- denný režim futbalistu vyjadriť slovami a dodržiavať 
skutkami 

- sám seba ohodnotiť 
- prejaviť húževnatosť, odvahu, vytrvalosť, 

sebaovládanie 
- samostatne pracovať a dodržiavať prijaté pravidlá 

tímu 
- prispôsobiť sa zaťaženiu a zvýšeným nárokom 

v tréningovom procese 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 8. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 
 
 
Kompetencie /spôsobilosti/ 
vnímať a chápať kultúru 
a vyjadrovať sa nástrojmi 
kultúry 
- pozná pravidlá spoločenského 
kontaktu /etiketu/,  
- správa sa kultivovane, 
primerane okolnostiam 
a situáciám,  
- je tolerantný a empatický 
k prejavom iných kultúr,   
 
 
 
 
 
 

- vrátiť sa k vytýčeným cieľom a vzorom a tým sám 
seba motivovať v dosahovaní vytýčenej cesty 

- popísať svoje aktuálne citové stavy pred, počas 
a v zápase 

- uvedomiť si princípy a dôležitosť rozvoja 
pohybových schopností 

- pochopiť rozdiel medzi strachom a pred štartovou 
nervozitou, medzi hernou agresivitou a hnevom 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
Pohybové kompetencie 
Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú 
pohybovú výkonnosť 
s orientáciou na udržanie 
a zlepšenie zdravia. 
 
Kognitívne kompetencie 
Žiak vie vysvetliť dôvody 
potreby vykonávania pohybovej 
činnosti v dennom režime so 
zameraním na úlohy ochrany 
vlastného zdravia. 
 
Žiak používa odbornú 
terminológiu osvojených 
pohybových činností a oblastí 
poznatkov. 
 
Žiak vie zostaviť a používať 
rozcvičenie pred vykonávaním 
pohybovej činnosti. 
 
Žiak dodržiava osvojené 
pravidlá pri vykonávaní 
pohybových činností súťažného 
charakteru. 
 
Žiak dodržiava bezpečnostné 
a hygienické požiadavky pri 
vykonávaní pohybovej činnosti. 
 

 
I. HERNÁ PRÍPRAVA (64 hodín) 
Herné činnosti 
Herné systémy 
Herné kombinácie 
Reťazce herných činností jednotlivca 
Herné činnosti jednotlivca 
Štandardné situácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
II. KONDIČNÁ PRÍPRAVA (58 hodín) 
Rozvoj vytrvalostných schopností 
Rôzne formy behu v teréne, na ihrisku, v hale 
Riadená hra 
Reťazce herných činností v zodpovedajúcom režime 
zaťaženia 
Rozvoj rýchlostných schopností 
Rozvoj frekvenčnej rýchlosti 
Rozvoj akceleračnej rýchlosti 
Rozvoj cyklickej rýchlosti 
Rozvoj rýchlosti reakcie 
Rozvoj silových schopností 
Rozvoj koordinačných schopností 
 
 

 
I. HERNÁ PRÍPRAVA (64 hodín) 
Žiak vie: 
- orientovať sa v priestore v základnom hernom systéme 4-

4-2 
- využívať priestor, šírku a hĺbku útočenia v útočných 

herných systémoch 
- postupný útok, rýchly protiútok 
- zaujať obranu v stredovej a obrannej zóne na vlastnej 

polovici ihriska v nižšie uvedených obranných systémoch 
/aktívna priestorová obrana, kombinovaná obrana/ 

- plynulo a presne spolupracovať v obranných a útočných 
herných kombináciách 

- spájať rôzne zložité, typické reťazce herných činností 
Žiak vie ukázať nasledujúce herné činnosti jednotlivca: 
- útočné 
- obranné 
- brankára 
- kontrola lopty 
 
II. KONDIČNÁ PRÍPRAVA (58 hodín) 
Žiak zvládne testy všeobecnej a špeciálnej motorickej 
výkonnosti, pozostávajúce z týchto disciplín: 
a/ testy všeobecnej motorickej výkonnosti 
- beh na 50 metrov 
- skok do diaľky z miesta 
- ľah – sed 
- Cooperov test 
b/ testy špeciálnej motorickej výkonnosti 
- beh 5 X 10 metrov 
- beh na 30 metrov 
- prekážková dráha 
- slalom s loptou 
 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

Žiak pozná životné priority 
a priority v starostlivosti 
o vlastné zdravie. 
 
 
 
Komunikačné kompetencie 
Žiak sa dokáže jasne 
a zrozumiteľne vyjadrovať. 
 
Učebné kompetencie 
Žiak vie zdôvodniť potrebu 
zaradenia pohybových aktivít 
do svojho denného režimu. 
 
Interpersonálne kompetencie 
Žiak prejavuje pozitívny vzťah 
k sebe i iným. 
Žiak efektívne pracuje 
v kolektíve. 
Žiak vie racionálne riešiť 
konfliktné situácie, najmä 
v športe. 
 
Postojové kompetencie 
Žiak má zážitok z vykonávanej  
pohybovej činnosti. 
Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať 
prehru v športovom zápolení 
i v živote, uznať kvality súpera. 
Žiak dodržiava princípy fair-
play. 

 
 

 
 
III. TEORETICKÁ PRÍPRAVA (5 hodín) 
Všeobecné poznatky 
Základné poznatky 

- základné pojmy 
- telesná výchova, šport, futbal a ich význam 
- organizácia súťaží 
- požiadavky futbalu na ich vekovú kategóriu 
- denný režim, význam spánku, stravovanie, pitný 

režim 
- požiadavky na hygienu 
- význam otužovania 
- vplyv fajčenia na hráčsky výkon 
- hráčske funkcie - ich rozbor v jednotlivých systémoch 
- základné pravidlá vo futbale  

 
 
      
IV. PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (5 hodín) 
Komunikácia 
Plánovanie 
Realizácia 
 

 
 
III. TEORETICKÁ PRÍPRAVA (5 hodín) 
Žiak vie: 
- vymenovať najúspešnejších hráčov na Slovensku 
- vymenovať a rozlíšiť pohybové schopnosti 
- vymenovať hráčske funkcie v jednotlivých herných 

systémoch, ktoré družstvo praktizuje v tréningovom 
procese a využíva v zápasoch 

- vysvetliť základné pravidlá futbalu 
- negatívny vplyv fajčenia na zdravie a výkonnosť hráča 
- vysvetliť ciele a úlohy regenerácie síl v športovej príprave 
- viesť rozcvičenie so spoluhráčmi 
- objektívne hodnotiť a posudzovať herný výkon kolektívu 

a jednotlivcov 
- vysvetliť zásady prevencie chorôb a úrazov v tréningovom 

procese 
 
 
IV. PSYCHOLOGICKÁ PRÍPRAVA (5 hodín) 
Žiak má schopnosť, dokáže: 
- denný režim futbalistu vyjadriť slovami a dodržiavať 

skutkami 
- sám seba ohodnotiť 
- prejaviť húževnatosť, odvahu, vytrvalosť, sebaovládanie 
- samostatne pracovať a dodržiavať prijaté pravidlá tímu 
- prispôsobiť sa zaťaženiu a zvýšeným nárokom 

v tréningovom procese 
- vrátiť sa k vytýčeným cieľom a vzorom a tým sám seba 

motivovať v dosahovaní vytýčenej cesty 
- popísať svoje aktuálne citové stavy pred, počas 

a v zápase 
- uvedomiť si princípy a dôležitosť rozvoja pohybových 

schopností 



 

Rozpis učiva predmetu: ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA: FUTBAL – CHLAPCI – 9. ročník – 4 hodiny týždenne, spolu 132 vyučovacích hodín 

Kľúčové kompetencie Obsahový štandard  Výkonový štandard 

 
 

- pochopiť rozdiel medzi strachom a pred štartovou 
nervozitou, medzi hernou agresivitou a hnevom 

 



 

Inovovaný školský vzdelávací program vypracovali vedúci poradných orgánov riaditeľky školy, ktorý 
bol schválený 07.09.2015 na zasadnutí Pedagogickej rady a 07.09.2015 na zasadnutí Rady školy 
pri ZŠ Okružná 17 v Michalovciach. 
Revidované 25.08.2016 a schválené na zasadnutí Pedagogickej rady 07.09.2016. 
Revidované 28.08.2017 a schválené na zasadnutí Pedagogickej rady 04.09.2017. 
Revidované 30.08.2018 a schválené na zasadnutí Pedagogickej rady 05.09.2018. 
Revidované 30.08.2019 a schválené na zasadnutí Pedagogickej rady 03.09.2019. 
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