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 Všeobecná charakteristika školy 

 

1.1 Veľkosť  školy   

 Základná škola v Málinci je „Základná škola so všetkými ročníkmi“ (tzv. 

plnoorganizovaná škola). Súčasná kapacita školy je 237 žiakov. Má 9 ročníkov, člení sa 

na prvý a druhý stupeň (ISCED 1 a ISCED 2) – prvý stupeň tvorí prvý až štvrtý ročník, 

druhý stupeň piaty až deviaty ročník, V každom ročníku je jedna trieda. V súčasnosti 

školu navštevuje 116 žiakov. 

 Školský areál je umiestnený v centre obce Málinec (vo vzdialenosti niekoľkých 

desiatok metrov sa nachádza autobusová zastávka pre dochádzajúcich žiakov, miestna 

knižnica, kultúrny dom, obecný úrad). V areáli školy sa okrem hlavnej budovy nachádza 

budova telocvične a školskej jedálne (s kapacitou približne 300 stravníkov).  

 

1.2 Charakteristika žiakov  

Školu navštevujú žiaci vo veku 6 až 15 rokov (výnimočne 16 rokov). Väčšina žiakov 

je priamo z obce Málinec, niekoľko žiakov dochádza denne z blízkych obcí Ozdín, 

vrátane miestnej časti Bystrička, Rovňany. 

 

1.3 Charakteristika pedagogického zboru 

Vzhľadom na počet tried má škola potenciál zamestnať cca 12 učiteľov (štyri 

učiteľky vyučujú v ročníkoch 1. – 4., ostatní v ročníkoch 5. – 9.) V závislosti od výšky 

nenormatívnych finančných prostriedkov škola zamestnáva aj asistentov učiteľa, 

špeciálneho pedagóga alebo iných členov inkluzívneho týmu, pre prácu ktorých  má 

vytvorené priestorové podmienky. V škole v súčasnosti pôsobia na plný úväzok štyria 

asistenti učiteľa (plus dvaja rozšírením úväzku na čiastočný úväzok). Metodickú činnosť 

v oblasti integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

zabezpečuje v súčasnosti školský špeciálny predagóg.  

Stabilne v škole fungujú 2 oddelenia ŠKD, zamestnáva teda aj dvoch 

vychovávateľov. Členmi pedagogického zboru sú aj vyučujúci náboženskej výchovy 

(katolícka, EAV) zamaestnaní na čiastočný úväzok.  Jeden učiteľ na čiastočný úväzok 

vyučuje neodborne. Všetci ostatní pedagógovia spĺňajú podmienky pedagogickej 

i odbornej spôsobilosti pre vyučovanie na základnej škole.  

Z hľadiska štruktúry kariérových pozícií v škole pôsobia viacerí pedagógovia – 

špecialisti ako výchovný poradca, triedni učitelia a koordinátori pre rôznu pedagogickú 

činnosť. Vyučovanie tzv. profilových predmetov je odborné, kvôli nízkemu počtu tried 

nie je možné zabezpečiť plnú odbornosť vo vyučovaní všetkých výchovných 
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predmetov. Z hľadiska vnútorných potrieb školy je vhodné doplnenie kvalifikácie 

súčasných učiteľov o vyučovanie výchovných predmetov (najmä telesná výchova). 

Vzdelávanie pedagógov je priebežné, realizované rôznymi spôsobmi 

prostredníctvom formálneho aj neformálneho vzdelávania (VŠ, MPC, vzdelávacie 

kurzy a pod). 

Skladba pedagogického zboru je vyvážená – priemerný vek je približne 41 rokov. 

Zbor tvoria mladší zamestnanci, zamestnanci v strednom veku, aj v staršom veku. 

 

1.4 Dlhodobé projekty                     

V roku 2020 škola ukončila pôsobenie v projektu „V základnej škole úspešnejší“, 

prostredníctvom ktorého boli v škole zamestnaní asistenti učiteľa pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. V súčasnosti sú tieto pracovné miesta zabezpečené 

prostredníctvo projektu POP II, zastrešoaného MPC. V rámci tohto projektu je 

zamestnaný aj školský špeciálny pedagóg. ( trvanie projektu 2020-2022) 

 

 
 

Škola je stále zapojená do projektu „Rozvoj čitateľskej, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti v základných školách“ (projekt „Zo školy múdrejší“). 

Trvanie projektu malo byť 2 roky (1. 2. 2019 – 31. 1. 2021), z pandemických dôvodov 

sa realizácia aktivít predĺžila. S realizáciou projektu sú spojené nemalé problémy 

ohľadom financovania, nakoľko dochádza k značnému oneskoreniu kontroly platieb. 

Škola má ambíciu ukončiť projekt do 31.1.2022. Obidva projekty sú finančne 

zastrešované z Operačného programu Ľudské zdroje. Škola je dlhoročným účastníkom 

projektu Zdravá škola, v roku 2000 bola zaradená do národnej siete škôl podporujúcich 

zdravie. Niekoľko rokov sa škola zapája aj od viacerých projektov ESF priamo i cez 

partnerstvo. Okrem spomínaných projektov je škola zapojená do projektu Zvyšovanie 

kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania. 

Za efektívnejšiu formu realizácie projektov škola považuje projekty s nižšou 

byrokratickou záťažou krátkodobejšieho charakteru s jasným a ľahšie dosiahnuteľným 

cieľom (dotácie, granty,… - napr. projekty Čítame radi a Spolu múdrejší realizované 

v šk. rou 2010/2021).  

1.5 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi 

Rada školy má 11 členov, zasadá minimálne 4x ročne (podľa potreby aj častejšie). 

Riaditeľ pravidelne oboznamuje radu školy o priebehu a výsledkoch výchovno-

vzdelávacieho procesu, personálnom, finančnom i materiálnom zabezpečení školy, o jej 

celkovom fungovaní. Rada školy podľa platnej legislatívy prerokúva jednotlivé správy, 
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na ich základe i na základe vlastných podnetov navrhujú riaditeľovi školy prípadné 

zmeny v činnosti školy, v jej každodennom fungovaní.  

Rada rodičov – stretnutia sú organizované minimálne 4 x ročne (celoškolské alebo 

triedne – podľa potreby). Na triednych stretnutiach triedni učitelia informujú rodičov 

o jednotlivých žiakoch a ich výsledkoch, spoločne sa rozhoduje o niektorých 

záležitostiach v súvislosti s kolektívom triedy, riešia sa parciálne problémy triedy. 

O týchto stretnutiach triedni učitelia podávajú písomnú správu vedeniu školy. 

Pedagogicko-psychologická poradňa – poskytuje škole servis v oblasti žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (diagnostika, metodická pomoc, 

plánovanie činnosti a pod). Ďalej pre školu organizujú aktivity zamerané na 

protidrogové aktivity, prevenciu proti kriminalite, atď. Koordinujú aj činnosť 

výchovného poradcu v súvislosti s agendou prihlášok na stredné školy. V oblasti ŠPP 

škola spolupracuje aj so SCŠPPaP v Lučenci, s pracoviskom v Poltári, s ktorým má 

veľmi dobrú spoluprácu. Pracovisko zabezpečuje v škole aj logopedickú starostlivosť.  

Škola považuje za jeden z kľúčových faktorov efektívnej spolupráce s partnermi 

účinnú komunikáciu s nimi. Vzhľadom na miestne podmienky je to najmä využívanie 

obecného rozhlasu, webovej stránky a facebookového profilu školy. Za týmmto účelom 

boli zavedené pravidelné konzultačné hodiny s vyučujúcimi. 

 

1.6 Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 

Škola má hlavnú budovu, v ktorej sa nachádzajú učebne – 9 klasických tried, 

špeciálna trieda, žiacka dielňa a veľká odborná – multifunkčná učebňa, ktorá 

v súčasnosti spĺňa najmä funkciu počítačovej učebne. Jej súčasťou je aj kútik na varenie 

a pečenie. Má potenciál pre laboratórne práce z fyziky, chémie a biológie (kabinety 

týchto predmetov sú v bezprostrednej blízkosti). Pre tieto účely je však potrebná väčšia 

investícia do vybavenia učebne i kabinetov.  

V blízkosti hlavnej budovy sa nachádza telocvičňa, v priestoroch ktorej prebieha 

vyučovanie telesnej výchovy, záujmová činnosť mimo vyučovania i voľnočasové 

športové aktivity žiakov i zamestnancov školy rovnako ako obyvateľov obce. 

V rovnakej budove sa nachádza i školská kuchyňa s jedálňou, kde sa stravujú žiaci 

i zamestnanci školy. V školskej kuchyni sa pripravuje strava aj pre materskú školu. 

V areáli školy sa nachádza aj trávnaté ihrisko ohraničené mantinelmi určené pre 

loptové hry a v zime na ľadovú plochu.  

Na budove školy bola realizovaná rekonštrukcia strechy, výmena okien a zateplenie 

fasády. Následne – v lete 2010 bola zrealizovaná rekonštrukcia elektrických rozvodov 

v celej budove školy, počas ktorej bola v celej budove vybudovaná IT sieť. Súčasne bola 

vykonaná aj oprava a modernizácia školského rozhlasu. V lete 2017 bola zriaďovateľom 

realizovaná generálna oprava strechy na školskej jedálni.  

V roku 2020 škola finančne zabezpečila modernizáciu šatní (prechod od systému 

spoločných šatní ku skrinkovému systému), obec financovala úpravu priestorov. 

Prostredníctvom programu prevencie kriminality obec zabezpečila výmenu mantinelov 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 7 z 159 

 

školského ihriska. V roku 2020 z prostriedkov „havarijného fondu“ MŠVVaŠ SR obec 

rovnako zastrešila realizáciu renovácie stropu a stien haly telocvične, modernizáciu WC 

a výmenu okien a dverí v nej. Z dotácie určenej na podporu najmenej rozvinutých 

okresov obec realizovala v roku 2021 výmenu okien a dverí v miestnej jedálni 

a z vlastných zdrojov aj modernizáciu priestoru jedálne (dlažba, maľovanie stien).  

Škola v rokoch 2020-2021 pristúpila aj k investíciám do úspory na ústrednom 

vykurovaní v škole aj v telocvični výmenou ventilov radiátorov za termostatické. Obec 

finančne zabezpečila to isté v ŠJ. 

 

1.7 Škola ako životný priestor 

Chodbové priestory (najmä vestibul) je najfrekventovanejším miestom školy 

a preto je dôležité, aby napĺňal informačnú aj estetickú funkciu v budove školy. Chodby 

sú obohatené o výzdobu primeranú veku detí a informačné i umelecké nástenky. Dojem 

v tejto oblasti kazí najmä priestor šatní, ktorý vyžaduje rekonštrukciu. Areál školy je 

obohatený o lesopark. V najbližšom období bude potrebné vizuálne zmeniť jeho 

charakter – jeho dominantou sú vysoké ihličnany, ktoré začínajú prestavovať 

bezpečnostné riziko a je potrebné pristúpuť k výrubu, resp. zníženiu výšky stromov 

predstujúcich potenciálne nebezpečenstvo. 

 

1.8 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní 

Na bezpečnosť a ochranu zdravia externe dohliada bezpečnostný technik 

(BOZP), resp.  technik požiarnej ochrany. V pravidelných intervaloch sú vykonávané 

revízie požiarnych prístrojov, kotlov, elektroinštalácie, komínov, školského náradia a 

pod. Zistené nedostatky sú bezodkladne odstraňované.  Zamestnanci pravidelne 

absolvujú bezpečnostné školenia, ktoré vyžaduje platná legislatíva, vykonávajú sa 

nácviky evakuácie pre prípad požiaru a pod.  

Podmienky na vyučovanie v učebniach, telocvični i celom areáli sú bezpečné 

a vyhovujú platnej legislatíve.  

Žiaci sú o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci poučení na začiatku každého 

školského roku triednym učiteľom, v rámci jednotlivých predmetov príslušnými 

vyučujúcimi. Poučenie o bezpečnosti sa vykonáva aj pred každou hromadnou akciou 

(napr. výcvikový kurz, výlet, exkurzia). 
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 Charakteristika školského vzdelávacieho programu  

 

Dĺžka štúdia: 4 roky 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné 

podmienky na štúdium: 
vek 6 rokov 

Spôsob ukončenia štúdia: absolvovanie 4. ročníka 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní: 
vysvedčenie o prospechu v 4. ročníku 

Poskytnutý stupeň 

vzdelania: 
ISCED 1 – primárne vzdelanie 

 

Dĺžka štúdia: 5 rokov 

Forma štúdia: denná 

Nevyhnutné vstupné 

podmienky na štúdium: 
úspešné absolvovanie 4. ročníka ZŠ 

Spôsob ukončenia štúdia: absolvovanie 9. ročníka 

Doklad o dosiahnutom 

vzdelaní: 
vysvedčenie o prospechu v 9. ročníku 

Poskytnutý stupeň 

vzdelania: 
ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie 

 

2.1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) 

Hlavným cieľom našej školy je pomôcť našim žiakom v získaní dostatočného 

množstva všeobecných vedomostí a zručností vo všeobecnovzdelávacích predmetoch, 

pripraviť žiakov na život, kde je potrebné tvorivé myslenie, účinné riešenie problémov.  

Medzi hlavnými prioritami je zabezpečenie zvládnutia základov všetkých 

„profilových“ predmetov s následnými individuálnymi možnosťami rozvoja 

v predmetoch, ku ktorým má žiak najbližší vzťah. Preto škola kladie dôraz na ich 

odborné vyučovanie (jazyky, matematika, spoločenské aj prírodné vedy). Vzhľadom na 

počet žiakov v triedach a veľkosť školy je  nevyhnutné zabezpečovať individuálny 

rozvoj schopností žiakov  aj mimovyučovacími prostriedkami (krúžky, doučovanie, 

konzultácie).  Žiaci majú rovnako možnosť rozvíjať sa v umeleckých predmetoch. 

Nižšia odbornosť vyučovania v nich je „kompenzovaná“ možnosťou navštevovania 

elokovaného pracoviska ZUŠ v Poltári vo výtvarnom a hudobnom obore v priestoroch 

miestnej knižnice a ponukou záujmových útvarov. V oblasti telovýchovy škola 

spolupracuje s miestnou telovýchovnou jednotou a dobrovoľným hasičským zborom.  

V súlade s koncepciou rozvoja školy je kladený dôraz na komunitné potreby – napr. 

zavedenie nemeckého jazyka z dôvodu vyššieho perdccenta pracujúcich v nemecky 
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hovoriacich krajinách, resp. zvýšenie časovej dotácie pre predmety vzdelávacej oblasti 

Človek a práca. 

Žiaci majú široký výber záujmových útvarov od vedomostne cez umelecky až po 

športovo orientované. Dá sa povedať, že ponuka v tejto oblasti prevyšuje dopyt. Všetky 

záujmové útvary organizované školu sú bezplatné. Obsah niektorých záujmových 

útvarov užšie súvisí aj s niektorými prierezovými témami, ktoré sú takto rozvíjané aj 

mimoškolskou činnosťou (regionálna výchova, mediálna výchova).  

Prierezová téma finančná gramotnosť je rozvíjaná aj prostredníctvom disponibilných 

hodín v predmete matematika v 7. a 8. ročníku (výlučne pre účely rozvíjania finančnej 

gramotnosti). 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú vzdelávaní podľa 

individuálnych výchovno-vzdelávacích programov. Činnosť špeciálnej triedy pre 

žiakov s MR bola zrušená z dôvodu zníženia počtu žiakov navštevujúcich triedu 

a z finančných dôvodov (skokovitý pokles počtu žiakov v roku 2021). 

Žiaci môžu minimálne 1-krát týždenne využiť konzultačné hodiny s vyučujúcimi pre 

zlepšenie úrovne svojich vedomostí a zručností. Žiaci, ktorým hrozí opakované 

neprospievanie majú znížené nároky na vedomosti vo forme tzv. kompetenčného 

minima, ktoré je prílohou plánu práce školy (počas šk. roka je prispôsobované 

podmienkam vyučovacieho procesu). 

Škola sa pri vyučovaní riadi platnou legislatívou, pedagogicko-organizačnými 

pokynmi (POP) Ministerstva školstva Slovenskej republiky a vlastnými internými 

smernicami. 

 

2.2 Zameranie školy a stupeň vzdelania  

Žiaci po ukončení 4. ročníka ZŠ získajú primárne vzdelanie (ISCED 1), po ukončení 

9. ročníka nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 2 – okrem žiakov s MP).  

Zameranie našej školy je do značnej miery determinované jej 

umiestnením, veľkosťou, sociálnym zložením obyvateľstva (ide o menšiu 

plnoorganizovanú školu nachádzajúcu sa v obci strednej veľkosti).  V celom regióne je 

pomerne vysoká nezamestnanosť, z čoho vyplýva, hľadanie pracovných možností 

v zahraničí alebo v modernejších odboroch, ktoré sa v našom regióne zatiaľ masívne 

nepresadili. Región je charakteristický odlivom mladých ľudí s potenciálom uplatniť sa 

na pracovnom trhu. V regióne ostávajú, resp. prisťahovávajú sa do neho ľudia s nižším 

vzdelaním a slabšími možnosťami uplatnenia sa na trhu práce. V regióne je dlhodobo 

vyššia nezamestnanosť – sprievodným javom je dlhodobá nezamestnanosť a dlhodobá 

odkázanosť na sociálnu pomoc (hmotná núdza).  

Škola má preto nižšie požiadavky na výchovnovzdelávacie výsledky, resp. pri 

hodnotení a klasifikácii je potrebné prihliadať na možnosti vzdelávania sa žiakov 

v rodinnom prostredí. Dôležitým faktorom pri VZ procese je teda nevyhnutný 

individuálny prístup pri práci so žiakom – diferencovať požiadavky nielen podľa 

schopností žiakov, ale aj podľa ich sociálneho statusu. Zvládnutie tejto fázy – správne 
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vyhodnotenie individuálneho reálneho potenciálu žiaka je kľúčovou  záležitosťou pre 

ďalší VZ rozvoj žiaka.  

 

2.3 Profil absolventa - ISCED 1 

Absolvent primárneho  vzdelávania má  osvojené základy čitateľskej, matematickej, 

prírodovednej, resp. funkčnej gramotnosti, ktoré sa budú postupne rozvíjať v rámci 

nižšieho stredného stupňa vzdelávania.  

Na veku primeranej úrovni disponuje nasledujúcimi kľúčovými kompetenciami 

- pozná a uplatňuje účinné techniky učenia sa 

- vyjadruje sa súvisle písomnou aj ústnou formou, v materinskom, štátnom jazyku 

- rozumie najzákladnejším slovným spojeniam v cudzom jazyku a dokáže ich 

používať; 

- využíva základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v 

každodenných situáciách; 

- vie používať vybrané informačné a komunikačné technológie pri učení sa, pozná  

riziká spojené s využívaním internetu a médií 

- získa základy uplatňovania kritického myslenia pri práci s informáciami; 

- dokáže aplikovať osvojené prírodovedné a spoločenskovedné poznatky vo svojej 

činnosti, v starostlivosti o seba a druhých 

- rozpozná v škole a vo svojom najbližšom okolí určitý problém, 

premýšľa o jeho príčinách a vie navrhnúť riešenie podľa  svojich vedomostí a 

skúseností; 

- váži si seba i druhých,  dokáže ústretovo komunikovať a spolupracovať; 

- správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám; 

- má vzťah ku kultúrno-historickému dedičstvu, ľudovým tradíciám a umeniu, s 

ktorými sa stretáva vo svojom živote; 

- dokáže byť tolerantný, snaží sa pochopiť druhého, pozná a toleruje jeho kultúru, 

tradície, spôsob života 

- uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti, rešpektuje práva iných. 

 

K rozvoju kompetencií  prispieva celý vzdelávací obsah, organizačné formy a 

metódy výučby, podnetné sociálno-emočné prostredie školy, rôzne aktivity 

uskutočňované v škole, ale aj v mimovyučovacej a mimoškolskej činnosti.  

 

2.4 Profil absolventa - ISCED 2 

Profil absolventa sa odvíja od kompetencií, ktoré žiak získal v procese 

vzdelávania a sebavzdelávania v rámci nižšieho  stredného stupňa vzdelávania a iných 

rozvíjajúcich aktivít. 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania disponuje nasledujúcimi základnými 

kompetenciami, ktoré vychádzajú zo vzdelávacích štandardov vyučovacích predmetov 

a špecifických cieľov prierezových tém na tomto stupni vzdelávania: 
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- pozná a uplatňuje efektívne techniky učenia sa a osvojovania si poznatkov 

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

- využíva cudzí jazyk na úrovni používateľa základov jazyka 

- používa matematické postupy a vedomosti pri riešení praktických problémov, je 

schopný aplikovať osvojené matematické modely logického a priestorového 

myslenia 

- používa informačné a komunikačné technológie pre potreby učenia sa a pre svoj 

život 

- vyhľadá a využije viaceré informácie a možnosti pri plánovaní úloh a riešení 

problémov s uplatnením zásad kritického myslenia 

- dokáže aplikovať osvojené poznatky a metódy prírodných vied vo svojom živote 

- uplatňuje osvojené základy pre efektívnu spoluprácu a komunikáciu v skupine 

- posúdi svoje silné a slabé stránky s ohľadom na svoje ďalšie vzdelávanie a 

budúce profesijné záujmy 

- chápe dôležitosť ochrany svojho zdravia a uprednostňuje  základné princípy 

zdravého životného štýlu v každodennom živote 

- uvedomuje si význam kultúrneho dedičstva a umenia vo svojom živote a živote 

celej spoločnosti 

- prijíma rozmanitosť ako prirodzenú súčasť spoločnosti 

- pozná a uplatňuje svoje práva a rešpektuje práva iných 

- má predpoklady stať sa aktívnym občanom v národnom i globálnom kontexte 

 

Získané kompetencie žiaka menia svoju kvalitu (rozvíjajú sa) v priebehu jeho 

ďalšieho vzdelávania. 
 

2.5 Pedagogické stratégie 

Škola podporuje vyučovanie pomocou digitálnej techniky – každá trieda je 

vybavená interaktívnou tabuľou alebo veľkoplošným interaktívnym displejom. Škola 

okrem PC učebne  disponuje tabletmi zadováženými z projektu Digiškola. Učitelia 

využívajú techniku v rôznej miere - podľa svojho uváženia. V tomto smere je 

problematické financovanie správy PC siete v škole. Škola potrebuje v tejto oblasti 

zdroje na financovanie profesionálnych služieb z externého prostredia. Kvality výučby 

digitálnymi technológiami v škole je značne determinovaná týmto faktorom.  

Učitelia taktiež využívajú pomerne často projektový prístup pri vyučovaní 

(informatika, geografia, cudzie jazyky, prvý stupeň ZŠ...) – v závislosti od predmetu 

a obsahu vyučovania. Výber didaktických prostriedkov (aj moderných koncepcií 

vyučovania) pre naplnenie VZ cieľov je výlučne v kompetencii vyučujúceho. 

Škola sa snaží rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, 

sebahodnotenie, napr. prostredníctvom práce s rôznymi učebnými zdrojmi, kde je 

podstatná selekcia informácií. 

Dlhodobejším cieľom školy je nastaviť podporu vzdelávania na menšie, 

finančne, personálne aj časovo menej náročné projekty (granty), s presne zameraným 
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cieľom a väčšie projekty realizovať len v prípade, že sú „šité na mieru“ momentálnym 

potrebám školy. 

Škola má ambíciu využívať rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické 

nástroje evalvácie detí a žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich 

zlyhávania, podpore ich talentov pri identifikácii ŠVVP. Prijímať konkrétne opatrenia 

na zníženie počtu menej úspešných žiakov vo vzdelávaní, motivovať a viesť ich k zmene 

postojov k učeniu. 

Ako konkrétne opatrenie v tomto smere zaviedla škola konzultačné hodiny 

učiteľov pre žiakov aj rodičov a zadefinovala kompetečné minimum pre každý 

„profilový“ predmet na druhom stupni ZŠ – najmä ako nástroj zamedzujúci 

opakovanému neprospievaniu žiaka. 

 

2.6  Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami 

Škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami najmä v triedach s ostatnými žiakmi tak, aby si rozvinuli 

vlastné kompenzačné mechanizmy, aby plnohodnotne prežívali vlastný život, zohľadní 

ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, aby mali zabezpečený rovnocenný prístup 

k vzdelávaniu, primeraný rozvoj osobnosti a dosiahli primerané vzdelanie.  

V škole v súčasnosti pracujú 2,4 asistenti učiteľa pre žiakov so ZZ financovaní 

MŠVVaŠ SR z nenormatívnych zdrojov a 2 asistenti s rovnakým zameraním 

financovaní z projektu POP II. Ich činnosť koordinuje školský špeciálny pedagóg, 

rovnako financovaný prostredníctvom uvedeného projektu. 

 

Škola v súčasnosti zabezpečuje vzdelávanie: 

 

a. žiakov so zdravotným postihnutím: mentálne postihnutých, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou, s viacnásobným postihnutím, autizmom; 

b. žiakov s vývinovými poruchami učenia; 

c. žiakov s intelektovým výkonom v hraničnom pásme; 

d. s poruchami správania; 

e. žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Škola podľa potreby zabezpečí odborný prístup vo vzdelávaní : 

 

- včasnú špeciálnopedagogickú diagnostiku a  v prípade potreby odporučí ďalšie 

odborné vyšetrenia; 

- počas zápisu žiakov do 1. ročníka škola komunikuje s miestnou MŠ s cieľom 

identifikovať žiakov so ŠVVP; následne komunikuje možnosti a problémy vzdelávania 

týchto žiakov s CŠPPaP a SCŠPPaP; 

- na ich základe, ak žiaci so zdravotným znevýhodnením nemôžu splniť požiadavky 

príslušných vzdelávacích štandardov, vypracuje škola spoločne so školským zariadením 
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výchovného poradenstva a prevencie podľa kompetencií individuálny vzdelávací 

program (ďalej len IVP), podľa ktorého sa žiak vzdeláva. Vypracovanie IVP je povinné. 

IVP sa môže v priebehu roka dopĺňať a upravovať podľa aktuálnej potreby; 

- na našej škole sa žiaci so zdravotným znevýhodnením  vzdelávajú primárne v triedach 

spolu s ostatnými žiakmi školy, vzdelávajú sa podľa IVP, ktorý vypracúva škola resp. 

triedny učiteľ v spolupráci školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

podľa kompetencií, v zastúpení špeciálnym pedagógom resp. iným odborníkom. 

 

Škola ďalej: 

- zabezpečí, aby sa zákonný zástupca žiaka s IVP oboznámil a navrhne formu 

spolupráce so zákonnými zástupcami žiaka; 

  - priebežne garantuje systematickú spoluprácu so školským zariadením výchovnej 

prevencie a poradenstva podľa potrieb žiaka, odborný servis špeciálneho pedagóga, 

psychológa, logopéda... 

 - prispôsobí všeobecné ciele a kompetencie individuálnym osobitostiam žiakov so 

zdravotným znevýhodnením; 

- stará sa o plnenie IVP a podľa odporúčania odborníkov dodržiavanie  úprav obsahu 

vzdelania, používanie špeciálnych metód (metóda viacnásobného opakovania, metóda 

multisenzoriálneho prístupu, algoritmizácie učiva, metóda nadmerného zvýraznenia 

informácií, intenzívnej spätnej väzby, pozitívneho posilňovania, individuálneho 

prístupu,...)     úprava obsahu, špecifický prístup v hodnotení špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb – všetko individuálne so zreteľom na každého žiaka; 

- v prípade akýchkoľvek nejasností postupu pri výchove a vzdelávaní zabezpečí, aby 

učiteľ mohol ihneď konzultovať problémy s odborníkom; 

- poskytuje žiakom v prípade potreby učebnice a pracovné zošity pre ŠZŠ, žiakom 

i pedagógom špeciálne vyučovacie pomôcky a odbornú literatúru, ktoré sa priebežne 

dopĺňajú; 

- umožňuje všetkým žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia celodenný 

výchovný systém – popoludní pobyt v školskom klube s cieľom lepšie sa pripraviť na 

vyučovanie a zmysluplne tráviť čas. V tomto smere spolupracuje s terénnymi 

sociálnymi pracovníkmi v obci aj komunitným centrom, v ktorom často trávia takéto 

deti voľný čas v popoludňajších hodinách.  

 

Ak žiak nemôže postupovať podľa učebných osnov daného ročníka a je potrebné 

prispôsobiť obsah a formy vzdelávania v jednom alebo viacerých predmetoch, 

vypracuje vyučujúci v spolupráci so špeciálnym pedagógom ako súčasť IVP Úpravu 

učebných osnov konkrétneho predmetu, kde bude vypracovaná postupnosť krokov pri 

preberaní učiva. 

 

2.7  Začlenenie prierezových tém 

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

v učebných osnovách jednotlivých predmetov. 

 Prierezová téma dopravná výchova bude u žiakov 1.-4. ročníka realizovaná 

osobitným kurzom priamo na dopravnom ihrisku. Ochrana života a zdravia ako 
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prierezová téma bude realizovaná na druhom stupni ZŠ prostredníctvom účelových 

cvičení a na prvom stupni formou didaktických hier. 

 Obsah environmentálnych problémov rozvíjať najmä na predmetoch 

biológia, geografia ako prierezovú tému; taktiež prostredníctvom realizácie účelových 

cvičení a didaktických hier v rámci prierezovej témy Ochrana života a zdravia.  

Žiakov školy v tomto zmysle zapájať do aktivít týkajúcich sa triedenia odpadu, 

konk.: 

- projekt Recyklohry; 

- zber papiera; 

- zber elektroodpadu; 

- vytrieďovanie plastov z bežného komunálneho odpadu. 

Aktivity budú realizované najmä na vyučovacích hodinách vzdelávacej oblasti 

Človek a svet práce. 
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 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  
 

Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 

1. hodnotenie žiakov  

2. hodnotenie pedagogických zamestnancov 

3. hodnotenie školy.  

 

3.1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilostí od 

hodnotenia správania, pričom budeme dbať na to, aby boli hodnotené výsledky a pokrok 

žiakov, aby neboli delení na úspešných a neúspešných. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami sa bude brať do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na 

jeho školský výkon. 

 

3.2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  

Hodnotenie zamestnancov sa zakladá na hodnotení v štyroch sledovaných oblastiach 

s 5-ni stupňami hodnotenia v každej z nich. Od čiastkových hodnotení sa odvíja celkové 

hodnotenie PZ.  

Hodnotenie prebieha každoročne po ukončení 2. polroka šk. roka. Hodnotiaci hárok 

zamestnanca tvorí osobitnú prílohu Pracovného poriadku školy. Súčsťou hodnotenia je 

aj autoevalvácia zamestnanca. Zamestnanca hodnotí jeho priamy nadriadený – zástupca 

riaditeľa školy. 

Hodnotenie zamestnancov prebieha aj prostredníctvom plánu vnútornej kontroly, 

ktorý sa každoročne aktualizuje a s ktorým sú PZ oboznamovaní na plánovacej 

pedagogickej rade na začiatku šk. roka (kontrola v pedagogickej oblasti). 

 

3.3 Hodnotenie školy  

Indikátormi pre hodnotenie sú najmä: 

- ciele, ktoré si škola stanovila (napr. školskom vzdelávacom programe),  ich 

reálnosť a stupeň dôležitosti; 

- posúdenie ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe;  

- oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých škola 

dosahuje slabšie výsledky, včítane návrhov a opatrení; 
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- plnenie plánu práce školy, 

- plnenie koncepčného zámeru rozvoja školy; 

- ročný plán vzdelávania zamestnancov a plán profesijného rozvoja, 

- plán kontrolnej činnosti. 

 

Podklady pre hodnotenie získavame monitoringom vyučovacieho procesu 

a podmienok na jeho priebeh, výsledkov vzdelávania i práce školy. V tomto nám okrem 

iného slúžia i správy školskej inšpekcie, výsledky hospitácií, analýza úspešnosti žiakov 

na predmetových súťažiach.  
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 Školský učebný plán – ISCED 1 - 2020/2021 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

  1. 

roč. 

2. 

roč. 

       3. 

roč. 

4. 

roč. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Anglický jazyk 

 

9 + 1* 8 8 

 

3 

7 + 1* 

 

3 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

Tvorivá informatika 

5 4+ 1* 

 

1 

4 

1 

4 

1 

Príroda 

a spoločnosť 

Prvouka 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

1 

 

 

2  

1 + 1* 

1 

 

2 

2 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie 

Domov a práca 

 

 

 

1 

1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 2 1 1 

 Hudobná výchova 1 1 1 1 

Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

3 3 3 3 

      

SPOLU týždenne  22 23 25 26 
 

 - tzv. EXTRAHODINY v rámci projektu „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“ 

max 12 hod. v šk. roku 
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 Školský učebný plán – ISCED 2 – 2020/2021 

 
Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín  

  5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a lit. 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

5 + 1* 

3 

5 

3 

5 + 1* 

3 

2 

5 

3 

2 

5 

3 

 

 

Matematika a práca s 

informáciami 
Matematika 

Matematika v kocke 

Informatika 

Cvičenia z informatiky 

5 

 

1 

1 

5 + 1* 

 

1 

5 

 

1 

5 

 

1 

5 

1 

1 

Človek a príroda Biológia 

Fyzika 

Chémia 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

1 + 1* 

2 
Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

1 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 + 1* 

1 

3 

1 

1 
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 2 
Človek a svet práce Technika 

Domov a práca 
1 

1 

1 1 1 1 

SPOLU týždenne  27 29 30 30 30 
 

 - tzv. EXTRAHODINY v rámci projektu „Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ“ - 

max  15 hodín v šk. roku 
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 Školský učebný plán – ISCED 1 - 2021/2022 
 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Predmet Počet hodín 

  1. 

roč. 

2. 

roč. 

       3. 

roč. 

4. 

roč. 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

Anglický jazyk 

 

9 8 8 

 

3 

7 

 

3 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 

Informatika 

Tvorivá informatika 

5 4 

 

1 

4 

1 

4 

1 

Príroda 

a spoločnosť 

Prvouka 

Prírodoveda 

Vlastiveda 

1 

 

 

2  

1 

1 

 

2 

2 

Človek a svet 

práce 

Pracovné vyučovanie 

Domov a práca 

 

 

 

1 

1 1 

Umenie a kultúra Výtvarná výchova 2 2 1 1 

 Hudobná výchova 1 1 1 1 

Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová 

výchova 

3 3 3 3 

      

SPOLU týždenne  22 23 25 26 
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 Školský učebný plán – ISCED 2 - 2021/2022 

 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet Počet hodín  

  5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 

Jazyk a komunikácia Slovenský jazyk a lit. 

Cvičenia zo slovenského 

jazyka a literatúry 

Anglický jazyk 

Nemecký jazyk 

5  

 

 

3 

5 

 

 

3 

5  

 

 

3 

2 

5 

 

 

3 

2 

5 

1 

 

3 

2 

 

Matematika a práca s 

informáciami 
Matematika 

Matematika v kocke 

Informatika 

5 

 

1 

5 

 

1 

5 

 

1 

5 

 

1 

5 

1 

1 

Človek a príroda Biológia 

Fyzika 

Chémia 

2 

 

 

2 

2 

 

2 

1 

2 

1 

2 

2 

1 

1  

1 
Človek a spoločnosť Dejepis 

Geografia 

Občianska náuka 

1 

2 

2 

2 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

1 
Umenie a kultúra Výtvarná výchova 

Hudobná výchova 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 
Človek a hodnoty Etická 

výchova/Náboženská 

výchova 

1 1 1 1 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 2 2 2 2 
Človek a svet práce Technika 1 1 1 1 1 
SPOLU týždenne  25 29 31 31 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Málinci, 31. 8. 2021 

                               

Mgr. Ľuboslav Jablonský 

     riaditeľ ZŠ  
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 Učebné osnovy – ISCED 1 
 

8.1 1. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (4. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - matematika (+ 1 hod.) 

 - telesná a športová výchova (+ 1 hod.) 

 
PREDMET :  MATEMATIKA 
ROČNÍK: Prvý 
ZVÝŠENÁ ČASOVÁ DOTÁCIA ZA 

TÝŽDEŇ:  
+ 1 hodina týždenne (5 hodín) 

VYUŽITIE DISPONIBILNÝCH HODÍN: 
Zvýšenie kvality výkonu vzdelávacích 

štandardov existujúceho predmetu. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Matematika. Vo 

vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto vyučovacia 

hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 

Vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

 

 

Žiak dokáže: 

-použiť rôzne druhy pracovných listov a cvičení zameraných na precvičovanie 

a upevňovanie poznatkov pri sčitovaní a odčitovaní v obore do 20 / maľovanky/ 

-vytvoriť príklady pre svojho spolužiaka / kartičky / 

-riešiť rovnice a nerovnice v obore do 20/ pracovné listy a maľovanky/ 

- riešiť jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, keď sú dané dva sčítance zväčšiť  

dané číslo o niekoľko jednotiek určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý 

sčítanec zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

-použiť poznatky v praxi pri riešení slovných úloh / pracovné listy/ 

-použiť samostatne vytvorené slovné príklady na uvedenú problematiku 

-vyhľadať informácie a pracovať s informáciami zašifrované príklady/ 

 

Žiak dokáže: 

-vyhľadať informácie a pracovať s informáciami podľa pokynov pedagóga/ práca 

s pracovným listom/ 

-riešiť úlohy zamerané na rozvoj matematického myslenia / práca s pracovným listom/ 

 

 

Aritmetika  Sčitovanie a odčitovanie v číselnom obore do 20 

             Aritmetika  Riešenie aplikačných úloh rozvíjajúce matematické myslenie 
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PREDMET :  Telesná a športová výchova 

ROČNÍK: Prvý 

ZVÝŠENÁ ČASOVÁ DOTÁCIA ZA 

TÝŽDEŇ:  

+ 1 hodina týždenne (3 hodiny) 

VYUŽITIE DISPONIBILNÝCH 

HODÍN: 

Zvýšenie kvality výkonu vzdelávacích 

štandardov existujúceho predmetu. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Telesná výchova 

a šport. Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 

Vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

Špecifický výkon:  

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 

-žiak dokáže  uplatniť  nadobudnuté zručnosti a tanečné prvky svojho regiónu 

- žiak dokáže pohybom stvárniť melódiu a rytmizáciu piesní 

 - žiak zvládne cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti, beh, skoky, poskoky, so 

zameraním na správne a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách 

- žiak ovláda tanečné kroky a motívy regionálnych ľudových tancov tanečné kroky 

- žiak dokáže  uplatniť  nadobudnuté zručnosti a tanečné prvky, vybuduje si k ľudovým 

hodnotám pozitívny vzťah. 

 

8.2 2.ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (4. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - telesná a športová výchova (+ 1 hod.) 

 

Novovytvorený predmet v rámci disponibilných hodín: 

 - tvorivá informatika (1 hodina) 

 - domov a práca (1 hodina) 

 
PREDMET :  Telesná  a športová výchova 

ROČNÍK: Druhý 

ZVÝŠENÁ ČASOVÁ DOTÁCIA ZA 

TÝŽDEŇ:  

+ 1 hodina týždenne (3 hodiny) 

VYUŽITIE DISPONIBILNÝCH 

HODÍN: 

Zvýšenie kvality výkonu vzdelávacích 

štandardov existujúceho predmetu. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Telesná výchova a 

šport. Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 

Vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

Hudobno-pohybové a tanečné činnosti 

-žiak dokáže  uplatniť  nadobudnuté zručnosti a tanečné prvky svojho regiónu v doprovode 

hudobného nástroja a piesne 
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- žiak dokáže pohybom stvárniť melódiu a rytmiku   vybraných piesní 

 - žiak zvládne cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti, beh, skoky, poskoky 

- žiak ovláda tanečné kroky a motívy regionálnych ľudových tancov tanečné kroky, 

- žiak pozná rôzne druhy rytmických cvičení: aerobik, zumba, brušné tance a iné , 

. žiak dokáže tanečné kroky zladiť s hudobným sprievodom, rytmizované pohyby s využitím 

hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov alebo imitačné pohyby so slovným 

navádzaním, 

 -žiak dokáže napodobňovať pohyby IKT, tanečne improvizovať ľudové tance, 

- žiak dokáže tanečne prezentovať tanečné variácie na verejných podujatiach,. 

- žiak dokáže  uplatniť  nadobudnuté zručnosti a tanečné prvky  , vybuduje si k ľudovým 

hodnotám pozitívny vzťah 

Športové činnosti pohybového režimu TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové 

činnosti 

-žiak dokáže  spoznať prírodu a prírodné úkazy regiónu formou turistiky a turistickej 

vychádzky, spozná faunu a flóru okolia, rôzne hry zamerané na ochranu životného prostredia 

a dokáže sa orientovať v okolí. 
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TVORIVÁ INFORMATIKA 
Učebné osnovy :  2. ročník 

Vzdelávacia oblasť :  Matematika a práca s informáciami  

Predmet :   Tvorivá informatika 

Časová dotácia :  1 h týždenne 

Tvorivá informatika je novovytvorený predmet v rámci disponibilných hodín rámcového učebného plánu v druhom ročníku. 
 

 

CHARAKTERISTIKA 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. 

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s 

počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie 

problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým 

nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej 

zložky, ktorá má dominantné postavenie pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom 

vzdelávaní, aj keď iba vo veľmi jednoduchej forme. Informatika zároveň pripravuje žiakov na to, aby korektne využívali takto nadobudnuté 

zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. 

 

CIELE PREDMETU 

 

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

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v používaní počítača. Využitím 

vhodných tém z ostatných predmetov (písanie, prírodovedy, matematiky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy) zoznámiť žiakov s možnosťami 

kreslenia, trénovania počítania, písania a ďalších najtypickejších druhov aplikácií. 

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. 

Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami 

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

Žiaci 

 uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,  
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 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

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

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú informácie na webe,  

 poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

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

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo.  

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 
 

 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu triedy tak, aby boli splnené 

stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.  

 Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

 výklad učiteľa 

 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

 prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 

 projektové, zážitkové vyučovanie 

 

KOMPETENCIE – SPÔSOBILOSTI 
 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 uvedomuje si potrebu učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobného rozvoja 

 získava a spracováva nové informácie a uplatňuje rôzne stratégie učenia sa 

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

 efektívne využíva dostupné informačno-komunikačné technológie 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej práce na verejnosti 

kompetencie uplatňovať matematické myslenie 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách 

 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 

 efektívne využíva IKT pri svojom vzdelávaní, tvorivých aktivitách, projektovom vyučovaní a vyjadrovaní svojich myšlienok a postojov 

 nadobudol schopnosť prostredníctvom internetu a IKT získavať a spracovávať informácie v textovej aj grafickej podobe 

 vie algoritmicky myslieť a využívať tieto schopnosti v reálnom živote 

 uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

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

kompetencie 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 

 poznáva pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu zvažovania úrovne ich rizika 

 dokáže konštruktívne a kooperatívne riešiť konflikty 

kompetencie sociálne a personálne 

 efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných 

cieľov 

 dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných 

vzťahoch 
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OBSAH 
 

 Vzdelávací  obsah  informatiky  v  Štátnom  vzdelávacom  programe  je  rozdelený  na päť tematických okruhov:  

 

 Reprezentácie a nástroje  

 Komunikácia a spolupráca  

 Algoritmické riešenie problémov  

 Softvér a hardvér  

 Informačná spoločnosť  

 

V našom ŠkVP sa budeme v druhom ročníku na predmete Tvorivá informatika venovať len dvom tematickým okruhom. 

 

 Učivo  v  tematickom  okruhu  Reprezentácie a nástroje je kľúčové  už  aj  pre  nižšie stupne vzdelávania. Práca s grafikou, textom, 

informáciami, multimédiami, či aplikácie na spracovávanie  špecifických  informácií  sú  veľmi  dôležité  pre  pochopenie 

mechanizmov  pri riešení rôznych problémov prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými 

počítačovými aplikáciami, aby   

1.  vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  

2.  získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií, 

3.  pochopili  spôsoby  reprezentácie  základných  typov  informácií  (reprezentovanie farieb a obrázkov).  

 

  

 Tematický  okruh Softvér a hardvér sa  venuje  popisu  a  pochopeniu mechanizmov  IKT.  Žiaci by sa mali zoznámiť   

1.  s možnosťami vstupných a výstupných zariadení,  

2.  rôznych oblastí určenia softvéru,  

3.  so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami.  

 

  

Obsah vzdelávania  
 

Informatické vedomosti a zručnosti žiakov na 1. stupni základnej školy sa budujú predovšetkým hravou formou. Preto sú kľúčovými 

nástrojmi používanými pri výučbe špeciálne výučbové programy pre deti. Pomocou týchto programov sa žiaci oboznámia s počítačom a naučia sa 

pracovať s myšou a klávesnicou.  



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 28 z 159 

 

Pre nadobudnutie lepšej zručnosti pri práci s myšou je do obsahu učiva zaradená práca v grafickom editore. Malo by ísť o grafický editor 

pre deti. Žiaci v ňom kreslia vlastné obrázky aj obrázky podľa návodu, kreslia voľnou rukou i s použitím nástrojov editora, naučia sa načítať i 

zapamätať súbor s obrázkom. 

Keď už žiaci vedia čítať a písať, rozširujú svoju zručnosť pracovať s myšou a klávesnicou prostredníctvom práce s textom. Ako nástroj by 

mal slúžiť detský textový editor. Základnými aktivitami sú písanie jednoduchého textu, úprava textu (kopírovanie, mazanie, presúvanie), vytvorenie 

nového dokumentu, uloženie dokumentu, otvorenie uloženého dokumentu, úpravy písma, používanie farieb a rôznych efektov pri zvýrazňovaní 

textu, spájanie textu, vkladanie obrázkov. 

Obsah vyučovania informatiky je rozdelený na jednotlivé celky tak, aby bol primeraný vekovým danostiam žiakov, ich zručnostiam a tiež 

vedomostiam z iných predmetov. Preto sú niektoré témy obsiahnuté opakovane v niekoľkých učebných celkoch.  

Žiaci druhého ročníka väčšinou pracujú samostatne pri počítači. Učiteľ pripraví žiakom aktivity, ktoré žiaci vykonávajú pod dohľadom a s 

podporou učiteľa vlastným individuálnym tempom. Žiaci musia mať dostatok príležitostí experimentovať, skúmať a tvoriť.  

V druhom ročníku sa motivácie pre aktivity najviac spájajú s výtvarným prejavom. Treba venovať dostatočný čas na nácvik jemnej 

motoriky, ktorá je potrebná na prácu s myšou.  

 

Obsahový štandard  

 

 oboznámenie sa s počítačom,  

 ovládanie klávesnice, myši,  

 oboznámenie s prostredím jednoduchého grafického editora,  

  kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím nástrojov,  

 efektívne využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov,  

  kreslenie pomocou geometrických tvarov, priamok, výberu, kopírovania, presúvania...).  

  práca s textovým editorom, jednoduché formátovanie textu,  

 vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie,  

 

Výkonový štandard  

 vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač,  

  samostatne zapnúť a vypnúť počítač,  

  pracovať s myšou, klávesnicou,  

 pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou,  
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  chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným, kliknutím, stláčaním pravého a ľavého tlačidla,  

  sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora,  

 samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore,  

 samostatne, ale i podľa návodu, nakresliť obrázok a využiť jednotlivé nástroje,  

 nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov,  

 upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore,  

  pracovať v prostredí jednoduchého textového editora,  

  samostatne prepísať jednoduchý text,  

  vysvetliť zásady správneho písania klávesnicou – medzera za slovami, veľké písmená, malé písmená, dĺžne, mäkčene,  

 upraviť veľkosť písma, farbu písma,  

 

Pomôcky: PC učebňa, počítač 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PREDMETU  
 

Reprezentácie a nástroje – práca s grafikou 

Výkonový štandard 
 

Obsahový štandard 
 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu obrázkov   

nájsť, odhaliť a opraviť chyby pri úprave obrázkov   

 

Pojmy: oblasť 

Vlastnosti a vzťahy: obrázok 

Procesy: kreslenie čiary, úsečky, obdĺžnika, štvorca, oválu, kruhu, 

používanie výplne, farby, palety farieb, nastavovanie hrúbky čiary, 

omaľovanie, pečiatkovanie, dokresľovanie, kreslenie základných 

geometrických tvarov, označovanie, presúvanie a kopírovanie oblasti 
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Reprezentácie a nástroje – práca s textom 

Výkonový štandard 
 

Obsahový štandard 
 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a úpravu textu,  

zašifrovať a rozšifrovať text podľa jednoduchých pravidiel 

(reprezentovať znaky a slová).  

 

Pojmy: malé a veľké písmeno, znak, slovo, veta, symboly, číslica, znaky 

ako písmená, číslice,  

Vlastnosti a vzťahy: slovo ako skupina písmen, veta ako skupina slov, 

odsek ako skupina viet, medzery a oddeľovače, formátovanie textu, 

písmo + typ, veľkosť, hrúbka a farba písma (t.j. zvýraznenia), zarovnanie 

odseku, text ako postupnosť znakov,  

Procesy: písanie na klávesnici, opravovanie, mazanie, výmena slov, 

vloženie a odstránenie medzery (z chybného textu)  

 

 

 

Softvér a hardvér – práca v operačnom systéme  

Výkonový štandard 
 

Obsahový štandard 
 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
spustiť program/aplikáciu, ukončiť bežiacu aplikáciu a otvoriť v 

nej dokument,  

prihlásiť sa a odhlásiť sa z programu/aplikácii.  

 

Pojmy: aplikácia, ikona, okno, pracovná plocha  

Vlastnosti a vzťahy: ikona ako reprezentácia programu alebo dokumentu  
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Softvér a hardvér – počítač a prídavné zariadenia  

Výkonový štandard 
 

Obsahový štandard 
 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže:  
pracovať so základným hardvérom na používateľskej úrovni: 

ovládať programy myšou, písať na klávesnici.  

 

 Vlastnosti a vzťahy: rôzna funkčnosť klávesov (písmená, čísla, šípky, 

enter, medzera, shift, delete, diakritika,...)  

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

obrazovke  
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SÚHRN CIEĽOV A OBSAHU VZDELÁVANIA 

 

Názov 

tematického 

celku 

Téma 
Obsahový štandard  

( žiak na konci 2. ročníka vie ) 

Výkonový štandard 
( žiak na konci 2. ročníka vie ) 

Prierezové témy 

Reprezentácie       

a             

nástroje 

práca                      

s grafikou 

 základné kreslenie v grafickom 

prostredí (kreslenie voľnou rukou), 

 používať jednoduché nástroje 

(ceruzka, štetec, guma, paleta, výplň, 

pečiatky a pod.), 

 pozná ďalšie nástroje kreslenia, 

ako sú rôzne hrúbky čiar a druhy farieb, 

 kresliť geometrické útvary 

 kombinovať text s obrázkom, 

 upravovať obrázky (kopírovanie, 

otáčanie, presúvanie, ...) 

 využiť všetky dostupné nástroje 

kreslenia. 

 použiť konkrétne nástroje editora 

na tvorbu a úpravu obrázkov, 

 samostatne, alebo podľa návodu 

nakresliť obrázok pomocou čiary 

pohybom myši, 

 nakresliť a vymaľovať obrázok z 

geometrických tvarov, 

 pri práci s obrázkom používať 

operácie (kopírovanie, prilepenie, 

otáčanie, prevrátenie), 

 nájsť, odhaliť a opraviť chyby pri 

úprave obrázkov, 

 vytvoriť menovku, príbeh, 

obrázkový príbeh,... 

 dokáže sa ohodnotiť. 

OSR – rozvoj osobnostných 

vlastností, spolupráca vo 

dvojici, vytrvalosť 

ENV – vnímať vzťah k prírode 

a ochrane životného prostredia 

 

MUV – prijímať druhého ako 

jedinca s rovnakými právami 

RLK – poznať prírodné krásy 

a tradície regiónu,  

OZO – rozvoj sebavedomia 

a sebaúcty k žiakom 

VMR – moja rodina a ja,  naše 

vzťahy v rodine, úloha rodiny v 

spoločnosti 

práca                       

s textom 

 na čo slúži klávesnica a vie sa na 

nej orientovať, 

 kde sa nachádzajú číslice 

a  písmená, pozná aj ďalšie funkcie 

klávesnice (veľké a malé písmeno, znak, 

symbol,...),  

 pozná jednoduché nástroje na 

úpravu textov (veľkosť, farba, hrúbka 

písma, ...), 

 zdokonaľuje sa v zručnosti pri 

práci s myškou, 

 použiť konkrétne nástroje editora 

na tvorbu a úpravu textu, 

 zašifrovať a rozšifrovať text podľa 

jednoduchých pravidiel, 

 pomocou klávesnice napísať 

veľké aj malé písmená, číslice, znaky, 

symboly. 
 

OSR – cvičenie zručnosti pri 

riešení problému, zodpovednosť 

za svoje konanie 

OZO – správne držanie tela, 

poriadok pri práci 

RLK – spoznávanie regionálnej 

kultúry 
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 dodržiava základné zásady písania 

textu. 

Softvér                      

a                        

hardvér 

práca v 

operačnom 

systéme 

 základné zručnosti pri práci 

s súbormi a priečinkami, 

 pozná pojmy ako ikona, okno, 

pracovná plocha, aplikácia, 

 ovláda bezpečnostné predpisy 

a pravidlá pri práci v počítačovej učebni. 

 zapnúť a vypnúť počítač, 

 dokáže spustiť program, ukončiť 

bežiacu aplikáciu a otvoriť v nej 

dokument, 

 prihlásiť sa a odhlásiť sa 

z programu/aplikácie. 

OZO – bezpečnosť pri 

používaní elektrospotrebičov 

OSR – organizácia vlastného 

času, zodpovednosť za svoje 

konanie 

 

počítač a 

prídavné 

zariadenia 

 pozná klávesnicu, funkčnosť 

jednotlivých klávesov (písmená, čísla, 

medzera, šípky, shift, enter), 

 ovláda pohyb myšou, klikanie 

(jednoduché aj dvojklik), funkciu P a Ľ 

tlačidla, ťahanie myšou, 

 ovláda kurzor na obrazovke, 

 pozná možnosti vstupných 

a výstupných zariadení (monitor, myš, 

tlačiareň, klávesnica, reproduktory,...). 

 vymenovať základné časti 

počítača, 

 zapnúť a vypnúť počítač, 

 pracovať s klávesnicou aj myšou, 

 chápe rozdiel medzi ťahaním a 

klikaním myšou, 

 pozná rozdiel medzi dvojklikom a 

jedným kliknutím. 

OZO – poriadok pri práci, 

čistota 

FIG – posúdiť spôsoby, akými 

rodičia zabezpečujú životné 

potreby celej rodiny 

VMR – úloha manželstva 

a rodiny v spoločnosti 

 
 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky: DOV  – Dopravná výchova 

      ENV  – Environmentálna výchova 

      FIG   – Finančná gramotnosť 

      MDV – Mediálna výchova 

      MUV – Multikultúrna výchova 

      OSR  –  Osobnostný a sociálny rozvoj 

      OZO –  Ochrana života a zdravia 

      RLK  –Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

      VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
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UČEBNÉ ZDROJE 

 

 

 Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  

 pracovná učebnica Informatická výchova,  

 materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií (počítače, dataprojektor,... ). 
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PREDMET :  Domov a práca 

ROČNÍK: Druhý 

ČASOVÁ DOTÁCIA ZA TÝŽDEŇ:  1 hodina  

 
 
Domov a práca je novovytvorený predmet v rámci disponibilných hodín  rámcového učebného 

plánu v druhom ročníku. 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vytváranie pracovných zručností a návykov má dôležité postavenie v primárnom vzdelávaní, 

pretože žiaci sú vedení k predstavám o svojom budúcom povolaní a presadení sa človeka na 

trhu práce. Žiaci sa stretávajú s dôležitou zložkou nevyhnutnou pre uplatnenie sa človeka v 

reálnom živote, spoločnosti a na trhu práce. Domov a práca vytvára bazálny vedomostný, 

spôsobilostný a postojový základ pre tri nadväzujúce predmety – pracovné vyučovanie, 

prírodovedu a vlastivedu, ktoré sa vyučujú v ďalšom ročníku. Obsah vyučovacieho predmetu 

je situovaný tak, aby žiaci získané poznatky, vedomosti, spôsobilosti, zručnosti, návyky, 

hodnoty a postoje nadobudnuté na konci 2.ročníka systematicky rozvíjali v nadväzujúcom 

obsahu vzdelávania 3.ročníka, a to v oblasti spoločenskej, prírodovednej a pracovnej. Vo 

vlastivednej oblasti sa zameriavame na poznávanie reálneho spoločenského priestoru 

prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb a pracovných činností 

mikroprostredia, ktoré je tvorené bezprostredným okolím žiaka. Prírodovedná oblasť je 

zameraná na poznávanie živočíchov, rastlín, živého prostredia a ich vzájomných vzťahov. 

V pracovnej oblasti sa zameriavame na vytváranie praktických návykov a zručností žiakov 

v rôznych oblastiach ľudskej činnosti založenej na skúsenosti a zároveň prepojení so životom. 

Žiaci sa oboznamujú s pracovnými činnosťami, získavajú poznatky, zručnosti a návyky 

vlastnou aktívnou činnosťou vo svojom prírodnom, spoločenskom a kultúrnom prostredí. Sú 

vedení k budovaniu si pozitívneho vzťahu k práci, osvojovaniu si pracovných návykov 

a rozvíjaniu zručností, zhotovovaniu jednoduchých výrobkov, poznávaniu technických 

materiálov a zveľaďovaniu prostredia, v ktorom žijú. 

 

CIELE PREDMETU 

Hlavným cieľom vyučovacieho predmetu je vytvárať u žiakov predpoklady na rozvíjanie 

praktických manuálnych zručností a návykov, pestovanie a rozvíjanie citu k práci, umožniť 

žiakovi spoznávať rôzne technické materiály a prispievať k formovaniu predstáv o svojom 

budúcom povolaní.   

Žiaci: 

 rozvíjajú svoje predstavy o budúcom povolaní, 

 získavajú zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti založenej na skúsenosti 

a prepojení so životom, 

 skúmajú a pozorujú pracovné činnosti v prostredí, v ktorom žijú, 

 rozprávajú o pracovnej činnosti svojej rodiny, 

 oboznamujú sa s činnosťami v domácnosti, 

 učia sa pomáhať v domácnosti, 

 oboznamujú sa s chovom domácich zvierat a ich úžitku pre človeka, 

 rozvíjajú svoje manuálne zručností pri práci s rôznymi druhmi materiálov a zhotovovaní 

výrobkov, 

 sú vedení k drobným prácam v triede a na školskom pozemku,  

 vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok, 
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 argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, diskutujú o danej téme, ktorá je 

adekvátna z hľadiska vekuprimeranosti žiakov, 

 citlivo pristupujú k živej prírode, starajú sa o rastliny, osvojujú si zásady a podmienky 

pestovania rastlín, 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, sociokultúrny kontext 

žiaka, jeho individualitu a klímu triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa 

kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. Vo výučbe využívame najmä: 

 diskusiu (prostredníctvom nej  získavame od žiakov aké majú poznatky, názory 

a skúsenosti o danej téme), 

 informačno – recepčné ( žiaci získavajú poznatky na základe učiteľa), 

 metódy problémového výkladu a metódy riešenia problému - nesú v sebe prvky 

osvojovania si hotových poznatkov na základe tvorivej činnosti žiaci a získania  

poznatkov z tvorivej činnosti pri riešení problémov, 

 diskusné metódy - ako  riadená diskusia v skupine, nekonečné príbehy, bzučiace 

skupiny,  tvorenie riešenia problémov, a pod., 

 metódy tvorivej dramatiky - žiakom umožňujú osvojovanie si poznatkov a rozvoj 

sociálnych a manuálnych zručností, 

 hranie rolí a dramatizácia príbehu - žiaci dostanú také inštrukcie, aby ich výsledkom 

bola nová skúsenosť pri deľbe práce a profesií,  

 bádateľské metódy - pozorovanie a bádanie: žiaci poznávajú svet práce na základe 

poznávacích činností, ktoré spočívajú v tom, že systematicky  a kriticky vnímajú veci, 

javy a situácie, konajú a vedia zužitkovať svoje pozorovanie, 

 metódy samostatnej práce (pri práci s technickými materiálmi, práca na školskom 

pozemku, starostlivosť o rastliny a podobne), 

 metódy precvičovania a zdokonaľovania zručností, 

 kooperatívne vyučovanie (forma skupinovej práce a práce vo dvojiciach), 

 

KOMPETENCIE  

Kľúčové kompetencie sú zamerané na rozvoj kompletnej osobnosti žiaka a uplatneniu 

vedomostí, zručností a návykov v praktickom živote. Vo vyučovacom predmete sa rozvíjajú 

nasledovné kompetencie žiaka: 

 

Komunikačné kompetencie 

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

primárnemu stupňu vzdelávania, aktívne počúva a triedi poznatky, 

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

a vyjadriť svoj názor  k povolaniu a pracovným činnostiam, preukazuje záujem 

o primeranú formu komunikácie pri osvojovaní si pracovných návykov a zručností, 

Kompetencie uplatňovať základ matematického myslenia 

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

smerujú k systematizácii poznatkov, 

Kompetencie v oblasti IKT 

 vie používať vybrané IKT pri vyučovaní a učení, dokáže adekvátne veku aktívne 

vyhľadávať informácie na internete, 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 37 z 159 

 

Kompetencia učiť sa učiť 

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových 

postupov, 

 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, pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch 

riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) spôsobom 

Osobné, sociálne a občianke 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, 

 osvojuje si manuálne zručnosti a praktické návyky pri práci s technickými materiálmi, 

úprave školského pozemku a podobne,  

Kompetencia vnímať a chápať kultúru a dorozumievať sa nástrojmi kultúry 

 dokáže pomenovať druhy povolaní a uvedomuje si ich význam vo svojom živote, 

 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový 

postoj, 

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka, pozná 

bežné pravidlá spoločenského kontextu, 

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám, má osvojené základy pre 

tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr, 

OBSAH 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený do dvoch tematických celkov, ktorý je 

implementovaný do tém tak, aby žiaci osvojené poznatky a pracovné návyky z domáceho 

prostredia naďalej rozvíjali v školskej edukácii.  

 Moja rodina: Človek a rodina, Starostlivosť o zvieratá a rastliny. 

 Moja škola: Údržba triedy a okolia školy, Príprava pokrmov a stolovanie. Technické 

materiály. Základy konštruovania. 

Obsah vzdelávania  

Učivo je štruktúrované v dvoch tematických celkoch a témach, ktoré vymedzujú základ 

učebného obsahu. Žiaci spoznávajú a využívajú technické materiály, konštruujú, osvojujú si 

základy stolovania a prípravy pokrmov, starajú sa o svoju triedu a okolie školy, získavajú prvé 

skúsenosti zo sveta práce, získavajú základné zručnosti v rôznych oblastiach ľudskej činnosti 

založenej na skúsenosti a zároveň prepojení so životom.  Pozornosť v predmete sa venuje nielen 

kognitívnemu, ale aj sociálnemu a emocionálnemu rozvoju žiakov. Afektívna stránka rozvoja 

osobnosti sa v predmete utvára v oblasti: formovania a tvorby postojov k osvojeniu si 

pracovných zručností a návykov, hodnotovej hierarchizácie, vytváraní vzťahov ku konkrétnym 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 38 z 159 

 

manuálnym prácam a vytváraniu si vzťahu k pracovným zručnostiam a návykom, pochopeniu 

významu práce pre človeka, potreby spolupráce.  

 

Tematický celok: Moja rodina 

Téma: Človek a rodina 
Vlastivedná oblasť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2.ročníka základnej školy vie/ 

dokáže 

 

- určiť členov rodiny vo vzťahu 

k sebe, vymenovať domáce práce, 

ktorým sa venujú rodinní 

príslušníci, 

- argumentovať vzájomnú 

spoluprácu v rodine pri staraní sa 

o domácnosť a sezónnych 

prácach, 

- navrhnúť spôsob ako sa aktívne 

zapájať do domácich prác, 

- uviesť rôzne druhy domácich 

prác, ktoré sa realizujú podľa 

ročných období, 

- argumentovať svoju predstavu 

o budúcom povolaní, 

 

Rodina: rodičia, starí rodičia, súrodenci, úcta 

k rodičom, starým rodičom a súrodencom.  

Vzájomná spolupráca v rodine, delenie prác, 

staranie sa o domácnosť, práce v domácnosti, 

sezónne práce, ľudská činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavy o budúcom povolaní. 

 

 

Téma: Starostlivosť o zvieratá a rastliny 
Prírodovedná oblasť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2.ročníka základnej školy vie/ 

dokáže 

 

- vymenovať domáce zvieratá, 

- vysvetliť na príkladoch, aký 

úžitok človeku poskytuje chov 

domácich zvierat, 

- na príkladoch uviesť spôsob 

deľby práce v rodine pri 

starostlivosti o zvieratá,  

- triediť živočíchy podľa toho, čím 

a ako sa podobajú, podľa potravy, 

ktorú prijímajú a účelu chovu, 

- vymenovať tri izbové rastliny a 

opísať spôsob starania sa 

o rastliny,  osvojiť si starostlivosť 

o rastliny, 

- identifikovať základné časti 

rastlín, opísať funkcie rastlín, 

opísať životné prejavy rastlín, 

Domáce zvieratá: účel, starostlivosť 

o zvieratá, deľba práce, význam chovu 

hospodárskych zvierat pre človeka (vajíčka, 

mäso, mlieko a podobne), 

 

 

 

 

 

 

 

Rastliny: izbové rastliny, starostlivosť 

o izbové rastliny (polievanie, hnojenie, 

presádzanie rastlín), jednoročné rastliny, 

paradajka, paprika, životné prejavy rastlín, 
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- identifikovať rastliny, ktoré sa 

vysádzajú v záhrade, vypestovať 

a zasadiť priesadu, starať sa o ňu, 

- na základe vlastného pozorovania 

triediť rastliny na jednoročné, 

trváce a okrasné, argumentovať 

svoj názor, 

- navrhnúť spôsob starostlivosti 

o trávnaté plochy, okrasné a 

úžitkové rastliny, uskladňovania 

ovocia a zeleniny,  

- vymenovať druhy zeleniny 

a popísať spôsob pestovania 

rastlín, nadobudnúť zručnosti pri 

pestovaní a vysádzaní okrasných 

rastlín, 

- zdôvodniť význam správneho 

skladovania ovocia a zeleniny, 

 

 

 

Sezónne práce v záhrade a okolo svojho 

príbytku: úprava trávnika, starostlivosť 

o okrasné rastliny, sadenie rastlín, 

okopávanie, zalievanie, zber úrody a  

skladovanie ovocia a zeleniny, 

 

Tematický celok: Moja škola 

Téma: Základy konštruovania 
Pracovná oblasť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2.ročníka základnej školy vie/ 

dokáže 

 

- zhotoviť konštrukcie zo stavebníc 

a papiera, 

- opísať konštrukcie stavieb v okolí 

- poskladať jednoduchú 

konštrukciu zo stavebníc 

zameranú na uľahčenie práce 

človeka,  

- navrhnúť konštrukciu domu, 

- interpretovať svoj názor pri 

realizácií vlastnej konštrukcie,  

Konštrukcie okolo nás a ich význam, človek 

a konštrukcie (šarkan), stavebnice, 

(jednoduché stroje, kladka, páka), 

konštrukcia domu,  

 

Téma: Príprava pokrmov a stravovanie 
Pracovná a spoločenská oblasť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2.ročníka základnej školy vie/ 

dokáže 

 

- odhadnúť cenu plánovaného 

nákupu a realizovať nákup 

potravín, 

- pripraviť jednoduchý pokrm,  

- opísať spôsob prípravy pokrmu 

a realizovať ho,  

- vyhľadať informácie 

o pracovnom postupe prípravy 

Nákup potravín, zeleninový šalát, nátierky, 

kysnutý koláč (príprava cesta, pečenie 

a servírovanie), 
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kysnutého cesta a nadobudnúť 

zručnosti pri miesení cesta a jeho 

spracovaní do finálneho 

produktu, 

- oboznámiť sa so zásadami 

stolovania, prezentovať zásady 

správneho stolovania,  

- navrhnúť spôsob stolovania, 

prestierania pri príležitosti 

rodinných osláv a realizovať ho, 

-  

 

 

Stolovanie: prestrieť stôl na raňajky, obed, 

večeru, slávnostné prestieranie, sviatkovanie, 

skladanie servítok, aranžmán 

sviatkovania(Vianoce, Veľká noc), 

  

Téma: Údržba triedy a okolia školy. 
Vlastivedná, pracovná a prírodovedná oblasť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2.ročníka základnej školy vie/ 

dokáže 

 

- zdôvodniť význam práce pre 

človeka,  

- uviesť povolania z okolia, 

v ktorom žijú, 

- starať sa o izbové rastliny 

v triede, 

- zdôvodniť zásady starostlivosti 

o rastliny, pestovať, presádzať 

a vysadiť priesadu, 

- pozorovať klíčenie a rast rastlín 

a zdôvodniť podmienky pre 

pestovanie rastlín, 

- prezentovať zásady úpravy triedy 

a okolia školy,  

- navrhnúť spôsob ako sa starať 

prostredie v okolí školy, 

- navrhnúť vlastný spôsob ako 

skrášliť prostredie v okolí školy, 

- osvojiť si zásady starostlivosti 

o okolie školy a nadobudnúť 

zručností pri prácach na školskom 

pozemku,  

- starať sa o okolie školy, osvojiť si 

zručnosti pri používaní náradia 

pri hrabaní, zametaní  

- pracovať na školskom pozemku, 

Povolanie, význam učenia sa a práce pre 

budúce povolanie, BOZP, pracovný 

poriadok,  

 

Rastliny: starostlivosť o izbové rastliny v 

triede (zalievanie, odstraňovanie odumretých 

častí rastliny), pestovanie priesad (semená, 

klíčenie, presádzanie a vysádzanie priesad, 

záhon,  zalievanie), 

Prostredie triedy: poriadok v triede, 

Okolie školy: starostlivosť o okolie školy, 

hrabanie suchého lístia, zber plodov(šišiek) 

a odpadkov, zametanie a pod., 

 

 Téma: Technické materiály 
Pracovná oblasť 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2.ročníka základnej školy vie/ 

dokáže 
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- spoznať základné vlastnosti 

vybraných technických 

materiálov, 

- zhotoviť výrobky z vybraných 

technických materiálov, 

- preskúmať vlastnosti technických 

materiálov, 

- zrealizovať jednoduchý projekt 

- oboznámiť sa v vybavením 

školských dielní a uvedomiť si 

bezpečnostné zaobchádzanie 

s náradím,  

- rozpoznať nebezpečenstvo pri 

zaobchádzaní s náradím 

a interpretovať svoje názory, 

- nadobudnúť zručností pri 

opracovaní dreva , 

- vytvárať návyky ku práci 

s technickými materiálmi, 

- pestovať cit k práci a hodnotiť 

svoj vlastný výrobok,  

Technické materiály: papier, drevo a textil. 

Výrobky z technických materiálov a ich 

kombinácií, textilné vrecúško, vianočné 

a jarné dekorácie, 

 

 

 

 

 

Základné práce pri opracovaní dreva: 

ohýbanie (korbáč ), brúsenie povrchu 

a povrchová úprava (klietka, rámik), 

Školské dielne: vybavenie dielne, náradie, 

druhy náradia, bezpečnosť pri práci 

s náradím,  

 

8.3 3. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (4. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - slovenský jazyk a literatúra (+ 1 hod.) 

 - telesná a športová výchova (+ 1 hod.) 
 

PREDMET :  Slovenský jazyk a literatúra 

ROČNÍK: tretí 

ZVÝŠENÁ ČASOVÁ DOTÁCIA ZA 

TÝŽDEŇ:  

+ 1 hodina týždenne (8 hodín) 

VYUŽITIE DISPONIBILNÝCH 

HODÍN: 

Zvýšenie kvality výkonu vzdelávacích 

štandardov existujúceho predmetu. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Slovenský jazyk 

a literatúra. Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. 

Táto vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 

Vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

Žiak dokáže: 

k častiam obrázkovej osnovy priradiť  vety, vytvoriť vety podľa obrázkovej osnovy a napísať 

ich, reprodukovať obrázkovú osnovu 

pri opakovanom čítaní rozlíšiť v texte priamu reč a realizovať rolové čítanie a dramatizácia 

vyskladať vety podľa slov, správna štylizácia viet 

s pomocou učiteľa zvládnuť intonačne správnu recitáciu na súťaž HK, Timravina studnička 

a Rozprávkové vretienko 
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označené slová v texte nahradiť slovom opačného významu 

po prečítaní textu označiť pravdivé a nepravdivé tvrdenia 

vyhľadať slová na danú tému v štvorsmerovke, hľadať určené slová 

vyhľadať informácie v jednoduchom náučnom texte 

 

 

 

Žiak dokáže: 

-vytvoriť sformulovať krátky oznam, správu a vyhľadať správu v novinách 

podľa komiksu vytvoriť príbeh 

- napísať priania k narodeninám, meninám, sviatkom 

-vyhľadať zašifrované slová a napísať ich 

napísať jednoduché vety k rôznym druhom osnov 

vytvoriť  maľované čítanie podľa textu 

 

 

Žiak dokáže 

-rozvíjať komunikačné zručnosti verbálnou a neverbálnou komunikáciou 

 reprodukovať text s využitím aktivizujúcich metód  

na základe presných pokynov rozvinúť vetu určenými slovnými druhmi  

porozprávať zážitok so zameraním na neverbálnu komunikáciu 

 vo dvojici a v skupine  vytvoriť jednoduchý príbeh a prerozprávať ho 

 dokončiť začatú vetu formou hry 

na základe počutého textu identifikovať významové rozdiely s ilustráciou 

prerozprávať a zapísať do čitateľského denníka známy príbeh, rozprávku 

vytvoriť jednoduchý projekt na blízku tému formou obrázkov a slov alebo viet 

 

  

- práca s regionálnou povesťou, vedieť reprodukovať povesť a uviesť miesto, ku ktorému sa 

povesť viaže, vytvoriť pojmovú mapu  

 

 

PREDMET :  Telesná a športová výchova 

ROČNÍK: Tretí 

ZVÝŠENÁ ČASOVÁ DOTÁCIA ZA 

TÝŽDEŇ:  

+ 1 hodina týždenne (3 hodiny) 

VYUŽITIE DISPONIBILNÝCH 

HODÍN: 

Zvýšenie kvality výkonu vzdelávacích 

štandardov existujúceho predmetu. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Telesná výchova 

a šport. Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 

 

Vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

Špecifický výkon: : 

Jazyková zložka Sloh 

Jazyková zložka Komunikácia 

Literárna zložka  Komunikácia 
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 TC: Manipulačné, prípravné a športové hry 

- zdokonaliť sa  v pomenovaní základných herných činností jednotlivca so zameraním na 

pravidlá pri hrách 

-pri hre vedieť aplikovať dohodnuté pravidlá, rešpektovať ich, vymenovať pravidlá fair- play 

-realizovať zvládnuté herné činnosti jednotlivca v hrách 

-zamerať sa na využívanie naučených zručností a hier v rôznom prostredí 

-zdokonaľovať techniku hry ( futbal, vybíjaná ) 

TC: Aktivity v prírode  a sezónne pohybové činnosti v prírode 

-uplatniť prvky pohybových činností v sánkovaní 
 

 

 

 

8.4 4. ročník 

 
Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (4. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - telesná a športová výchova (+ 1 hod.) 

 
PREDMET :  Telesná a športová výchova 

ROČNÍK: Štvrtý 

ZVÝŠENÁ ČASOVÁ DOTÁCIA ZA 

TÝŽDEŇ:  

+ 1 hodina týždenne (3 hodiny) 

VYUŽITIE DISPONIBILNÝCH 

HODÍN: 

Zvýšenie kvality výkonu vzdelávacích 

štandardov existujúceho predmetu. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Telesná výchova 

a šport. Vo vyučovacom predmete sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto 

vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 

 

Vyučovacie hodiny sa použijú v tematických celkoch nasledovne: 

Špecifický výkon: : 

 TC: Manipulačné, prípravné a športové hry 

- zdokonaliť sa  v  herných činnostiach jednotlivca so zameraním na pravidlá pri hrách 

-pri hre vedieť aplikovať dohodnuté pravidlá, rešpektovať ich, vymenovať pravidlá fair- play 

-realizovať zvládnuté herné činnosti jednotlivca v hrách 

-zamerať sa na využívanie naučených zručností a hier v rôznom prostredí 

-zdokonaľovať techniku hry ( futbal, vybíjaná, prehadzovaná, florbal  ) 

TC: Aktivity v prírode  a sezónne pohybové činnosti v prírode 

-uplatniť prvky pohybových činností v sánkovaní 

- spoznávať turistické trasy v okolí 

-uplatniť prvky pohybových činností pri korčuľovaní 

 

 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 44 z 159 

 

 

 Realizácia prierezových tém v jednotlivých predmetoch 

primárneho vzdelávania 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 

Environmentálna výchova 

1. ročník: opísať ochranu prírody prostredníctvom obrázkov/ veta, práca s textom/ 

2. ročník: vyhľadať v texte  informácie o prírode a jej ochrane / ročné obdobia/ 

3. – 4.  ročník: vyhľadať v náučnom a umeleckom texte  informácie o prírode a jej ochrane 

Mediálna výchova 
1.- 2. ročník: viesť žiaka k uvedomeniu vplyvu médií /detské časopisy, interaktívne cvičenia/ 

3. – 4.  ročník: viesť ku kritickému a a ktínemu využívaniu médií a ich produktov/ Témy: 

Oznam, Správa, Reklama a Informácia/ 

- čítanie z detských časopisov, práca v knižniciach, práca s odbornými časopismi  

Multikultúrna výchova 

1.2.3.4. ročník: - zamerať sa na spoznávanie iných kultúr v rozprávkach, próze, poézii, 

uplatňovanie svojich práv a rešpektovanie  práv iných ľudí 

Ochrana života a zdravia 

 1.2.3.4. ročník:  rozpoznávať nebezpečné situácie ohrozujúcice život a zdravie 

  -práca s textom a médiami 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

1. ročník: porozumieť sebe samému a druhým, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, k úcte 

práci druhých,/ SJL: Veta, slabika a slovo / 

2.ročník: : porozumieť sebe samému a druhým, učiť sa zodpovednosti za svoju prácu, k úcte 

práci druhých,/ SJL: Predstavujeme sa, Abeceda, pozdrav, poďakovanie a ospravedlnenie sa / 

3. ročník:  spoznávať vlastný  učebný štýl, komunikácia na každej vyučovacej hodine – 

spisovná forma vyjadrovania, porozumieť sebe a iným, uprednostňovať priateľské vzťahy 

v triede aj mimo nej: priebežne v predmete : /Vybrané slová / 

- uvedomovať si hodnotu spolupráce/ inzerát, správa, oznam, reklama,/ 

4. ročník: vedieť si obhájiť svoj názor, byť tolerantný k názoru druhých, uvedomiť si mravné 

názory/ Rozprávanie, opis osoby, komiks- dejová postupnosť, vybrané slová/ 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

1. ročník: oznámiť sa s ľudovou slovesnosťou / riekanka, hádanka vyčítanka/ 

2. ročník: poznať ľudové rozprávky regiónu a ľudovú slovesnosť/ rozprávania a hry/ 

3. ročník: poznať regionálne povesti  

4. ročník: práca s regionálnymi povesťami, rozprávkami a s miestnym nárečím–zamerané na 

rozširovanie a rozvíjanie svojich znalostí o historických a kultúrnych hodnotách svojho regiónu  

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

1. ročník: osvojiť si základné vedomosti o rodine a jej funkcii/ čítanka, texty/ 

2. ročník: osvojiť si základné vedomosti o rodine a jej funkcii / čítanka, texty/ 

 3. 4. ročník: predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia medziľudských vzťahov v rodine / 

opis. Charakteristika osoby, rozprávanie  a práca s umeleckým textom v čítanke/ 
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Matematika 

 

Osobnostný a sociálny rozvoja 

1.2.3.4. ročník: zamerať sa na získavanie pozitívneho postoja k sebe a druhým pri práci 

v skupine a vo dvojiciach : /riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické 

matematické myslenie, sčitovanie a odčitovanie v danom obore, násobenie a delenie do 100/ 

- zvládať vlastné správanie  pri riešení slovných úloh a súťaživých hrách 

- formovať dobré medziľudské vzťahy v triede  

- zamerať sa na rozvíjanie základných zručností komunikácie a vzájomnej spolupráce,  

získavanie základných sociálnych zručností pre riešenie rôznych situácií , akceptácia 

rôznych typov ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov uplatňovanie základných 

princípov zdravého životného štýlu 

Environmentálna výchova 

 1.2.3.4. ročník:  zamerať sa na prehlbovanie, rozvíjanie a upevňovanie hodnotového systému 

v prospech konania k životnému prostrediu , 

 - vnímať  život ako najvyššiu   hodnotu,  /riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich 

špecifické matematické myslenie  

1.2. ročník  - zamerať sa na prácu s obrázkom s  prírodnou tematikou 

3.4. ročník –pracovať  s textom, s grafmi a tabuľkami  

Multikultúrna výchova   

1.2.3.4. ročník: uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných/intaktní a začlenení žiaci/ 

                                                                                                                                                                             

Mediálna výchova  

1.2.3.4. ročník: pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva vplyvu médií a ich produktov 

/interaktívne cvičenia/   

Ochrana života a zdravia   

 1.2.3.4. ročník: rozpoznať  nebezpečné situácie  ohrozujúce život a zdravie v priebehu hier                                                                                                                                                                             

Regionálna výchova a  ľudová kultúra 

1.2.3.4. ročník:  vytvárať pozitívny  vzťah k bydlisku, obci, regiónu a krajine – /práca 

s tabuľkami, obrázkami, grafmi a diagramami / 

Výchova k manželstvu a k rodičovstvu 

1.2.3.4. ročník: vytvoriť slovné úlohy s prierezovou tematikou 

Dopravná výchova 

1.2. ročník:- výchova k bezpečnosti v cestnej premávke/ prirodzené čísla/ 

3.4. ročník: -  útvary- priraďovanie k dopravným značkám 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

3. ročník: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

3.4. ročník: - Ahoj!, v škole, hračky, moja rodina, kde je stará mama?, oblečenie  

-školské pomôcky, pocity, sviatky, každodenné aktivity, ľudia 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

3.4. ročník: -pocity 

-moje telo 

Enviromentálna výchova  
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3.4. ročník: -vonkajšie aktivity, aktivity po škole, každodenné aktivity, počasie 

- kde je lopta? , v zoo 

Ochrana života a zdravia  

3.4. ročník: -moje telo  

-pocity, jedlo 

 

 

Informatika 

 

Multikultúrna výchova  

3.4. ročník:  zamerať sa na spoznávanie rozličných tradičných aj nových kultúr  / tvorba 

tabuliek a zapisovanie informácií do nej  o národnostiach/                                                                                                                                                                                   

Mediálna výchova    

3.4. ročník:    uvedomiť si význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti 

- pochopiť a rozlíšiť pozitíva a negatíva vplyvu médií a ich produktov, nadobudnúť základné 

zručnosti pri práci s médiami 

-zaujať racionálny postoj k novým médiám, vedieť ich využívať, upozorniť na  nebezpečenstvo 

ich zneužívania / sociálne siete/ 

- orientovať sa  v mediálnej ponuke, posúdiť kvalitu a význam informačných zdrojov 

a produktov                                                                                                                                                                                      

Osobnostný a sociálny rozvoj  

3.4. ročník :- viesť žiakov k praktickej schopnosti obhájiť svoj názor, argumentovať, 

diskutovať verejne vystupovať / prezentácie, vyhľadávanie informácií a práca s nimi/ optimálne 

usmerňovať vlastné správanie pri práci s médiami/ 

 - nadobudnúť základné prezentačné zručnosti a uplatniť ich pri prezentácii svojej práce   

- vedieť chrániť svoje súkromie a odolávať rizikám pri zabezpečovaní / e-mailová adresa  /                                                                                                                                                           

Environmentálna výchova  

3.4. ročník :-vyhľadať informácie o ochrane prírody a prírode z rôznych webových stránok 

Ochrana života a zdravia  

  3.4. ročník : dodržiavať bezpečnostné predpisy pri práci s   IKT                                                                                                                                                                                   

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 4. ročník : vyhľadať informácie / miestna krajina/ 

 

                                                   Etická výchova 

 

Environmentálna výchova 

- rozvíjať pozitívny postoj k prírode počas celého roka pri práci s ilustráciou, hraní rolí, 

pantomíme a rôznych  aktivitách 

- získavať postoje  a návyky zamerané na ochranu životného prostredia prostredníctvom 

modelových situácií 

- vedieť pochopiť vzájomné vzťahy človeka a životného prostredia 

 

Mediálna výchova  
- osvojiť si zodpovedný prístup pri používaní médií na komunikáciu 

- vedieť správne identifikovať správne a nesprávne informácie v médiách 

Ochrana života a zdravia 

- uvedomiť si ochranu svojho zdravia a ochrany zdravia spolužiakov prostredníctvom 

modelových situácií, hier a aktivít 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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- vedieť  diskutovať, vysvetliť svoj vlastný názor, viesť diskusiu a rešpektovať názor svojich 

spolužiakov 

-spoznávať vlastný učebný štýl, vedieť ako sa správne učiť, zamýšľať sa nad sebou, o svojom 

živote a vzťahoch medzi spolužiakmi / modelové situácie, hranie rolí, práca s pracovným 

listom- priebežne / 

Výchova k manželstvu a k rodičovstvu 

 - osvojiť si základné poznatky o biologických , psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin osobnosti žiaka  v súčasnosti a budúcnosti, uvedomiť si význam a zmysel 

rodiny, jej funkcie a postavenie v rodine 

- vytvárať pozitívny vzťah ku svojej rodine a viesť žiaka k úcte, rešpektu a tolerancii v  rodine 

Multikultúrna výchova 

- vedieť uplatniť svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí a pochopiť prirodzenú rozmanitosť 

spoločnosti 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 -  viesť žiaka k láske k domovu, rodnému kraju a vlasti, uvedomiť si svoju kultúrnu identitu 

- spoznať kultúrne pamiatky a významné osobnosti z regiónu / práca s náučným a umeleckým 

textom/  

 

 

Prvouka 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt, rešpektovať rôzne typy 

ľudí, ich názory, prístupy k riešeniu problémov/ všetky témy/  

Environmentálna výchova  

- získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi,  

- rozpoznať zmeny v prírode pozorovaním, podieľať sa aktívne na zveľaďovaní triedy, okolia 

školy /Kráľovstvo živočíchov, Kráľovstvo rastlín, Cestovanie, Spoznávame živú a neživú 

prírodu, Prírodné javy, Spoznávame živočíchy a rastliny/ 

Mediálna výchova 

-umožniť žiakom porozumieť médiám , naučiť sa narábať s ich obsahmi, využívať ich a osvojiť 

si techniky, ako sa brániť ich negatívnym vplyvom./využívanie IKT- dokumentárne filmy/ 

Multikultúrna výchova 

- poznať svoju kultúru a iné kultúry , históriu, zvyky a tradície a naučiť sa  rešpektovať tieto 

kultúry ako rovnocenné  

- žiak dokáže s príslušníkmi iných kultúr konštruktívne komunikovať a spolupracovať. /Moja 

trieda, Moja rodina, Spoznávame cestovanie/ 

Ochrana života a zdravia 

- nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí 

prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov,  zručností v sebaochrane, poskytovaní 

pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života. /Cesta do školy, Zmysly človeka Zdravie, 

Bezpečnosť na ceste, Ľudské telo/ 

Dopravná výchova 

1.2. ročník:  poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich, poskytnúť pomoc pri dopravnej 

nehode 

- poznať telefónne čísla/ Cesta do školy, Bezpečnosť na ceste, Dopravné prostriedky/ 

-osvojiť si zásady a praktické zručnosti bezpečného pohybu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  
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-utvárať základné vedomosti a zodpovedné postoje v oblasti partnerských vzťahov a 

rodičovstva v súlade s vedeckými poznatkami a etickými normami.  

- vedieť  vychádzať zo životnej reality žiakov v konkrétnej triede, ich veku, zrelosti, vývinového 

štádia. /Moja rodina, Rok v kalendári/  

 

Prírodoveda 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

-rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt, uprednostňovanie 

základných princípov zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo svojom živote/ 

pribežne vo všetkých témach/ 

Environmentálna výchova  

- získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi 

- viesť žiaka na veku primeranej úrovni ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

človeka, organizmov a životného prostredia 

-získať vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu napomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými (primeranými a vhodnými) činnosťami–chrániť rastliny, mať kladný vzťah k 

domácim zvieratám a pod., rozvíjanie poznatkov žiakov o separácii 

- vytvárať  kladný vzťah k  recyklácii a likvidácii odpadov a prevencie pred znečisťovaním 

a poškodzovaním životného prostredia / Rastliny a huby, Živočíchy, Neživá príroda a skúmanie 

prírodných javov, Prírodné  spoločenstvá, Neživá príroda a skúmanie prírodných javov/ 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- osvojiť si základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti 

- získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov 

- uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom každodennom živote/ Človek/ 

Mediálna výchova 

- nadobudnúť základy zručnosti potrebných na využívanie médií / Človek, Rastliny a živočíchy 

– projekt/ 

Multikultúrna výchova 

-rešpektovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu /Človek/  

Ochrana života a zdravia 

-  nasmerovať žiakov k ochrane svojho zdravia a života a tiež zdravia a života iných ľudí 

prostredníctvom teoretických a praktických poznatkov poskytovaní pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života. / Človek/ 

Dopravná výchova 

-osvojiť si zásady a praktické zručnosti bezpečného pohybu počas vychádzok, exkurzií 

Regionálna výchova a ľudová kultúra  

- rozširovať svoje znalosti o prírodných hodnotách svojho regiónu /GEOPARK- NOVGRAD, 

dokumentárne filmy  / 

 

 

Vlastiveda 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 - rozvíjať osobnosť žiakov predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt 

- vedieť porozumieť sebe a iným, osvojiť si a využívať zručnosti komunikácie pri svojej práci 

a spolupráci/ Miestna krajina, Slovensko na mape/ 
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Environmentálna výchova  

- získať vedomosti, zručnosti, postoje a návyky k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia 

dôležitého pre trvalo udržateľný život na Zemi, zaradiť témy UNESCO, pamiatky a ich ochrana 

do vyučovacieho procesu /Náučné chodníky, Národné parky, Slovensko na mape/ 

Mediálna výchova 

 – porozumieť informáciám získaným samostatnou prácou s využívaním IKT, argumentovať 

svoj názor a rešpektovať názor svojich spolužiakov 

- naučiť sa narábať s obsahmi získaných informácií, využívať ich a osvojiť si techniky, ako sa 

brániť ich negatívnym vplyvom / Moja obec, Domov a okolie, Kultúrne pamiatka, Významné 

osobnosti obce, Chránime životné prostredie / 

Multikultúrna výchova 

- viesť žiaka k spoznávaniu svojej kultúry a iných kultúr, histórie, zvykov a tradícií, rešpektovať 

svojich spolužiakov ich kultúru / Významné osobnosti obce a povesti zo svojho okolia / 

Ochrana života a zdravia 

 - viesť žiakov k ochrane svojho zdravia a života /vychádzka v obci a okolí, Športové a kultúrne 

podujatia v obci, Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť v obci/ 

 Dopravná výchova 

-  osvojiť si zásady a praktické zručnosti bezpečného pohybu počas vychádzky a exkurzie/ 

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť v obci/ 

- pochopiť funkciu dopravy  / Doprava v obci, Dodržiavam bezpečnosť na cestách, Cestou do 

školy/ 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- spoznávať históriu a spoznanie hodnoty našich predkov, vytvárať si pozitívny vzťah k svojmu 

bydlisku, obci, regiónu a krajine, rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu.  

- spoznať spôsob života našich predkov: remeselnú činnosť, ľudový odev, rozprávania, jedlá, 

rozdiel každodenného života našich predkov z konfesionálneho hľadiska / Moja obec, Miestna 

krajina, Orientácia podľa svetových strán , Významní rodáci, Povesti, Zvyky a tradície / 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- oboznámiť žiaka o spôsobe a funkciách  rodiny v minulosti a súčasnosti, vedieť uviesť 

rozdiely v oblasti medziľudských vzťahov / Kultúrne podujatia v obci, Povesti a básne z okolia 

obce, Historické pamiatky a významné udalosti v obci/  

 

Hudobná výchova 

 

Multikultúrna výchova  

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie/ 

piesne/ 

Mediálna výchova  

- získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznať mediálne 

spracovanú realitu /spev a počúvanie  a videozáznam/ 

Environmentálna výchova  

- rozvíjať hudobné zručnosti  na základe pozorovania prírody  

- schopnosť vnímať a citlivo pristupovať k prírode a prírodnému dedičstvu  

Osobnostný a sociálny rozvoj  

 - osvojovať si vedomosti týkajúce sa duševnej hygieny / spev/ 

- osvojovať si študijné zručnosti / noty, teória hudby a hudobné nástroje/ 

- porozumieť sebe a iným - získavanie pozitívneho postoja k sebe a druhým  

- zvládať vlastné správanie / hudobno- pohybové hry/ 

- rozvíjať základné zručnosti komunikácie a vzájomnú spoluprácu 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 50 z 159 

 

- uplatňovať základné princípy zdravého životného štýlu 

Regionálna výchova a  ľudová kultúra  

- rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o kultúrnych hodnotách svojho regiónu  

-  rozvíjať svoju národnú a kultúrnu identitu/ regionálne piesne podľa zvykoslovia/ 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 – získať základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti medziľudských vzťahov 

/ spev, ľudová pieseň/ 

Ochrana života a zdravia  

– rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce zdravie / správna technika dýchania pri speve/ 

 

Výtvarná výchova 

 

Environmentálna výchova  

- pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie / kresba, 

maľba/ 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 - získať pozitívny postoj k sebe a druhým/ kresba, maľba , hodnotenie a sebahodnotenie / 

- formovať dobré medziľudské vzťahy v triede 

Multikultúrna výchova  
- spoznať tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

- akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu 

- akceptovať rôzne typy ľudí, názorov, prístupov k riešeniu problémov 

Regionálna výchova 

 - rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o kultúrnych hodnotách svojho regiónu 

- spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať svoju kultúrnu identitu 

-výtvarne zobraziť rodinné zvykoslovie a druhy remeselnej činnosti našich predkov 

Dopravná výchova  

– pochopiť a výtvarne stvárniť problematiku prierezovej témy 

Ochrane života a zdravia  

- pochopiť a výtvarne stvárniť problematiku prierezovej témy 

- uvedomiť si svoju zodpovednosť pri práci s rôznymi druhmi materiálu, bezpečnosti pri práci 

s rôznymi predmetmi 

Mediálna výchova   

- osvojiť si zodpovedný  prístup pri vytváraní vlastných mediálnych produktov / práca s IKT/ 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

- pochopiť a výtvarne stvárniť problematiku prierezovej témy 

 

Telesná a športová výchova 

 

 Environmentálna výchova 

- realizovať priebežne počas celého roka, pobytu v prírode a ekohrách  

- uvedomiť si význam ochrany životného prostredia v priebehu sezónnych činností 

a didaktických hier v prírode 

Mediálna výchova  
–  osvojiť si rôzne druhy cvičení v doprovode s hudbou  

Ochrana života a zdravia  
– naučiť deti pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

 - vedieť optimálne usmerňovať vlastné správanie a prejavovanie emócií, 
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- uprednostňovať priateľské vzťahy, osvojiť si, využívať a rozvíjať zručnosti komunikácie a 

vzájomnej spolupráce, 

- získať a uplatniť základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií, 

rešpektovať rôzne typy ľudí, ich názory, 

- uprednostňovať základné princípy zdravého životného štýlu  

Zdravie a zdravý životný štýl 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť  

Športové činnosti pohybového režimu:     Základné pohybové zručnosti  

Manipulačné, prípravné a športové hry, 

Hudobno - pohybové a tanečné činnosti 

Psychomotorika a zdravotne orientované cvičenie 

a hry 

      Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

 

Pracovné vyučovanie 

 

Environmentálna výchova 

 - tvorivo využiť technické materiály, starostlivosť o životné prostredie  /Práca s textilným 

materiálom, Tvoríme a konštruujeme/  

- poznať základné životné potreby rastlín / Pestovateľské práce/ 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 -  zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce 

- získavať pozitívny postoj k sebe a druhým 

- formovať dobré medziľudské vzťahy v triede v priebehu skupinovej práce 

- rozvíjať základné  zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

- rozvíjať morálne a vôľové vlastnosti 

Multikultúrna výchova  
- akceptovať kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu /dokumentárne filmy, práca 

s rôznymi druhmi materiálov pri výrobe stavby obydlí/ 

Regionálna výchova a ľudová kultúra  
- rozširovať a rozvíjať svoje znalosti o kultúrnych hodnotách svojho regiónu / ľudové remeslá, 

ľudový odev, výšivky/ 

- spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjať svoju kultúrnu identitu 

Dopravná výchova 

 – poznať zásady bezpečnej jazdy na bicykli / jazdíme bezpečne/ 

Ochrane života a zdravia   

- poznať pravidlá bezpečnosti práce  

Mediálna výchova  

-  nadobudnúť  základné zručnosti potrebných na využívanie médií /dokumentárne filmy 

a zvyky a remeslá/ 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 – vedieť ohodnotiť prácu svojich rodičov a starých rodičov, funkciu rodiny a medziľudské 

vzťahy / Vianoce – zvyky a tradície/  

 

 

Domov a práca 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
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Žiak premýšľa sám o sebe, svojom vzťahu k rodine a budúcom povolaní. Chráni svoje zdravie, 

dbá na bezpečnosť pri manipulácií s predmetmi a materiálmi. Rešpektuje svojich spolužiakov, 

využíva komunikačné a manipulačné zručnosti pri tímovej práci a uprednostňuje zdravý 

životný štýl (zelenina a ovocie, výrobky v domácnosti...). Prierezová téma sa prelína celým 

obsahom vyučovacieho predmetu. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Žiak si uvedomuje zodpovedné postoje v oblasti vzťahov v rodine. Cti a váži si svoju 

rodinu,  vytvára si pozitívny vzťah v oblasti medziľudských vzťahov. Prierezová téma bude 

implementovaná ako súčasť obsahu vzdelávania tematického celku: Moja rodina. 

Environmentálna výchova 

Žiak je vedený k spolupráci pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej úrovni svojho 

okolia. Vytvára si pozitívne postoje a hodnoty k tvorbe životného prostredia, živočíchom, 

živým organizmom a ich prostrediu. Prierezová téma bude realizovaná v nasledovných témach: 

Starostlivosť o zvieratá a rastliny. Technické materiály. Údržba triedy a okolia školy. 

Mediálna výchova 

Cieľom prierezovej tematiky je viesť žiakov k hodnoteniu mediálnych obsahov, ktoré sú 

zamerané na pochopenie vzťahov v rodine, pracovné povinnosti a deľbu práce. Mediálne 

obsahy budú realizované v motivačnej fáze vyučovacieho procesu. Napríklad: Motív 

súrodeneckej rivality a deľby práce (Popolvár, Popoluška), motív súrodeneckej solidarity a 

súrodeneckej lásky (Braček Jelenček ), princíp voľby medzi slasťou a reálnym životom, 

pracovné návyky a technické materiály  (Tri prasiatka), úcta a pokora voči rodičom a voči 

staršej generácii, ich pracovných povinnostiach (Janko Polienko, Janko Hraško), rozpoznávať 

vinu a nevinu postáv (Sedem zhavranelých bratov a pod.).  

Multikultúrna výchova 

Žiak bude vedený k pochopeniu a rešpektovaniu kultúrnych rozdielov, rešpektovaniu 

prirodzenej rozmanitosti triedneho spoločenstva pri zvykosloví a sviatkovaní v tematickom 

celku: Moja rodina – Človek a rodina a v téme: Príprava pokrmov a stolovanie. 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Žiak dokáže realizovať nákup potravín, stará sa o svoj zovňajšok a porozpráva o zvykosloví 

sviatkovania v svojej rodine. Prierezová téma je implementovaná v téme: Príprava pokrmov 

a stolovanie. 

Ochrana života a zdravia 

Žiak bude vedený k osvojovaniu si praktických zručností v sebaochrane pri práci predmetmi( 

nožnice, klince..) a náradím v školskej dielni. 
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 Implementácia Národného štandardu finančnej gramotnosti 

v primárnom vzdelávaní 

 
 

1. PLÁNOVANIE, PRÍJEM A PRÁCA 
 VYHODNOTENIE VZŤAHU PRÁCE A OSOBNÉHO PRÍJMU, 

 

- životné hodnoty, potreby a príjmy 

- hodnota ľudskej práce,  

- bohatstvo, chudoba, finančný plán 

- pojem: „žiť hospodárne“, 

1.ročník 

- Slovné úlohy v obore do 20, numerácia , porovnávanie 

- Zdravý život – zdravá výživa, Vzácna voda 

- Výlet, Oslava 

 

MAT 

PVO 

SJL 

2.ročník 

-Sčítanie a odčítanie  prirodzených čísel v obore do 100 

-Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

-Slušnosť 

- Čas  

Rodina a príbuzní, Predvianočný čas, Vianoce, Starostlivosť o zdravie 

 

MAT 

 

SJL 

PVO 

 

3.ročník 

-Rodina, Domovina, Tolerancia, Rozdiely, Rovnoprávnosť 

- Slovensko 

 

SJL 

VLA 

 4.ročník 

– ústny jazykový prejav :  

-Vyjadrenie vlastného postoja k problematike prepojenia medzi prácou a 

spôsobom jej ohodnotenia 

-Popísať problematiku chudoby a bohatstva, nadviazať na poznatky z ľudových 

rozprávok, porovnať tento jav s odpozorovanou skúsenosťou, prípadne s vlastným 

zážitkom 

-Riešenie slovných úloh 

-Sčítanie a odčítanie 

-Násobenie a delenie 

/ motivačné hry s cieľom hospodárnych nákupov, prvotné sporenie finančných 

darčekov, narábanie s vreckovým/ 

 

SJL 

 

 

 

 

 

MAT 

 

2.FINANČNÁ ZODPOVEDNOSŤ SPOTREBITEĽOV 
 
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.  

 
-   finančná zodpovednosť a finančné záležitosti 

-   osobné finančné rozhodnutia,  

-   dôsledky finančných rozhodnutí vypracovať finančný plán 

-   rebríček osobných želaní a potrieb 

-   osobné informácie 

-   vyhodnotenie informácií z rôznych zdrojov, reklama, ochrana spotrebiteľa 

-   možnosti vrátenia výrobkov,  reklamácia 
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1.ročník 

-Tvorenie obmenených počtových výkonov. Úlohy s postupným dosadzovaním. 

-Nákupy 

-Voda pre rastliny a človeka 

 

MAT 

SJL 

PVO 

2.ročník 

-Sčítanie a odčítanie  prirodzených čísel v obore do 100 

-Cestovateľská  správa cestovateľov 

Vianoce  

MAT 

PVO 

3.ročník 

-Rodina, Domovina, Tolerancia, Rozdiely, Rovnoprávnosť 

SJL 

4.ročník 

-Jednoduché etudy a dramatické hry s možnosťou vlastnej tvorby detí s tematikou 

míňania peňazí na zbytočnosti, požičiavania peňazí medzi deťmi bez vedomia 

rodičov, možnosť reklamácie chybného tovaru alebo služby 

•-Riešenie slovných úloh 

SJL 

 

 

MAT 

 

3. ROZHODOVANIE A HOSPODÁRENI SPOTREBITEĽOV  
 

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

 
- osobné, rodinné a spoločenské potreby 

- vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb (škola –   vzdelanie – 

práca – peniaze – životné potreby) 

- zdroje osobných príjmov (nerovnaký príjem, nestálosť príjmu, počet zamestnaní, rozdiel výšky príjmov 

podľa pracovného zaradenia, brigády) 

- úspešnosť a neúspešnosť človeka v živote (kvalifikovaný pracovník – odborník vo svojom obore 

ohodnotenie, porovnanie žiak v škole známky) 

1.ročník 

- Moja rodina- moji kamaráti, Ako vznikajú veci, Povolania 

- Aplikačné úlohy na rozvoj myslenia 

 

PVO 

MAT 

2.ročník 

-Moja mamka, mamička 

SJL 

3.ročník 

-Rodina, Domovina, Tolerancia, Rozdiely, Rovnoprávnosť 

-Slovensko  

SJL 

 

VLA 

4.ročník 

-Rozhovory na tému „Osobná, rodinná a spoločenská potreba“ 

-Tvorba jednoduchých slohových útvarov na tému „Význam vzdelania pri 

zaradení do zamestnania a adekvátne finančné ohodnotenie“ 

- Riešenie slovných úloh 

- Sčítanie a odčítanie 

- Násobenie a delenie 

SJL 

 

 

MAT 
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4. ÚVER A DLH 
 

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov. 
-             informácie o druhoch úverov 

- vreckové, možnosti využitia vreckového 

- šetrenie (problémové úlohy -  ako ušetriť na nejakú vec) 

- možnosti realizácie chcených výdavkov  (slovné úlohy - niektoré výdavky sa nedajú realizovať) 

- cena tovaru, zisťovanie ceny rôzneho tovaru, porovnanie 

- rôzne ceny jedného druhu tovaru 

-             druhy úverov 

- cena nákupu 

 

1.ročník 

- Práca s nákupom 

-Sčitovanie a odčitovanie 

 

SJL 

MAT 

2.ročník 

- Sčitovanie a odčitovanie, (slovné úlohy - niektoré výdavky sa nedajú realizovať) 

- cena tovaru, zisťovanie ceny rôzneho tovaru, porovnanie 

- Prírodné spoločenstvá- nákupy výrobkov 

List kamarátovi -  vreckové, možnosti využitia vreckového 

 

MAT 

PVO 

SJL 

3.ročník 

- Správa, oznam a inzerát-  informácie o druhoch úverov 

- vreckové, možnosti využitia vreckového 

 

 

SJL 

MAT 

4.ročník 
- List, oznam a správa- informácie o druhoch úverov 

-Sčitovanie a odčitovanie, násobenie a delenie-vreckové, možnosti využitia vreckového 

 

 Slovensko -možnosti realizácie chcených výdavkov   

SJL 

VLA 

PDA 

 

5. SPORENIE A INVESTOVANIE 
 

Aplikácia investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi. Investičné 

alternatívy.  

- vreckové, možnosti využitia vreckového 

- šetrenie (problémové úlohy -  ako ušetriť na nejakú vec) 

- možnosti realizácie chcených výdavkov  (slovné úlohy - niektoré výdavky sa nedajú realizovať) 

- sporiace účty 

- rôzne ceny jedného druhu tovaru 

- cena nákupu 

 

1.ročník 

-Prichádza zima 

-Spoje a počtové výkony s troma členmi 

-Najlepší obchod v ulici 

PVO 

MAT 

SJL 

2.ročník MAT 
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-Sčítanie a odčítanie  prirodzených čísel v obore do 100 

3.ročník 

-Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100, Násobenie a delenie prirodzených 

čísel do 20,  

-Slovensko  

MAT 

 

 

VLA 

4.ročník 

-Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 10 000 

-Riešenie slovných úloh 

-Tvorba primeraného finančného plánu, resp. bilancia míňania a sporenia peňazí v 

stanovenom časovom úseku, nevyhnutnosť sledovania  a porovnávania cien 

rovnakých tovarov v rôznych obchodných reťazcoch – práca s tabuľkami a grafmi 

MAT 

 

6. RIADENIE RIZIKA A POISTENIE 
 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. 

- Pojem riziko a poistenie 

- Príklady rizík v domácnosti 

- Význam a druhy poistenia 

 

1.ročník 

– Sčítanie a odčítanie do 20, Slovné úlohy v reálnych situáciách 

– Vianoce, Na poli- poľné plody 

– Mamička má sviatok 

MAT 

PVO 

SJL 

2.ročník 

 -Sčítanie a odčítanie  prirodzených čísel v obore do 100 

- Vianoce, človek 

 

MAT 

PVO 

3.ročník 

- Slovensko 

VLA 

4.ročník 

-Vysvetliť žiakom zmysel sporenia, vysvetliť pojmy stabilná finančná rezerva, 

správne investovanie a výhodné úročenie 

-Riešenie slovných úloh 

-Násobenie a delenie 

SJL 

 

MAT 
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 ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ v primárnom vzdelávaní 
 

Hlavným cieľom ja zamerať sa na rozvoj slovnej zásoby, pravopisnú normu a rozvoj znalostí 

v oblasti literatúry prostredníctvom rozvoja kompetencií: 

 Čitateľská kompetencia 

 Kompetencia k učeniu 

 Kompetencia komunikačná 

 Kompetencia personálna a sociálna 

 Kompetencia k riešeniu problémov 

 Kompetencia k učeniu 

 

Ciele čitateľskej gramotnosti: 

- zdokonaľovať a upevňovať si základy písanej reči ( čítania a písania) 

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

reči 

- zdokonaľovať a upevňovať si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, 

syntaktickej a štylistickej 

- zdokonaľovať a upevňovať si základné pravidlá pravopisu a znalosti písma 

- rozvíjať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 

- zdokonaľovať a upevňovať si návyky správnej výslovnosti 

- poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využiť v jazykovom systéme 

- prehlbovať si zručnosti jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 

- jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 

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

 

 

PLÁN AKTIVÍT NA ŠKOLSKÝ ROK 

 

SEPTEMBER :  
 

Čitateľ školskej knižnice- oboznámenie žiakov s knihami, ktoré naša školská knižnica ponúka 

Čitateľský zápisník- výroba vlastného zápisníka na zapisovanie svojich zážitkov z prečítaných 

kníh (2. a 4. ročník, 1.ročník – maľované písanie) 

 

 

OKTÓBER :  

 

Záložka pre môjho spolužiaka – podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, 

ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou a vymenia si to v rámci jednotlivých  tried. 

 

NOVEMBER :  

 

Trieda číta triede- žiaci z jednej triedy si pripravia ľubovoľné texty a prezentujú ich  pred 

žiakmi triedy v nižšom ročníku 

 

DECEMBER :  

 

Vianočné pozdravy - zhotovenie vianočných pohľadníc , vianočných prianí pre spolužiakov 

i svojich najbližších 
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Vianočná rozprávka- čítanie príbehov s vianočnou tematikou, vianočné zvyky a tradície, 

vianočný program  

Šaliansky Maťko- školské kolo v prednese povestí  

 

JANUÁR:  

 

Týždeň čitateľskej gramotnosti 

 

Pondelok:    Prečítam ti básničku- predstavujeme tvorbu Milana Rúfusa a Ľudmily 

Podjavorinskej 

 

Utorok:        Dnes iba s rozprávkami – pozeranie krátkych rozprávok  

 

Streda:         Najprv počúvaj, potom hádaj –  Žiaci po vypočutí krátkeho príbehu, písomne 

odpovedia na zadané otázky, ktoré vyplynú z textu- vyhodnotí  triedny učiteľ. 

 

Štvrtok:    Najrýchlejší hľadač slov- žiaci súťažia, kto najrýchlejšie nájde v rôznych knihách  

zadané slovo 

 

Piatok:         Maľované čítanie- vytvoriť pre našich prváčikov text s obrázkami, vybrať 

najkrajšie práce  

 

FEBRUÁR : 

  

Valentínka pre.......výroba Valentínok pre kamarátov našej školy a v triede 

 

MAREC:  

 

Poklady ukryté v knižnici - aktivity prebehnú vo vyučovacom aj  mimo vyučovacom  čase 

v obecnej alebo školskej  knižnici 

Hviezdoslavov Kubín-  triedne  kolá súťaže  

 

APRÍL :  

 

Prečítajme si spolu 

spoločné čítanie mimočítankovej literatúry vrátane spätnej väzby (rozhovory) 

 

MÁJ :  

 

Školský  časopis-  uverejniť príspevok v školskom časopise- /rozvíjanie zručnosti žiakov ako 

samostatnosť, dôraz na detaily a kreativita/ 

 

 Vymysli básničku pre svoju mamičku- vlastná tvorba žiakov ku Dňu matiek 

 

 

JÚN :  

 

Moja obľúbená kniha – prezentácia obľúbenej knihy pred spolužiakmi v triede (resp. 

pred žiakmi 1. ročník 
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 Produkty činnosti žiakov v technických predmetoch – 1. stupeň 

 

Jedným z hlavným cieľov technicky zameraných predmetov na prvom stupni základnej školy 

je vytvárať u žiakov predpoklady na rozvíjanie praktických manuálnych zručností a to 

zapracovaním tvorby konkrétneho výrobku priamo do obsahu predmetov a to nasledovne: 

 

 Domov a práca  

 

2. ročník 

Výrobok - drevené podstavčeky 

Ročník: druhý – 1.polrok 

Predmet: Domov a práca 

Využitie: drevený podstavček na papierového anjela 

Materiál: smrekové drevo – latovanie, papier, lepidlo, lak na povrchovú úpravu, papier a farby, 

špajdle, 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie, vystrihovanie podľa 

šablóny a maľovanie, 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, lak a drevený hranol 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 2 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si zhotovia vlastný drevený podstavček na anjela, ktorý dokončia 

v predmete výtvarná výchova. 

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka 30x30x10mm. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava – šmirgľový papier. 
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5. Povrchová úprava (natieranie bezfarebným lakom). 

6. Obkresľovanie a vystrihovanie podľa šablóny. 

7. Maľovanie 

Výrobok - drevený svietnik 

Ročník: druhý – 2.polrok 

Predmet: Domov a práca  

Využitie: drevený svietnik ako darček 

Materiál: smrekové drevo – latovanie/ drevený hranol, papier, lepidlo, lak na povrchovú 

úpravu, farby a servítka, 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie, servítková technika 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, lak a drevený hranol, 

servítky, štetce, farby, lepidlo, 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 3 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si zhotovia vlastný drevený svietnik. 

Praktická časť 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka 30x30x10mm. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava (natieranie bezfarebným lakom). 

5. Plánovanie estetického vzhľadu. 

      6. Práca so servítkou, servítková technika 

 

 Pracovné vyučovanie 

3. ročník 

Výrobok - drevený rámik na rohožku 

Ročník: tretí – prvý polrok 
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Predmet: Pracovné vyučovanie  

Využitie: pomôcka na zhotovenie rohožky – darček pre mamičku alebo otecka 

Materiál: smrekové drevo, drevený hranol, klince, kladivo, odpadový textil, brúsny papier, 

lepidlo, lak na povrchovú úpravu, 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, pribíjanie 

klincov, pletenie  s odpadovým materiálom, 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, kladivo, klince, odpadový 

textil, nožnice,  

Hodnotenie: slovné, formálne a záverečné hodnotenie, presnosť práce, estetický vzhľad 

a celkový výrobok, 

Časová náročnosť: 4 hodiny 

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si prostredníctvom práce s drevom osvoja pojmy: recyklácia odpadového 

materiálu a ochrana životného prostredia. 

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie latiek/ dreveného hranola. 

3. Úprava latky na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava (brúsenie, natieranie bezfarebným lakom). 

5. Pribíjanie klincov 

6. Strihanie odpadového textilu 

7. Pletenie rohožky 

Výrobok – obraz: ročné obdobia 

Ročník: tretí – druhý polrok 

Predmet: Pracovné vyučovanie 

Využitie: estetická výzdoba triedy 

Materiál: smrekové drevo, drevený hranol, klince, kladivo, odpadový textil, brúsny papier, 

lepidlo, lak na povrchovú úpravu, odpadový materiál/papier, krajky, stuhy a pod./ 
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Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, farbenie, 

pribíjanie klincov, práca s odpadovým materiálov, vytváranie obrazu z odpadového materiálu 

– kombinovaná technika. Žiaci pracujú v dvoch skupinách, 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, kladivo, klince, odpadový 

textil, nožnice , odpadový materiál, nožnice, 

Hodnotenie: vrstovnícke, autentické, slovné, formálne a záverečné hodnotenie, presnosť 

práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, 

Časová náročnosť: 4 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si prostredníctvom práce s drevom osvoja pojmy: recyklácia odpadového 

materiálu, estetickosť a ochrana životného prostredia. 

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava (brúsenie a natieranie bezfarebným lakom). 

5. Strihanie odpadového textilu a aranžovanie – dotváranie výsledného výrobku. 

 

4. ročník 

Výrobok – Brúsitko na ceruzky 

Ročník: štvrtý  

Predmet: Pracovné vyučovanie 

Časové plnenie: 1. polrok šk. roka 2021/2022 

Využitie: pomôcka na brúsenie ceruziek doma i v škole 

Materiál: smrekové drevo, drevený hranol 80x28x10mm (žiaci si sami upravia na celkový 

rozmer 80x27x10mm), brúsny papier, lepidlo, lak na povrchovú úpravu 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec,  

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok 
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Časová náročnosť: 2 hodiny (vyučovací dvojblok) 

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si prostredníctvom práce s drevom osvoja pojmy: les – strom – surovina: 

drevo – druhy dreva - využitie dreva.  

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka 80x28x10mm. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava (natieranie bezfarebným lakom). 

5. Lepenie brúsneho papiera. 

 

Výrobok – drevený obrázok 

Ročník: štvrtý 

Predmet: Pracovné vyučovanie 

Využitie: Výzdoba triedy 

Časové plnenie: 2. polrok šk. roka 2021/2022 

Materiál: smrekové drevo, drevený hranol 150x150mm, brúsny papier, servítky, lepidlo na 

dekupáž, akrylová farba, bezfarebný lak 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, maľovanie, strihanie, 

lepenie, lakovanie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, pílka, brúsny papier, štetec, servítky, lepidlo, 

nožnice  

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok 

Časová náročnosť: 2 hodiny (vyučovací dvojblok) 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu.  

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka 150x150mm. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním, pílením a brúsením. 

4. Natieranie drevenej plochy farebnou akrylovou farbou. 
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5. Vystrihnutie servítkového motívu. 

6. Náter drevenej plochy lepidlom pre servítkovú techniku. 

7. Priloženie obrázku na drevenú plochu a náter tenkou vrstvou lepidla. 

8. Záverečné lakovanie štetcom. 
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 Učebné osnovy – ISCED 2 
 

13.1   5. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (5. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmet s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - matematika (+ 1 hod.). 

  

Ďalšie dve odporúčané disponibilné hodiny sú využité na posilnenie časovej dotácie 

v predmetoch siedmeho(+1 hod.)  a ôsmeho ročníka (+ 1 hod.). 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie - Matematika 5. (+ 1 hodina) 

 

Hlavný cieľ: 

Cieľom zvýšenej časovej dotácie je zlepšiť výkon žiakov v oblasti čitateľskej a funkčnej 

gramotnosti (selekcia podstatných údajov, orientácia v matematických zápisoch, tabuľkách 

a grafoch, identifikácia problému z textu, slovná formulácia problému). 

 

Témy: 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie matematiky v 5. ročníku zamerané na 

výraznejšiu prácu (do hĺbky) v týchto tematických celkoch: 

 Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión  

 Počtové výkony s prirodzenými číslami  

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie  

 Geometria a meranie  

 

Realizácia: 

Uvedené tematické celky budú posilnené o náročnejšie slovné úlohy zamerané na rozvoj 

vyšších poznávacích funkcií (analýza, syntéza, tvorivosť, hodnotenie).  

 

Učebný zdroj - napr. zbierka úloh „Matematika a svet okolo nás“ 
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13.2    6. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (5. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - matematika (+ 1 hod.) 

 - geografia (+ 1 hod.) 

 - biológia (+ 1 hod.) 

 - dejepis (+ 1 hod.) 

 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie  - Matematika 6. (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ: 

V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom zvýšiť výkon žiakov v oblasti 

finančnej, čitateľskej a funkčnej gramotnosti (selekcia podstatných údajov, orientácia 

v matematických zápisoch, tabuľkách a grafoch, identifikácia problému z textu, slovná 

formulácia problému). 

 

Témy: 

V rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie matematiky v 6. ročníku zamerané na 

výraznejšiu prácu (do hĺbky) v týchto témach: 

 Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami  

 Kombinatorika v kontextových úlohách   

 Obsah štvorca a obdĺžnika v slovných úlohách  

 Využitie vlastností uhlov v kontextových úlohách  

 

Realizácia: 

Uvedené tematické celky budú oproti ŠVP posilnené o náročnejšie slovné úlohy zamerané na 

rozvoj vyšších poznávacích funkcií (analýza, syntéza, tvorivosť, hodnotenie) s obsahovým 

zameraním na vyššie uvedené gramotnosti.  

 

Doplňujúci učebný zdroj pre realizáciu cieľa:  

Bálint., Ľ., Kuzma, J. Precvičme si matematiku pre 6. ročník...). Vydavateľstvo Príroda, 2014.  

 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie: biológia 6. ročník (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ:  
V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom rozvíjať kritické myslenie žiakov 

(zapojením vyšších kognitívnych funkcií) a hlbšie rozvíjať osobné, sociálne, občianske, 

kultúrne a digitálne kompetencie.   

 

Témy: 

Témy prostredníctvom ktorých sa má stanovený cieľ realizovať v rámci posilnenej časovej 

dotácie sú témy zamerané na: 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 67 z 159 

1, Podrobnejšiu analýzu jednotlivých tém na ktorú je jedna vyučovacia hodina nedostačujúca – 

témy: Liečivé rastliny, Včelárstvo, Chovateľsky významné cicavce, Stavba tela kvitnúcich 

rastlín, Kvet, List, Vnútorné parazity, Huby s plodnicou, Mäkkýše a Článkonožce 

2, Systematika rastlín a živočíchov do jednotlivých kategórií – druh, rod, čeľaď, rad ... 

3, Systém rastlín a živočíchov – určovanie jednotlivých vybraných druhov (fauna a flóra SR) 

rastlín a živočíchov, so zameraním sa na  článkonožce. 

 

Realizácia: 

Hodiny budú obohatené o hlbšiu analýzu aktuálnych biologických problémov vybraných tém 

prednostným orientovaním na prierezové témy (multikultúrna, environmentálna, regionálna 

výchova, osobnostný a sociálny rozvoj). Vyučovanie bude realizované prostredníctvom 

aktivizujúcich metód vyučovania (napr. projekcia dokumentov a prezentácií – následná analýza 

a diskusia; práca s interaktívnymi aplikáciami, problémové vyučovanie; projektové 

vyučovanie...).  Vyučovanie bude zamerané na systém jednotlivých rastlín a živočíchov nášho 

okolia. 

 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie - Geografia 6. (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ: 

V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom rozvíjať kritické myslenie žiakov 

(zapojením vyšších kognitívnych funkcií) a hlbšie rozvíjať osobné, sociálne, občianske, 

kultúrne a digitálne kompetencie.   

 

 

Témy: 

Témy prostredníctvom ktorých sa má stanovený cieľ realizovať v rámci posilnenej časovej 

dotácie sú témy zamerané na konkrétne regióny jednotlivých kontinentov (oblasti Afriky, 

oblasti Ázie).  

 

Realizácia: 

Hodiny budú obohatené o hlbšiu analýzu aktuálnych geografických problémov vybraných 

regiónov Afriky a Ázie s prednostným orientovaním na prierezové témy (multikultúrna, 

environmentálna, regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj). Vyučovanie bude 

realizované prostredníctvom aktivizujúcich metód vyučovania (napr. projekcia dokumentov 

a prezentácií – následná analýza a diskusia; práca s interaktívnymi aplikáciami, webovými 

kvízmi; projektové vyučovanie...).   

 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie – Dejepis 6. (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ: 

Táto hodinová dotácia bude využívaná na upevnenie a utvrdenie učiva, na opakovanie a spätnú 

kontrolu. Na rozvíjanie čítania s porozumením, analýzu textu s použitím dejepisnej čítanky 

a reči prameňa. Zvýšenie časovej dotácie posilňovanie národného povedomia. Časová dotácia 

bude využívaná na praktickú prácu s mapou a atlasom. Zvýšenie časovej dotácie v 6. ročníku 

je zamerané na tvorbu a prezentáciu projektov a referátu.  

PROJEKTY: Neolitická revolúcia Kelti na Slovensku Zaujímavý muži v dejinách Egypta 

Olympijské hry včera a dnes Rímske pamiatky na Slovensku Slovania Kultúra stredoveku  

REFERÁT: Sedem divov starovekého sveta 
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Témy: 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete  dejepis v 6. 

ročníku bude meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach alebo témach:  

História a pravek – práca archeológa 

Človek objavuje meď a bronz – Stonehenge 

Projekt – Život pravekého človeka 

Staroveký Egypt 

Macedónia a helenisticky svet – Alexander Veľký 

Kultúra Starovekého Grécka 

Rímska armáda 

Kultúra Starovekého Ríma 

Projekt – kultúrne dedičstvo Ríma 

Svetové náboženstvá 

Tvorba a príprava celoškolského projektu. Realizácia celoškolského projektu. 

Ako sa žilo v stredoveku – mestá a univerzity 

Projekt – Život stredovekého  človeka 

Čitateľská gramotnosť v historických súvislostiach 

 

Realizácia: 

Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie 

textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

Tvorba projektov pomáha žiakom nájsť vzťahy medzi jednotlivými školskými predmetmi 

a okolitým svetom, dovoľujú žiakom prevziať viac zodpovednosti za svoje učenie za pomoci 

učiteľa, posilnia u žiakov zručnosti potrebné na prezentáciu a obhajobu vlastných postrehov a 

názorov na verejnosti. 

 

 

13.3     7. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (5. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - matematika (+ 1 hod.) 

 - slovenský jazyk a literatúra (+ 1 hod.) 

 - dejepis (+ 1 hod.) 

Nemecký jazyk (2 hodiny) ako druhý cudzí jazyk je totožný so vzdelávacím štandardom 

ŠVP (úroveň A1). 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie - Matematika 7. (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ: 

V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom zvýšiť výkon žiakov v oblasti 

finančnej gramotnosti v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2 (viď 

implementácia štandardu finančnej gramotnosti).  
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Doplňujúci učebný zdroj pre realizáciu cieľa:  

Pracovná učebnica, resp. zošit zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti.  

 

 
Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie – Slovenský jazyk a literatúra /+1 hod/ 

Hlavný cieľ: 

V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom rozvíjať myslenie žiakov, 

zvýšiť ich výkon v oblasti čitateľskej a finančnej gramotnosti a  hlbšie rozvíjať  osobné, 

sociálne a kultúrne kompetencie. 

 

Témy: 

 V  rámci posilnenej časovej dotácie bude vyučovanie SJL v 7. ročníku zamerané na 

výraznejšiu prácu v týchto témach: 

- Pravopis vybraných a odvodených slov v pravopisných cvičeniach 

- Výslovnosť a pravopis slov cudzieho pôvodu 

- Slová podľa dobového výskytu 

- Slovné druhy a ich gramatické kategórie 

- Umelecký opis 

- Hlavné a vedľajšie vetné členy 

- Umeleckú literatúru v poézii 

- Umeleckú literatúru v próze 

- Dramatické umenie 

 

Realizácia: 

Uvedené tematické celky budú oproti ŠVP posilnené o náročnejšie pravopisné 

cvičenia, literárne texty zamerané na rozvoj vyšších poznávacích funkcií / tvorivosť, práca 

s textom, rolové hry ,tvorba osnovy, určenie hlavnej myšlienky, grafické znázornenie textu 

– podčiarkovanie, farebné zvýraznenie / s obsahovým zameraním na vyššie uvedené 

gramotnosti. Hodiny budú orientované na prierezové témy / MEDV, OSR, ENV, MUV, 

ANJ/ a aktivizujúce metódy vyučovania /projekty/. 

 

Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie – Dejepis 7. (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ: 

Predmet dejepis sme posilnili dotáciou 1 hodina týždenne. Cieľom hodinovej dotácie je 

rozširovanie a prehlbovanie poznatkov o vlastnej obci a regióne, čím zvýšenie časovej dotácie 

posilňuje národné povedomie. Táto hodinová dotácia bude taktiež využívaná na upevnenie 

a utvrdenie učiva, na opakovanie a spätnú kontrolu. Na rozvíjanie čítania s porozumením, 

analýzu textu s použitím dejepisnej čítanky a reči prameňa. Časová dotácia bude využívaná na 

praktickú prácu s mapou a atlasom. Zvýšenie časovej dotácie v 7. ročníku je zamerané na 

tvorivé písanie, projekty, prezentácie, besedy.  

PROJEKTY: Spôsob života a kultúra Veľkej Moravy, Gotická cesta – kultúrno-

poznávacia cesta na Slovensku; Kultúra v Uhorsku; Alžbetínske Anglicko - plagát vo forme 
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koláže: žiaci si zostavili plagát s typickými prvkami vtedajšieho Alžbetínskeho Anglicka, 

niektorí sa zamerajú na umenie a kultúru, iní na módu; Renesančný umelci vo Florencii; Od 

lietajúceho stroja Leonarda da Vinciho po kozmickú raketu; Som cestovateľom v 15. storočí; 

Španielske dobývanie ríše Inkov 

ZÁVEREČNÉ PROJEKTY: Uchovávanie ľudských myšlienok v minulosti a dnes; 

Vzdelávanie v minulosti a súčasnosti, Je rýchle a voľné šírenie informácií osožné?  

Témy: 

Posilnenie časovej dotácie o 1 vyučovaciu hodinu vo vyučovacom predmete  dejepis 

v 7. ročníku bude meniť kvalitu výkonu v týchto oblastiach alebo témach:  

Kultúrny prínos Veľkej Moravy 

Slováci v Uhorskom kráľovstve 

Rodí sa európska novoveká spoločnosť 

Európa humanistov 

Európa si podmaňuje svet 

Dobyvačné výpravy 

 

Zvýšená hodinová dotácia umožňuje častejšie navštevovanie miest, ktoré súvisia 

s preberanými učivami, ako napríklad návštevy regionálnych múzeí a pamätných izieb. 

 

Realizácia: 

 

Pre realizáciu cieľov využijeme praktické aktivity (samostatná činnosť na základe 

inštruktáže). Zvýšime dôraz na prácu s knihou a textom (čítanie s porozumením, spracovanie 

textových informácií, učenie sa z textu, orientácia v štruktúre textu, vyhľadávanie, triedenie, 

využívanie podstatných informácií), samostatné učenie prostredníctvom informačnej a 

komunikačnej techniky a experimentovanie (samostatné hľadanie, skúšanie, objavovanie). 

Tvorba projektov pomáha žiakom nájsť vzťahy medzi jednotlivými školskými predmetmi 

a okolitým svetom. Prostredníctvom projektov budeme prehlbovať vedomosti v tematických 

celkoch –  Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline a Slováci v Uhorskom kráľovstve s 

dôrazom na regionálne pramene. 

 

13.4       8. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (5. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Predmety s posilnenou časovou dotáciou prostredníctvom disponibilných hodín: 

 - matematika (+ 1 hod.) 

 - geografia (+ 1 hod.) 

Nemecký jazyk (2 hodiny) ako druhý cudzí jazyk je totožný so vzdelávacím štandardom 

ŠVP (úroveň A1). 
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Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie - Matematika 8. (+ 1 hod.) 

 

Hlavný cieľ: 

V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom zvýšiť výkon žiakov v oblasti 

finančnej gramotnosti (viď implementácia národného štandardu finančnej gramotnosti). 

 

Doplňujúci učebný zdroj pre realizáciu cieľa:  

Pracovná učebnica, resp. zošit zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti.  

 

 Vysvetľujúci text k posilneniu časovej dotácie - geografia 8. (+ 1 hod.) 

 

 

Hlavný cieľ: 

 

V rámci posilnenej časovej dotácie je hlavným cieľom rozvíjať kritické myslenie žiakov 

(zapojením vyšších kognitívnych funkcií) a hlbšie rozvíjať osobné, sociálne, občianske, 

kultúrne a digitálne kompetencie.   

 

 

Témy: 

 

Témy prostredníctvom ktorých sa má stanovený cieľ realizovať v rámci posilnenej časovej 

dotácie sú témy zamerané na: 

 

 konkrétne regióny Slovenska (kraje Slovenska) - podrobnejšiu analýzu jednotlivých 

tém na ktorú je jedna vyučovacia hodina nedostačujúca – témy: Bratislavský kraj, 

Trnavský kraj, Nitriansky kraj, Trenčiansky kraj, Žilinský kraj, Banskobystrický kraj + 

miestna krajina, Košický kraj, Prešovský kraj 

 

 

Realizácia: 

 

Hodiny budú obohatené o hlbšiu analýzu aktuálnych geografických problémov: 

 vybraných regiónov Afriky a Ázie s prednostným orientovaním na prierezové témy 

(multikultúrna, environmentálna, regionálna výchova, osobnostný a sociálny rozvoj). 

Vyučovanie bude realizované prostredníctvom aktivizujúcich metód vyučovania (napr. 

práca s interaktívnymi aplikáciami, webovými kvízmi; projektové vyučovanie, analýza 

politicko – geografického problému ...) 

 

13.5   9. ročník 

Učebné osnovy jednotlivých predmetov uvedených v učebnom pláne (5. časť) sú totožné 

so vzdelávacím štandardom ŠVP. 

 

Novovytvorené predmety v rámci disponibilných hodín: 

 - matematika v kocke (1 hodina) 

 - informatika (1 hodina) 

 - cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry (1 hodina) 
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- nemecký jazyk (2 hodiny)   //ako druhý cudzí jazyk; je totožný so vzdelávacím 

štandardom ŠVP (úroveň A1). 

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu MATEMATIKA V KOCKE 

Časový rozsah výučby 
1 hodina týždenne, 33 vyučovacích hodín 

ročne 

Ročník deviaty 

Škola (názov, adresa) ZŠ, Hlavná 86/29, 985 26 Málinec 

Vypracoval, dátum Mgr. Ľuboslav Jablonský, 31. 8. 2019 

Zmenil, dátum  

 

1 Charakteristika predmetu 

Predmet „Matematika v kocke“ v 9. ročníku je predmet vytvorený z disponibilných hodín 

určených rámcovým učebným plánom pre 9. ročník. Primárnym cieľom je upevnenie 

základného učiva matematiky základnej školy definovaného učebnými osnovami ŠVP za 

účelom prípravy žiakov na Testovanie 9. Zároveň sa snaží podčiarknuť význam praktického 

využitia obsahu učiva matematiky v reálnych projektových úlohách a úlohách zameraných na 

finančnú gramotnosť. Rovnako nabáda žiakov k možnosti čerpať matematické poznatky 

a obsah z digitálnych učebných zdrojov.   

Učivo sa nečlení na tematické celky, jeho obsah je však možné začleniť do týchto téz: 

 Upevnenie učiva ZŠ z geometrie 

 Upevnenie učiva ZŠ z aritmetiky 

 Špecifická príprava na Testovanie 9 

 Matematika na webe a v aplikáciách 
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 Projektové úlohy z matematiky 

 Úlohy orientované na finančnú gramotnosť 

Na prípravu žiakov k Testovaniu 9 je potrebné vyvolať v triede uvoľnenú pracovnú atmosféru 

s pozitívnym postojom k vyučovaniu. Obsah je do značnej miery sprostredkovávaný 

výchovným spôsobom. Z týchto dôvodov sa neodporúča jeho klasifikácia. Prostredníctvom 

upriamenia na psycho-motorickú a afektívnu postojovú zložku sa teda snaží o zlepšenie 

kognitívnej vzdelávacej zložky.  

2 Ciele vyučovacieho predmetu 

 Rozvíjať si chuť učiť sa. 

 Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať. 

 Rozvíjať tvorivosť, logické a kritické myslenie. 

 Rozvíjať komunikačné slovné a písomné zručnosti. 

 Rozumieť textu, náčrtom, grafom, tabuľkám. 

 Hľadať riešenia na otázky, svoje riešenia problémov interpretovať. 

 Diskutovať o návrhoch.  

 

 Pochopiť filozofiu a špecifiká Testovania 9 

 Oboznámiť sa so špecifikáciou testu z matematiky v Testovaní 9 

 Pripraviť sa na Testovanie 9 prostredníctvom riešenia testových úloh z minulých rokov. 

 Upevniť učivo matematiky základnej školy. 

 Upriamiť pozornosť na praktické využitie matematiky v reálnych projektových úlohách 

a úlohách zameraných na finančnú gramotnosť. 

 Poukázať na možnosti využívania digitálnych učebných zdrojov.  

 

3 Výchovno-vzdelávacie stratégie 

Kľúčové kompetencie: 

1. Využívať získané teoretické matematické vedomosti pri riešení testových úloh. 

2. Vykonávať základné aj náročnejšie výpočtové a geometrické výkony v požadovanom 

časovom limite.  

3. Riešiť zadané úlohy (v konečnom dôsledku) samostatne.  

4. Vyhľadať potrebnú informáciu potrebnú k riešeniu úlohy aj na webe, resp. iným 

aktívnym spôsobom.  
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Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli : 

  -  prostredníctvom rôznych foriem (skupinovo, individuálne, hromadne) vykonávať 

najrozličnejšie počtové výkony aj projektovým, programovým, či kooperatívnym 

spôsobom; 

 - prostredníctvom rôznych foriem (skupinovo, individuálne, hromadne) riešiť konštrukčné 

úlohy aj projektovým a programovým spôsobom; 

 - hľadať časovo efektívne spôsoby výpočtov; 

 - nájsť chybu a korigovať riešenie. 

- oboznámiť sa s rôznymi oblasťami využitia matematických výpočtov v praxi; 

 - oboznámiť sa s matematikou vo svete digitálnych technológií  pomocou výučbových 

programov z multimédia alebo v on-line webovom prostredí; 

- získavať sebavedomie pri realizácii nápadu ako riešiť daný problém, odstraňovať strach 

„niečo spraviť“; 

- získavať zručnosti pri matematizácii problému dôsledným rozborom úlohy (správny 

zápis). 

 

4 Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 - riadená diskusia, rozhovor, frontálne vyučovanie, projektové vyučovanie, kooperatívne 

vyučovanie, programové vyučovanie, samostatná práca, heuristika. 

 - základnou organizačnou formou je jedna vyučovacia hodina 

 

5 Medzipredmetové vzťahy 

Pri vyučovaní môže byť obsah spätý najmä s predmetmi: 

- fyzika (čas, úlohy o pohybe,..), 

- geografia (demografické grafy, tabuľky, klimatické a hydrologické údaje...), 

- dejepis  (historické poznámky z matematiky), 

- v špecifických vedných disciplínach ako geodézia, architektúra, ekonómia. 

 

6 Učebné zdroje 

Obsah učiva je realizovaný prostredníctvom nasledujúcich učebných zdrojov: 
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 učebnice matematiky ZŠ od autorov Žabka/Černek, 

 vybraná zbierka úloh z matematiky, 

 webové úložiská (napr. Youtube, www.matematika.in, portál NÚCEM) 

 multimediálne nosiče (napr. Animovaná matematika), 

 Matematika a svet okolo nás (s podporou ESF pre rozvoj finančnej gramotnosti 

a projektovo orientovaných úloh), 

 Zbierka úloh z finančnej gramotnosti (NÚCEM, 2013). 

 

7 Obsah vzdelávania 

Predmet nemá edukačný charakter – vo výchovno-vzdelávacom procese sa nezískavajú nové 

kognitívne poznatky. Predmet sa neklasifikuje, nesledujú sa teda hodnotiace kritériá. Obsah 

predmetu priamo rozvíja aj finančnú a čitateľskú gramotnosť. 

 

Obsah Proces 

1. úlohy z aritmetiky Prostredníctvom vybranej zbierky úloh sa 

rôznymi formami, metódami a prostriedkami 

upevňuje učivo základnej školy definované 

v Štátnom vzdelávacom programe. 

2. úlohy z geometrie 

3. projektovo orientované úlohy Prostredníctvom učebníc matematiky pre ZŠ 

od autorov Žabka/Černek a zbierky projektovo 

orientovaných úloh Matematika a svet okolo 

nás sa aplikujú matematické poznatky do 

konkrétnych reálnych situácií. 

4. úlohy na finančnú gramotnosť Riešenie úloh prostredníctvom Zbierky úloh 

z finančnej gramotnosti (určenej pre ZŠ – 

NÚCEM) 

5. úlohy na čitateľskú gramotnosť Prostredníctvom zbierky úloh Matematika 

a svet okolo nás 

6. úlohy a poznatky z digitálnych zdrojov Získavanie poznatkov prostredníctvom 

vybraných multimédií (napr. Animovaná 

matematika) a webových portálov (napr. 

Youtube); riešenie úloh  v on-line prostredí 

(napr. www.matematika.in) 

 

http://www.matematika.in/
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Učebné osnovy 

 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Časový rozsah výučby 
1 hodina týždenne, 33 vyučovacích hodín 

ročne 

Ročník deviaty 

Škola (názov, adresa) ZŠ, Hlavná 86/29, 985 26 Málinec 

Vypracoval, dátum Mgr. Ľuboslav Jablonský, 31. 8. 2019 

Zmenil, dátum  

 

1 Charakteristika predmetu 

Predmet informatika už v 8. ročníku uzatvára obsah učiva informatiky na základnej 

škole. Zavedením predmetu informatika v 9. ročníku sa očakáva zjednodušenie prechodu 

žiakov pre vyučovanie informatiky na stredných školách. Preto je jeho obsah výraznejšie 

zameraný aj na upevnenie a rozšírenie už získaných vedomostí a zručností v informaticky 

zameraných predmetoch v nižších ročníkoch. Opakujú a rozširujú sa kompetencie najmä 

v oblasti práce s kancelárskym balíkom (text, tabuľka, prezentácia). 

Učivo 9. ročníka je rozdelené do nasledujúcich tematických celkov: 

 Opakovanie učiva informatiky                          

 Informatika a informácia                     

 Multimédiá           

 Práca s aplikačným softvérom                                   

Stručná charakteristika tematických celkov: 

Prvá téma sa zameriava na opakovanie teoretických a praktických vedomostí 

a zručností z informatického učiva základnej školy definovaného učebnými osnovami 

štátneho vzdelávacieho programu. Z opakovania je vylúčená problematika kancelárskych 

balíkov, ktorá je riešená v osobitnom tematickom celku.  

Celok Informatika a informácia je teoretický tematický celok zameraný na základné 

informatické pojmy ako údaj, informácia, digitálna informácia, jednotka informácie a druhy 

digitálnych informácií.  

Tretia téma upevňuje a rozširuje učivo o zvuku a videu z 8. ročníka ZŠ a rozširuje ho 

o problematiku multimédií a autorských práv v oblasti videa, zvuku a multimédií. Rieši 

zároveň problematiku publikovania a sťahovania mediálnych súborov na webe.  

Časovo najdotovanejšou témou je téma zaoberajúca sa opakovaním a rozširovaním 

poznatkov v oblasti práce s kancelárskymi aplikáciami na úpravu textu, prezentácie 

a tabuliek. 

 

2 Ciele vyučovacieho predmetu 
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Ciele vyučovania informatiky v 9. ročníku: 

 Rozvíjať si chuť učiť sa. 

 Rozvíjať schopnosť objavovať, zovšeobecňovať, analyzovať najmä prostredníctvom 

objektového programovania. 

 Upevniť a rozšíriť si základné zručnosti nevyhnutné pre prácu s kancelárskym 

balíkom. 

 Získať základné poznatky o autorských právach spojených s prácou na internete. 

 Rozšíriť zručnosti v oblasti práce so zvukom, videom, multimédií. 

 

3 Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií (VVS) 

 

Kľúčové kompetencie: 

1.  Pracovať s aplikáciami kancelárskeho balíka (text, prezentácia, tabuľka). 

2.  Využívať bezpečne a eticky súčasné webové nástroje. 

3.  Prehlbovať zručnosti v práci s multimédiami.  

4.  Získať prehľad o tvorbe digitálnej informácie.  

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

1. Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli : 

      - zopakovať a upevniť si už nadobudnuté zručnosti v oblasti kancelárskych aplikácií;  

 - rozšíriť si poznatky o prácu so štýlmi textu, videom v prezentácii a o tvorbu 

formulárov v tabuľkovom editore. 

        

2. Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli:  

      - získať prehľad o autorských právach a druhoch licencií v oblasti digitálnych médií; 

      - legálne využívať mediálne súbory umiestnené na webe; 

       

3. Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

        - získať zručnosti pri práci s úpravou zvuku a videa, tvorbe multimédia. 

 

4. Výučba smeruje k tomu, aby žiaci mohli: 

        - pochopili filozofiu existencie digitálnej informácie; 

        - získali prehľad o rôznych druhoch digitálnych informácií. 

 

4 Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Názov 

tematickéh

o celku 

Stratégia vyučovania 

Metódy, prostriedky, postupy Formy 

práce 

Opakovani

e učiva 

informatik

y 

Problémy:  

Teoretická časť: 

Zopakuj...vymenuj....vysletli....roztrieď...usporiadaj...posp

ájaj... 

Aké sú základné nástroje...Kde nájdem... Ako 

prispôsobím.... Načo slúži... správca zariadení? Aké sú 

možnosti.....  
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Praktická časť: 

Vytvor...oprav....naformátuj...použi nástroj.... 

Názorno-demonštračné metódy (projekcia, prípadová 

štúdia), slovné metódy (výklad, diskusia), činnostno-

praktické (práca s ovládacím panelom a jeho vybranými 

položkami) 

 

 

Hromadné, 

skupinové 

a individuál

ne formy, pri 

praktických 

činnostiach 

podľa 

možnosti 

v čo 

najväčšej 

miera 

uplatňovať 

individuálne 

formy a 

prístupy 

Vyučovacia 

hodina (dve 

vyučovacie 

hodiny/raz 

za 2 týždne) 

 

Práca 

s aplikačný

m 

softvérom 

Problémy: 

Ako pridám video do prezentácie? Ako vytvorím 

jednoduchý formulár? Ako pridám obsah do práce? Dajú sa 

automaticky očíslovať jej kapitoly? Čo sú to textové štýly?  

Názorno-demonštračné (projekcia, ukážky hotových 

prezentácií, textových prác a formulárov ako prípadové 

štúdie), činnostno-praktické metódy (práca  s aplikačným 

softvérom), slovné (výklad, diskusia)  

Multimédiá 

Problémy: 

Čo je multimédium? Ako upravím zvuk? Čo znázorňuje 

zvuková vlna? Ako stiahnem mediálny súbor z webu? 

Ktoré súbory môžem sťahovať, aby som neporušil autorské 

práva?   

Názorno-demonštračné (prípadová štúdia, videoturiál) 

slovné (problémové vyučovanie, modulové vyučovanie, 

vysvetľovanie), činnostno-praktické (práca v prostredí 

aplikácie na úpravu zvuku, videa, tvorbu multimédia) 

Informatik

a a 

informácia 

 

Problémy: 

Čo je to digitálna informácia? Aký je rozdiel medzi údajom 

a informáciou? Aké druhy informácií sú digitálne 

najčastejšie reprezentované? Čo je základnou jednotkou 

informácie?  

Názorno-demonštračné (ukážka, učebnica, schémy) slovné 

(problémové vyučovanie,  vysvetľovanie, diskusia), 

činnostno-praktické (pracovný list) 

 

5 Medzipredmetové vzťahy 

Pri vyučovaní je obsah učiva užšie spätý s nasledujúcimi predmetmi: 

Názov tematického celku Medzipredmetové vzťahy 

Opakovanie učiva informatiky Výtvarná výchova 

Práca s aplikačným softvérom 
Slovenský jazyk, Výtvarná výchova , 

Matematika 

Multimédiá Fyzika, Etická výchova, Hudobná výchova 

Informatika a informácia Matematika 
 

 

6 Učebné zdroje 

Obsah učiva je realizovaný prostredníctvom nasledujúcich učebných zdrojov: 

 učebnica „Prvý zošit s textom“ 

 učebnica „Prvý zošit  s tabuľkami“ 

 učebnica „Informácie okolo nás“ 
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 internet (napr. Wikipédia – slobodná encyklopédia) 

 voľne šíriteľné a dostupné publikácie, aplikácie a dokumenty 

 multimédiá 

7 Obsah vzdelávania 

 

1. Opakovanie učiva informatiky, 6 hodín 

Obsah (obsahový štandard): 

1. Teoretické poznatky. 2. Zručnosti s PC.  

Vzdelávací výstup Kritérium 

hodnotenia 

Metódy 

a prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Zopakovať 

základné vedomosti 

a zručnosti zo 

všetkých 

preberaných 

vzdelávacích 

oblastí. Precvičiť 

nasledujúce 

činnosti:  

 

Žiak si zopakoval 

základné teoretické 

pojmy a princípy 

z jednotlivých 

oblastí. Praktickými 

činnosťami si 

zopakoval a rozšíril 

získané zručnosti, 

snažil sa odstrániť 

svoje nedostatky 

v teoretickej aj 

praktickej rovine.  

Ústna odpoveď, test, 

praktická činnosť s 

PC 

 

osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Pri práci 

v informatickej 

skupine v rámci 

precvičovania učiva. 

Prostredníctvom 

plnenia  požiadaviek 

na učenie a prípravu 

na hodinu 

stanovených 

vyučujúcim na 

začiatku šk. roka. 

 

 

 

2. Práca s aplikačným softvérom, 16 hodín  

Obsah (obsahový štandard): 

1. Práca s textom: čo sme sa naučili?  2. Práca s textom: obsah, kapitoly a štýly. 3. Práca 

s prezentáciou: čo sme sa naučili? 4. Práca s prezentáciou: video a ďalšie nástroje. 5. Práca 

s tabuľkou: čo sme sa naučili? 6. Práca s tabuľkou: vykreslenie a úprava grafu.  7. Práca 

s tabuľkou: import do textového editora. 8. Práca s tabuľkou: práca s formulármi. 

Vzdelávací výstup Kritérium 

hodnotenia 

Metódy 

a prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Upevniť získané 

poznatky a zručnosti 

v práci so základnými 

aplikáciami 

kancelárskeho balíka. 

Rozšíriť si 

kompetencie v tejto 

Upevnil si získané 

poznatky a zručnosti 

v práci so základnými 

aplikáciami 

kancelárskeho balíka. 

Rozšíril si 

Praktická činnosť 

s PC. 
Finančná 

gramotnosť 

Čiastkové 

kompetencie 3.2, 

3.3. 
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oblasti 

o pokročilejšie 

nástroje vybraných 

aplikácií (pre tvorbu 

a editovanie textu, 

prezentácie 

a tabuľky). 

kompetencie v tejto 

oblasti 

o pokročilejšie 

nástroje vybraných 

aplikácií (pre tvorbu 

a editovanie textu, 

prezentácie 

a tabuľky). 

 

3. Multimédiá,  7 hodín  

Obsah (obsahový štandard): 

1. Multimédium; zvuk, vlastnosti zvuku. 2. Práca so zvukom. 3. Práca s videom na internete. 

4. Tvorba multimediálneho rozhrania.  

 

Vzdelávací výstup Kritérium 

hodnotenia 

Metódy 

a prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Vysvetliť princíp 

spracovania zvuku 

a videa počítačom 

(analógový 

a digitálny signál, 

modem; frekvencia, 

amplitúda a ich 

praktický význam). 

Oboznámiť sa 

s pracovným 

prostredím aplikácií 

a rôznymi formátmi 

pre prácu so zvukom, 

videom, 

multimédiami. 

Získať zručnosti 

potrebné pre 

vytvorenie vlastného 

multimédia.  

Vysvetlil princíp 

spracovania zvuku 

a videa počítačom 

(analógový 

a digitálny signál, 

modem; frekvencia, 

amplitúda a ich 

praktický význam). 

Oboznámil sa 

s pracovným 

prostredím aplikácií 

a rôznymi formátmi 

pre prácu so zvukom, 

videom, 

multimédiami. Získal 

zručnosti potrebné 

pre vytvorenie 

vlastného 

multimédia.  

Praktická činnosť 

s PC, krátka kontrolná 

práca, ústne skúšanie, 

projekt a jeho 

prezentácia. 

Mediálna výchova 

Obsah učiva sa 

priamo prelína 

s prierezovou 

témou. Selekcia 

mediálnych 

informácií. 

Estetická, 

emocionálna a 

obsahová stránka 

videa, plagátu. 

Umenie a gýč. 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti  

Pomocou získaných 

vedomostí 

a zručností vytvoriť 

(v dlhšom časovom 

horizonte aj formou 

domácej prípravy) 

vlastné 

multimédium na 

základe vopred 

stanovených 

podmienok 

a prezentovať 
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výsledky svojej 

práce. 

 

 

4.  Informatika a informácia, 3 hodiny 

Obsah (obsahový štandard): 

1.  Údaj, informácia, informatika. 2.  Druhy informácií. 3.  Bit, bajt, odvodené jednotky.  

Vzdelávací výstup Kritérium 

hodnotenia 

Metódy 

a prostriedky 

hodnotenia 

Prierezové témy 

Oboznámiť sa so 

základnými 

informatickými 

pojmami, filozofiou 

existencie digitálnej 

informácie.    

  

 

Uviesť príklad na 

rôzne druhy 

informácií, mať 

základný obraz o 

„informatickej“ 

informácii – signáli 

(súvis s pojmom bit) . 

Uvedomiť si rozdiel 

medzi bitom a bajtom. 

Uviedol príklad na 

rôzne druhy 

informácií s 

každodenného života. 

Pochopil pojem 

informácie ako 

signálu, vie, že je 

reprezentovaná 

logickými stavmi bitu. 

Ústne skúšanie, test  

 

 

Učebné osnovy 

 

Názov predmetu Cvičenia zo SJL 

Časový rozsah výučby 
1 hodina týždenne, 33 vyučovacích 
hodín ročne 

Ročník deviaty 

Škola (názov, adresa) ZŠ, Hlavná 86/29, 985 26 Málinec 
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Vypracoval, dátum Mgr.  Marta Čepková, 1.9. 2020 

  

 

1 Charakteristika predmetu 

Predmet Cvičenia zo slovenského jazyka pre 9. ročník je predmet vytvorený z disponibilných hodín 
určených rámcovým učebným plánom pre 9. ročník. Primárnym cieľom je upevnenie základného učiva 
slovenského jazyka základnej školy definovaného učebnými osnovami ŠVP za účelom prípravy žiakov 
na Testovanie 9. Zároveň sa snaží podčiarknuť význam praktického využitia obsahu učiva SJL 
v  úlohách zameraných na čitateľskú a  finančnú gramotnosť. 

V jazykovej časti oblastí 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  aj 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 podobu lingvistiky ako vedy. 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: 

-upevnenie učiva ZŠ zo SJL 

-vlastnú tvorbu jazykových prejavov 

-prácu s informáciami 

-čitateľskú gramotnosť 

-príprava na Testovanie 9 

-schopnosť argumentovať a pod. 

 

Na prípravu žiakov k Testovaniu 9 je potrebné vyvolať v triede uvoľnenú pracovnú atmosféru 
s pozitívnym postojom k vyučovaniu. Obsah je do značnej miery sprostredkovávaný výchovným 
spôsobom. Z týchto dôvodov sa neodporúča jeho klasifikácia. Prostredníctvom upriamenia na 
psycho-motorickú a afektívnu postojovú zložku sa teda snaží o zlepšenie kognitívnej vzdelávacej 
zložky.  

Predmet cvičenia zo slovenského jazyka sa člení na tematické celky: 

-Jazyk. Hláskoslovie 

-Lexikológia 

-Gramatika – morfológia 

-Skladba / syntax/ 

-Štylistika /text/ 

 

2 Ciele vyučovacieho predmetu 

Keďže predmet cvičenia zo slovenského jazyka sa stal integrálnou súčasťou predmetu SJL, 
má v mnohých rovinách a podobách obdobné charakteristiky a ciele: spoločenské, 

inštitucionálne, špecifické/ vzdelávacie a výchovné/. 
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 Rozvíjať si chuť učiť sa. 
 Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať. 
 Rozvíjať tvorivosť, logické a kritické myslenie. 
 Rozvíjať komunikačné slovné a písomné zručnosti. 
 Rozumieť textu 
 Hľadať riešenia na otázky, svoje riešenia problémov interpretovať. 
 Diskutovať o návrhoch.  

 
 Pochopiť filozofiu a špecifiká Testovania 9 
 Oboznámiť sa so špecifikáciou testu zo SJL v Testovaní 9 
 Pripraviť sa na Testovanie 9 prostredníctvom riešenia testových úloh z minulých rokov. 
 Upevniť učivo SJL  základnej školy. 

 

 

3 Výchovno-vzdelávacie stratégie 
 

Obsah vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa realizuje vo viacerých vzdelávacích predmetoch, 
medzi ktoré patria aj cvičenia zo slovenského jazyk. Členenie vzdelávacej oblasti podľa kľúčových 

kompetencií, t.j. podľa procesov , ktoré sa nimi rozvíjajú:                
-počúvanie 
-komunikácia/hovorenie/ s porozumením 
- čítanie 
-písanie 

Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, 
že sa vedie k: 

-podpore sebadôvery každého žiaka        
  

-osvojeniu si vedomostí a nadobudnutých kompetencií, ktoré im umožnia vzdelávať sa po celý ich 
život a zaujať aktívne miesto v sociokultúrnom prostredí 

-príprave všetkých žiakov tak, aby sa stali zodpovednými občanmi, schopnými podieľať sa na rozvoji 
demokratickej spoločnosti 

-pochopeniu vzdelávaniav príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa  
-vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka        

-zvládnutiu základných pravidiel medziľudskej komunikácie, nadobudnutie pozitívneho vzťahu k jazyku 
v rámci inerkultúrnej komunikácie 

-nadobudnutie vzťahov k slovesným umeleckým dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu 
svojho pozitívneho vzťahu k literatúre, rozvíjanie svojich emocionálnych a estetických cítení a vnímaní 
-viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry, ich verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov. 

 
 

4 Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú využívať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 - riadená diskusia, rozhovor, frontálne vyučovanie,  kooperatívne vyučovanie,  samostatná práca, 
motivačné a expozičné metódy, rozprávanie, vysvetľovanie, metóda aktívneho počúvania 

 - základnou organizačnou formou je jedna vyučovacia hodina 

 

5 Medzipredmetové vzťahy 

Pri vyučovaní môže byť obsah spätý najmä s predmetmi: dejepis, občianska náuka 

 

6 Učebné zdroje 

 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 84 z 159 

Učebnica Slovenský jazyk pre 9.ročník, J. Krajčovičová: Príprava na Testovanie 9                                                                                                          
Dostupné typy slovníkov a kodifikovaných príručiek a testov zverejnených www.nucem.sk 
a www.exam.sk       

 
7 Obsah vzdelávania 

Predmet nemá edukačný charakter – vo výchovno-vzdelávacom procese sa nezískavajú nové 
kognitívne poznatky. Predmet sa neklasifikuje, nesledujú sa teda hodnotiace kritériá. Obsah predmetu 

priamo rozvíja aj finančnú a čitateľskú gramotnosť. 
 

Obsah Proces 
1.Jazyk, Hláskoslovie Poznať spisovnú a nespisovnú podobu jazyka, 

spodobovanie, zvukové vlastnosti reči, pravopis, 
písanie čiarky 
 

 

2. Lexikológia Ovládať základné princípy delenia slov v slovnej 
zásobe, zaradiť slová do skupín 
v SZ,odvodzovanie a skladanie slov 

3.Gramatika – Morfológia / Tvaroslovie/ Rozdeliť slovné druhy, poznať podstatu 
skloňovania a časovania, utvrdiť učivo 
o gramatických kategóriách SD 

4. Skladba - Syntax Členiť vety podľa obsahu, zloženia i členitosti, 
overiť poznatky o vetných členoch,interpunkciu pri 
písaní čiarky 
Literárne diela a ich autori- utvrdzovať prehľad 
o najvýznamnejších predstaviteľoch lit. období, 
teória literatúry 

5. Štylistika, text Charakterizovať štýl, vedieť vymenovať objektívne 
a subjektívne štýlotvorné činitele, orientácia 
v problematike slohových  postupov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nucem.sk/
http://www.exam.sk/
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 Realizácia prierezových tém v jednotlivých predmetoch 

sekundárneho vzdelávania 

 

Slovenský jazyk 

 

5. ročník:  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak: 

-porozumel sebe a iným 

-optimálne usmerňoval vlastné správanie 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Žiak: 

-získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva 

-osvojil si zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 

 

Environmentálna výchova 

Žiak: 

-rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie 

-šetrne sa správal k prírodným zdrojom 

 

Mediálna výchova 

Žiak: 

-uvedomil si význam a vplyv  médií vo svojom živote a v spoločnosti 

-pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania vplyvu médií a ich produktov 

 

Multikultúrna výchova 

Žiak: 

-rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

-spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

 

Ochrana života a zdravia 

Žiak: 

-rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

-pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

-orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode 

 

6. ročník: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak: 

-porozumel sebe a iným 

-optimálne usmerňoval vlastné správanie 

-osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
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Žiak: 

-osvojil si zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 

získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva 

-uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom každodennom živote 

 

Environmentálna výchova 

Žiak: 

-rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie 

-šetrne sa správal k prírodným zdrojom 

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

 

Mediálna výchova 

Žiak: 

-uvedomil si význam a vplyv  médií vo svojom živote a v spoločnosti 

-pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania vplyvu médií a ich produktov 

-nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a média využíval 

zmysluplne 

 

Multikultúrna výchova 

Žiak: 

-rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

-spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

-uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

 

Ochrana života a zdravia 

Žiak: 

-rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

-pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

-orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode 

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane 

- vedel poskytnúť prvú pomoc 

 

7. ročník: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Žiak: 

-porozumel sebe a iným 

-optimálne usmerňoval vlastné správanie 

-osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

- získal a uplatňoval základné a sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií 

- rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Žiak: 

-osvojil si zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 

-získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva 
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-uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania vo 

svojom každodennom živote 

 

Environmentálna výchova 

Žiak: 

-rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie 

- šetrne sa správal k prírodným zdrojom 

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí 

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí  

- poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia 

 

Mediálna výchova 

Žiak: 

-uvedomil si význam a vplyv  médií vo svojom živote a v spoločnosti 

-pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania vplyvu médií a ich produktov 

-nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a média využíval 

zmysluplne 

-osvojil si prístup k vytváraniu vlastných mediálnych produktov 

 

Multikultúrna výchova 

Žiak: 

-rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti 

-spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry 

-uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

-spoznal ľudovú kultúru a miestne nárečia 

 

Ochrana života a zdravia 

Žiak: 

-rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie 

-pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

-orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode 

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane 

- vedel poskytnúť prvú pomoc 

- orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode 

 

8. ročník 

 

Enviromentálna výchova 

- jazyk a komunikácia: 

Téma: Fotografické videnie – žiak dokáže cez obrázky pochopiť krásy prírody 

Téma: Aká je budúcnosť plastov – žiak si uvedomí dôležitosť ochrany prírody 

Téma: Zvieracie podstatné mená muž. rodu – žiak dokáže pochopiť dôležitosť ochrany  

           zvierat 

  

- literárna výchova: 

Téma: J. Verne Cesta na Mesiac – žiak si dokáže uvedomiť, že aj kozmické výskumy 

            môžu ohrozovať životné prostredie 
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Mediálna výchova 

- jazyk a komunikácia: 

Téma: Aká je budúcnosť plastov? – žiak dokáže napísať príspevok o separovanom zbere do  

           školského časopisu 

- literárna výchova: 

Téma: S. Chalupka Mor ho! – žiak dokáže pripraviť video o Veľkej Morave  

            a odprezentovať ho spolužiakom 

Téma: Sci fi vo filme – žiak dokáže vyjadriť svoj názor na súčasnú filmovú tvorbu 

Téma: M. Bel Zvolenská stolica – žiak dokáže napísať správu o našej kultúrnej histórii 

 

Multikultúrna výchova 

- literárna výchova: 

Téma: Lyrická poézia – žiak rozvíja poznanie iných kultúr 

Téma: Svetový romantizmus  - žiak poznáva tvorbu iných národov 

Téma: A. S. Exupéry Malý princ – žiak rešpektuje a oboznamuje sa s literatúrou iných 

národov 

Téma: L.M.Montgomeryová Anna zo Zeleného domu – žiak si dokáže uvedomiť odlišnosti  

života v inej krajine 

Téma: M. A. Beňovský Osudy a cesty grófa M. A. Beňovského (denník) – žiak pochopí  

dôležitosť rešpektovania faktu kultúrnej rozmanitosti 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

- jazyk a komunikácia: 

Téma: Vítame vás na otvorení – žiak dokáže rozlíšiť vhodnosť používania spisovných 

             a nespisovných slov 

Téma: Čo ovplyvňuje našu budúcnosť – žiak dokáže vytvárať rôzne komunikačné  

            situácie 

Téma: Opakovanie; Vstupný test, previerka – žiak preukáže nadobudnuté vedomosti 

Téma: Komunikácia (opakovanie z predchádzajúcich ročníkov) – žiak sa dokáže vcítiť 

            do pocitov iných 

Téma: Slávnostný prejav – žiak dokáže prezentovať svoj prejav pred publikom 

Téma: Výstupný test  - žiak preukáže získané vedomosti 

 

- literárna výchova:  

Téma: Rozhovor dvoch detí – žiak dokáže vyjadriť svoj názor na literatúru 

Téma: Modlitba – žiak dokáže rešpektovať náboženské presvedčenie svojich  

            spolužiakov a iných ľudí 

Téma: Opakovanie a upevňovanie vedomostí – žiak preukáže svoje vedomosti 

Téma:  W. Kotzwikle: E.T. mimozemšťan – žiak dokáže rozôlišovať realitu od fantázie 

Téma: Opakovanie a upevňovanie vedomostí – žiak preukáže nadobudnuté vedomosti 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- literárna výchova: 

Téma: Výťah (koncept, konspekt) – žiak dokáže pripraviť prezentáciu o získavaní  

           informácií 

 

 

 

9. ročník 
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Tematický celok Téma Prierezové témy 

Štýlovo sa obliekaš, štýlovo 

sa vyjadruj 

 

Obohacovanie slovnej 

zásoby  

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Staň sa dobrým rečníkom Pravopis cudzích slov Multikultúrna výchova 

Uvažujeme spolu Podstatné mená  Osobný a sociálny rozvoj 

Drieme v tebe umelec? Jednoduchá veta a súvetie Osobný a sociálny rozvoj 

Hľadáme odborníkov Dokonalý nástroj Osobný a sociálny rozvoj 

Sloh Jazykový štýl Osobný a sociálny rozvoj 

Dovoľte, aby som vás privítal Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Slová...čo všetko sa v nich 

schová? 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Tlačenica v svete tlačív Osobný a sociálny rozvoj 

Poézia K. Peteraj – Keď voda ľúbi Osobný a sociálny rozvoj 

P.O. Hviezdoslav – Krvavé 

sonety 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Próza Ch. Jacq – Ramzes syn svetla Osobný a sociálny rozvoj 

H. Stol – Priamov poklad Multikultúrna výchova 

J.A. Owen – Hľadanie 

červeného draka 

Multikultúrna výchova 

F. Hečko – Červené víno Dejepis 

Ukážka z filmu Červené víno Mediálna výchova 

Dramatizácia ukážky Osobný a sociálny rozvoj 

Filmová ukážka vybranej 

divadelnej hry 

Mediálna výchova 

 

 

 

Anglický jazyk 

 

5. ročník:  

-osobnostný a sociálny rozvoj – ahoj!, v triede, projekt – moja rodina, voľný čas, moja škola, 

moja izba, moji priatelia,  

-výchova k manželstvu a rodičovstvu - projekt – moja rodina, 

-enviromentálna výchova – zvieratá, 

- mediálna výchova  - tvorba projektov v lekciách 1-6, mám počítač,  

-multikultúrna výchova – odkiaľ si? , svet, škola v Anglicku a vo Walse,  

- ochrana života a zdravia  - voľný čas, šport,  

  

6. ročník:  

-osobnostný a sociálny rozvoj – moja rodina, moja škola, moja krajina,  

-enviromentálna výchova  - školský výlet, zvieratá,  

- mediálna výchova  - tvorba projektov v lekciách 1-6, film-kamera-akcia,  

-multikultúrna výchova  - sviatky vo svete, kde sme boli minulý týždeň? , cestovanie, moja 

krajina, the USA, britské divadlo 

- ochrana života a zdravia – v športovom centre, jedlá a nápoje,  
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7. ročník: 

-osobnostný a sociálny rozvoj  - môj nový dom, moja rodina, ambície,  

-výchova k manželstvu a rodičovstvu  - typy rodín,  

-enviromentálna výchova – migrácia zvierat, počasie, život na Mount Evereste,  

- mediálna výchova - tvorba projektov v lekciách 1-6,  

-multikultúrna výchova – cesta do vesmíru, cestovanie, čo sa deje vo svete, Británia, výlet do 

Londýna, Veľké jablko (New York), hrdinovia v Británii,  

- ochrana života a zdravia – zdravotné problémy, zdravie  

  

8.ročník:  

-osobnostný a sociálny rozvoj  - sláva, nájdi seba samého, priatelia, dobrovoľníctvo 

-výchova k manželstvu a rodičovstvu  - život teenagerov, problémy teenagerov,  

-enviromentálna výchova  - globálne otepľovanie, medvedie siroty, aký „zelný“ si, hurikány 

- mediálna výchova  - tvorba projektov v lekciách 1-6, kaskadéri, počítač,  

-multikultúrna výchova  - ľadový muž, história jeansov, príbeh Anglicka, kráľ Artuš, Austrália, 

európska únia,  

-ochrana života a zdravia- život teenagerov, moje telo, ješ zdravo?  

 

9.ročník: 

-osobnostný a sociálny rozvoj  - šikana, Vianoce, tvoja izba, ozdoby na tele, práca vhodná pre 

teenagerov, teenageri a peniaze, rasizmus v histórii  

-enviromentálna výchova  -  perfektné miesto pre život, hmyz, sopka, nástrahy v prírode, ropa 

- mediálna výchova  - tvorba projektov v lekciách 1-6, médiá , televízia,  

-multikultúrna výchova – pop music, Hodvábna cesta, vzdelávanie v USA, regióny Anglicka, 

tektonické dosky, príbeh peňazí, Londýn, príbeh anglického jazyka, Oxford a Cambridge,  

the USA 

- ochrana života a zdravia – biologické hodiny, práca vhodná pre teenagerov. 

 

 

 

Nemecký jazyk 

 

7. ročník: 

Osobnostný a sociálny rozvoj   

            -porozumel sebe a iným, 

 -osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu   

            -uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania                    

vo svojom každodennom živote, 

-osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality 

Multikultúrna výchova          

 -akceptoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti        

Mediálna výchova   

            -nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a média,  

-pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov 

Enviromentálna výchova  

-rešpektoval základné princípy a pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy 

a ich životné prostredie, 
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-aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

Ochrana života a zdravia  

 -pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života 

            -vedel poskytnúť prvú pomoc 

 

8.ročník:  

Osobnostný a sociálny rozvoj   

-nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

-získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií; 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu   

 -uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom každodennom živote. 

 

Multikultúrna výchova          

 -uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí 

Mediálna výchova   

 -získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu 

            -osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií 

Enviromentálna výchova   

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia 

-šetrne sa spával k prírodným zdrojom 

 

 

Matematika 

 

Prierezové témy k predmetu matematika – 5. ročník 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka.  

 

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

MUV – rímske číslice a čísla, roky, letopočty 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 116/19,20. 

ENV – využitie v slovných úlohách  

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť):70/4,5 

 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

OSR – podporovanie pozornosti a vytrvalosti žiakov pri riešení rôznych úloh 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť):32/4,6,8 

ENV- využitie v slovných úlohách 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť):49/10,11 

 

Geometria a meranie 

OZŽ-  bezpečnosť pri práci s rysovacími pomôckami 

ENV - využitie v slovných úlohách 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť):18/17 

MEV- uviesť príklady z bežného života 
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Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť):19/4 

 

Súmernosť v rovine 

MUV – rozvoj poznania rozličných kultúr 

Hravá matematika 5:104/1 

MEV- uviesť príklady z bežného života 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť):104/5 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

MEV – využiť tlač, médiá na hľadanie zaujímavých úloh, tabuliek, diagramov, informácií na 

multimediálnych nosičoch  

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť):13/11 

OSR – rozvíjanie logického myslenia, pozornosti a tvorivosti žiakov pri riešení rôznych úloh 

Hravá matematika 5:113/1,2,3 

 

Prierezové témy k predmetu matematika – 6. ročník 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka. 

 

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť: 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 11/striháme a skladáme 1, 23/cesty medzi 

osadami 1. 

environmentálna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 15/35. 

 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami: 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 127/priemerný člen družiny. 

multikultúrna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 111/desatinné čísla, 82/egyptská metóda 

násobenia, 85/Monte Carlo. Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 50/beh po 

schodoch. 

environmentálna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 68/13,119/zber papiera. 

dopravná výchova 

Hravá matematika pre 6. roč.: 27/60, 31/5. 

 

Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky 

obsahu: 

multikultúrna výchova 

Porovnanie našich jednotiek hmotnosti a plochy s britskými, americkými a historickými 

jednotkami; diskusia o príčinách nejednotnosti. Hravá matematika pre 6. roč.: 81/37. 

environmentálna výchova 

Hravá matematika pre 6. roč.: 81/36. 

 

Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami: 

dopravná výchova 
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Trojuholník ako výstražná dopravná značka – rysovanie a rozpoznávanie. Žabka, Černek: 

Matematika pre 6. roč. (1. časť): 114/cesta vlakom. Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. 

časť): 6/ cesta  vlakom 2. 

multikultúrna výchova 

112/historická poznámka. 

 

Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov: 

MEV  
- uviesť príklady z bežného života. 

DOV  
- príkazové značky. 

 

Kombinatorika v kontextových úlohách: 

osobnostný a sociálny rozvoj 

104/výmenný pobyt. 

 

Prierezové témy k predmetu matematika – 7. ročník 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka.  

 

Zlomky  

dopravná výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 94/3 

multikultúrna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 97 – historická poznámka 

 

Objem a povrch kvádra a kocky  

osobnostný a sociálny rozvoj 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 68/historická poznámka 

environmentálna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (1. časť): 85/ Vtáčia búdka;  

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč.(2. časť): 10/Vtáčia búdka II; 51/10; 54/text 

multikultúrna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 53/1-3 

 

Pomer. Priama a nepriama úmernosť  

environmentálna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 97/10-12 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 114/ Záujmové krúžky 1 

 

Percentá  

dopravná výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 70/1,813; 74/5; 75 – úryvky textu; 78/14,15 

multikultúrna výchova 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 87/14 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 67/Miera nezamestnanosti 1; 69/3,6; 87/13 
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Kombinatorika – riešenie úloh  

osobnostný a sociálny rozvoj 

Žabka, Černek: Matematika pre 6. roč. (2. časť): 21/7; 22/8, 9, 10 

 

Prierezové témy k predmetu matematika – 8. ročník 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka.  

 

Kladné a záporné čísla, počtové výkony s celými a desatinnými číslami, racionálne čísla  

MEV – uviesť príklady zo života, napr. stúpanie a klesanie teploty vzduchu  

ENV – využitie v slovných úlohách  

*finančná gramotnosť 

 

Rovnobežník, lichobežník, obvod a obsah rovnobežníka, lichobežníka a trojuholníka 

MEV – uviesť príklady z bežného života  

DOV – príkazové a informatívne značky  

 

Kruh, kružnica 

DOV - kruh ako zákazová dopravná značka  

MKV - problém kvadratúry kruhu: egyptské riešenie a π ako iracionálne číslo (historické 

poznámky).  

 

Hranol 

ENV - slovné úlohy na výpočet objemu a povrchu  

MKV - porovnanie našich jednotiek s britskými, americkými a historickými jednotkami 

objemu; diskusia o príčinách nejednotnosti  

 

Pravdepodobnosť, štatistika 

MEV – využiť tlač, médiá na hľadanie zaujímavých úloh, tabuliek, diagramov, informácií na 

multimediálnych nosičoch  

*finančná gramotnosť 

 

Prierezové témy k predmetu matematika 9. Ročník 

 

Osobnostný rozvoj – podporovanie pozornosti, húževnatosti a vytrvalosti žiakov pri riešení 

úloh 

 

Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel 

Mediálna výchova – uviesť príklady z bežného života 

 

Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc s jednou neznámou 
Enviromentálna výchova – slovné úlohy s danou tematikou 

Ochrana života a zdravia – slovné úlohy s danou tematikou 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu – úlohy s danou tematikou 

 

Pytagorova veta 

Enviromentálna výchova – kontextové úlohy s danou tematikou 
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Mediálna výchova – uviesť príklady z bežného života 

 

Ihlan, valec, kužeľ, guľa, ich objem a povrch 

Osobnostný a sociálny rozvoj – Estetika a presnosť rysovania 

Enviromentálna výchova – kontextové úlohy s danou tematikou 

 

Grafické znázornenie závislostí 

Osobnostný a sociálny rozvoj – Estetika a presnosť rysovania 

 

Podobnosť trojuholníkov 

Enviromentálna výchova – využitie v slovných úlohách z praxe 

Geografia, THD – mierka mapy, mierka plánu 

 

Štatistika 

Mediálna výchova – grafy a diagramy 

 

 

Informatika 

 

5. ročník 

 

Pri témach:  Legálnosť používania softvéru,  DT v spoločnosti, Práca v PC sieti a na internete, 

Bezpečnosť a riziká, Vyhľadávanie na webe, Informácie - uplatniť nasledovné prierezové 

témy: 

mediálna výchova  

Informačná etika – medializácia citlivých informácií; duševné vlastníctvo 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Pri práci v informatickej skupine v rámci precvičovania učiva;  

 

 

 

6. ročník 

 

Pri témach:  Práca s webovou stránkou, Bezpečnosť a riziká, Vyhľadávanie na webe, 

Informácie, Práca s nástrojmi na komunikáciu, Práca proti vírusom a špehovaniu - uplatniť 

nasledovné prierezové témy: 

mediálna výchova 

Informačná etika – medializácia citlivých informácií; duševné vlastníctvo 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Pri práci v informatickej skupine v rámci precvičovania učiva;  

tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

- zásady tvorby prezentácie; 

 

7. ročník 

 

Pri témach:  Práca s webovou stránkou, Vyhľadávanie na webe, Informácie, Bezpečnosť a 

riziká, DT v spoločnosti, Legálnosť používania, Práca s fotografiou - uplatniť nasledovné 

prierezové témy: 

mediálna výchova 

Informačná etika – medializácia citlivých informácií; duševné vlastníctvo 
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osobnostný a sociálny rozvoj 

Pri práci v informatickej skupine v rámci precvičovania učiva;  

 

8. ročník 

 

Pri témach:  Práca s webovou stránkou, Práca s nástrojmi na komunikáciu, Programy proti 

vírusom a špehovaniu, Bezpečnosť a riziká, Legálnosť používania, Práca v PC sieti a na 

internete, Vyhľadávanie na webe, Práca s multimédiami - uplatniť nasledovné prierezové 

témy: 

mediálna výchova 

Informačná etika – medializácia citlivých informácií; duševné vlastníctvo (pri používaní 

nástrojov na prácu so zvukom a videom, pri používaní „nevlastného“ multimediálneho 

súboru) 

osobnostný a sociálny rozvoj 

Pri práci v informatickej skupine v rámci precvičovania učiva;  

 

9. ročník 

Prierezové témy sú uvedené priamo v učebných osnovách pre predmet Informatika. 

 

 

Biológia 

 

5. ročník 

- environmentálna výchova – cez pozorovanie a poznávanie ekosystému lesa viesť žiakov 

k aktívnemu postoju k jeho ochrane a k zodpovednému správaniu, význam poľných 

a lúčnych ekosystémov pre krajinu a človeka, negatívne aspekty poľnohospodárskej 

výroby, biologická rovnováha, ekologické palivá 

- mediálna výchova-  orientovať sa v médiách, objavovať v nich potrebné a hodnotné 

informácie, vypracovať krátku správu na ľubovoľnú aktuálnu tému z médií 

- osobnostný a sociálny rozvoj – spolupráca v skupine pri riešení problémových úloh, 

podpora sebavedomia žiaka 

- ochrana života a zdravia – pohyb a pobyt v prírode, prvá pomoc, zdravá výživa, škodlivé 

látky, prvá pomoc pri uštipnutí vretenicou 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vypracovanie a prezentovanie projektu (viď 

bod č. 4) 

- multikultúrna výchova – význam hospodárskych plodín pre odstránenie hladu vo svete 

 

6. ročník: 

- environmentálna výchova – negatívne aspekty poľnohospodárskej výroby, biologická 

rovnováha, základné zložky živej prírody 

- osobnostný a sociálny rozvoj – spolupráca v skupine, podpora sebavedomia žiaka, 

uvedomovanie sa žiaka ako osobnosti v jednotlivých rolách, spolunažívanie živočíchov a 

ľudí 

- ochrana života a zdravia – parazitické baktérie, druhy parazitov, ich škodlivosť 

a prevencia, význam zeleniny a ovocia vo výžive človeka, zdravé potraviny, druhy 

vnútorných parazitov, ich škodlivosť a prevencia, význam dôkladnej úpravy mäsa 

a umytia zeleniny a ovocia, ochrana pred škodlivými druhmi hmyzu a pavúkov 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vypracovanie a prezentovanie projektu 

- multikultúrna výchova – nebezpečenstvo šírenia chorôb v rámci stretnutí ľudí rôznych 

kultúr 
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- mediálna výchova - práca s internetom, vyhľadanie a spracovanie informácie, vypracovať 

krátku správu na ľubovoľnú aktuálnu tému z médií 

 

 

7. ročník 

- environmentálna výchova – biologická rovnováha, ohrozenie a ochrana stavovcov 

- osobnostný a sociálny rozvoj – práca v skupine, spolunažívanie živočíchov a ľudí, 

partnerské vzťahy, výchova k manželstvu a rodičovstvu 

- ochrana života a zdravia – nebezpečenstvo hroziace človeku v určitých prípadoch od 

stavovcov, poskytovanie predlekárskej prvej pomoci, zdravý životný štýl, prevencia 

drogovej závislosti, zdravý životný štýl, dedičné ochorenia 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vypracovanie a prezentovanie projektu 

- multikultúrna výchova – nebezpečenstvo šírenia chorôb v rámci stretnutí ľudí rôznych 

kultúr, špecifické črty obyvateľstva rôznych regiónov sveta, porovnanie so Slovenskom 

- mediálna výchova - práca s internetom, vyhľadanie a spracovanie informácie, vypracovať 

krátku správu na ľubovoľnú aktuálnu tému z médií 

 

8. ročník 

- environmentálna výchova – význam jednobunkových organizmov v prírode, význam 

dedičnosti a premenlivosti pri rozmanitosti organizmov na Zemi 

- osobnostný a sociálny rozvoj – význam dedičnosti pri formovaní osobnosti človeka, 

vzťahy k iným organizmom a ľuďom, vytváranie správnych ekologických postojov 

- ochrana života a zdravia – parazitické baktérie, šírenie, príznaky prevencia, genetické 

ochorenia, prevencia, ochrana pred otravou hubami 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vypracovanie a prezentovanie projektu (viď 

bod č. 4) 

- multikultúrna výchova – nebezpečenstvo šírenia chorôb v rámci stretnutí ľudí rôznych 

kultúr 

- mediálna výchova - práca s internetom, vyhľadanie a spracovanie informácie, tvorba 

plagátu s tematikou stop znečisťovaniu Zeme,  

 

 

9. ročník 

- environmentálna výchova – vzájomná prepojenosť a závislosť živej a neživej prírody, 

rušivé zásahy človeka do prírody, ťažba surovín, podmienky života na Zemi, význam 

a ťažba nerastných surovín pre prostredie a pre človeka 

- osobnostný a sociálny rozvoj – práca v skupine, úcta k neživej zložky prírody, prejavy 

cítenia človeka, vytváranie vzťahu k rodnej krajine 

- ochrana života a zdravia – podmienky existencie človeka, čistý vzduch, voda, dôsledky 

pohybov litosferických platní, ochrana človeka proti prírodným katastrofám, príčiny 

a dôsledky znečisťovania vody, pôdy a ovzdušia 

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vypracovanie a prezentovanie projektu 

- multikultúrna výchova – nebezpečenstvo šírenia chorôb v rámci stretnutí ľudí rôznych 

kultúr 

- mediálna výchova - práca s internetom, vyhľadanie a spracovanie informácie, vypracovať 

krátku správu na ľubovoľnú aktuálnu tému z médií 
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Chémia 

 

Prierezové témy 7.: 

ENV – vzťah medzi človekom a životným prostredím, problematika odpadu, separovanie 

recyklácia 

OŽZ – bezpečná práca v chemickom laboratóriu, správne používanie pomôcok 

MUV – význam vody v rôznych častiach sveta 

MEV – využiť médiá na hľadanie zaujímavých úloh, informácií na multimediálnych nosičoch  

 

 

Prierezové témy 8.: 

OŽZ – bezpečná práca v chemickom laboratóriu, správne používanie pomôcok 

OSR – rozvíjanie logického myslenia, pozornosti a tvorivosti žiakov pri riešení rôznych úloh 

MEV – využiť médiá na hľadanie zaujímavých úloh, informácií na multimediálnych nosičoch  

ENV - vplyv niektorých chemických reakcií na prírodu, vplyv kyslých dažďov na životné 

prostredie 

Prierezové témy 9.: 

ENV – vzťah medzi človekom a životným prostredím 

OŽZ – bezpečná práca v chemickom laboratóriu, správne používanie pomôcok 

MEV – využiť médiá na hľadanie zaujímavých úloh, informácií na multimediálnych nosičoch  

 

 

Fyzika 

 

Šiesty ročník 

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 

DOV – Využitie kvapalín v praxi, brzdný systém 

ENV  - využitie vlastností vzduchu v praxi 

TPP – zostrojenie zariadenia, ktoré využíva vlastnosti kvapalín a plynov,  prezentácie 

nameraných výsledkov 

REG – dĺžka, odhad dĺžky 

MEV -  odhad a meranie  dĺžky väčších vzdialeností, zostrojenie grafu 

Správanie sa telies v kvapalinách a plynoch 

OZZ – identifikácia neznámej látky na základe určenia jej hustoty 

TPP – zostrojenie ponorky, prezentácia projektu 

 

Siedmy ročník 

Teplota, skúmanie premien skupenstva látok 

TPP – modelovanie zostrojenia Celsiovho teplomera, meteorologická stanica,  

ENV – kyslé dažde 

Teplo 

TPP – zostrojenie kalorimetra 

OZZ – Stanovenie energetickej hodnoty potravín formou ich spaľovania 

 

Osmy ročník 

Svetlo 

TPP – návrh experimentu na dokázanie šírenia svetla 

DOV – zobrazovanie guľovými zrkadlami 

OSR – vysvetlenie princípu použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka, informácie 

z rôznych zdrojov 
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OZZ – chyby oka, okuliare 

Sila a pohyb, práca, energia 

DOV – demonštrovať na jednoduchom príklade z praxe pôsobenie telies, znázorniť silu 

orientovanou úsečkou, rozlýšiť okamžitú a priemernú rýchlosť pohybu telesa,  

 

OSR – určiť ťažisko vybraných telies 

TPP – silomer – projekt 

MEV – graf závislosti dráhy a času pre rovnomerný priamočiary pohyb, trecia sila – 

zaznamenanie údajov a určenie veličiny 

ENV – zákon zachovania energie, kladný postoj k opatreniam, netradičné zdroje energie 

 

Deviaty ročník 

Magnetické a elektrické javy 

MEV – vedieť navrhnúť experiment na overenie pólov magnetu 

OZZ – nebezpečenstvo blesku 

TPP – projekt Elektrické pole, získať poznatky o žiarovke, zostrojenie grafu závislosti el. 

prúdu a napätia 

OSR – rozoznávať vodiče a izolanty 

ENV – pravidlá bezpečnosti pri práci s elektrospotrebičmi, prvá pomoc 

 

 

Geografia 

 

5. ročník 

 

Planéta Zem 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

- prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka. 

 

Cestujeme po Zemi 

 

environmentálna výchova 

- význam endogénnych zdrojov (termálna energia); 

- skleníkový efekt, ozónová diera; 

- význam vody; 

- endemity a ohrozené druhy. 

- dôsledky hospodárskej činnosti človeka  na ŽP, šetrenie prírodnými zdrojmi a ich obnova, 

význam pôdy. 

 

multikultúrna výchova 

- špecifické črty obyvateľstva rôznych regiónov sveta, porovnanie so Slovenskom; 

- špecifická sídel a obydlí rôznych regiónov sveta, porovnanie so Slovenskom; 

- špecifická hospodárstva a predpokladov hospodárskeho rozvoja rôznych regiónov sveta, 

odraz ekonomiky v kultúre a životnom štýle obyvateľstva, porovnanie so Slovenskom; 

 

mediálna výchova 
- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 
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6. ročník 

 

Afrika 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

- prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka. 

 

environmentálna výchova 
- význam vody; 

- národné parky (napr. Serengeti, Tsavo) a ich význam; 

- dopady hospodárskej činnosti človeka  na ŽP, environmentálne špecifiká regiónov Afriky, 

význam energetických surovín. 

 

multikultúrna výchova 

- špecifické črty obyvateľstva Afriky, porovnanie so Slovenskom; 

- špecifická sídel a obydlí Afriky, porovnanie so Slovenskom; 

- špecifická hospodárstva a predpokladov hospodárskeho rozvoja rôznych regiónov Afriky, 

odraz ekonomiky v kultúre a životnom štýle obyvateľstva, porovnanie so Slovenskom. 

 

mediálna výchova 

- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 

 

Ázia 

environmentálna výchova 
- význam vody – monzúny  

- dôsledky hospodárskej činnosti človeka  na ŽP, environmentálne špecifiká regiónov Ázie 

(napr. sťahovanie ťažkých odvetví priemyslu do Ázie). 

 

multikultúrna výchova 

- špecifické črty obyvateľstva Ázie, porovnanie so Slovenskom; 

- špecifická sídel a obydlí Ázie (napr. japonská architektúra), porovnanie so Slovenskom; 

- špecifická hospodárstva a predpokladov hospodárskeho rozvoja rôznych regiónov Ázie, 

odraz ekonomiky v kultúre a životnom štýle obyvateľstva (napr. čínsky múr), porovnanie so 

Slovenskom. 

 

mediálna výchova 

- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 

 

7. ročník 

 

Európa 

osobnostný a sociálny rozvoj 

- prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka. 

 

environmentálna výchova 
- prírodné skvosty Európy, prírodné dedičstvo; 

- dopady hospodárskej činnosti človeka  na ŽP, environmentálne špecifiká regiónov Európy, 

význam energetických surovín. 
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- „zelené“ technológie v priemysle 

 

multikultúrna výchova 

- problémy vyplývajúce zo súčasnej migrácie, odlišnosti kultúr a svetonázorov, porovnanie 

situácie so Slovenskom; 

- dlhodobo etnicky a nábožensky zmiešané oblasti v Európe, život v nich (Bosna, Kosovo, 

Španielsko, Švajčiarsko, britské ostrovy...) 

 

mediálna výchova 

- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 

 

 

 

8. ročník 

 

Slovensko 

osobnostný a sociálny rozvoj 

- prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka. 

 

environmentálna výchova 
- prírodné skvosty Slovenska, prírodné dedičstvo, problémy v chránených oblastiach (ťažba 

v NP, retencia vody...); 

- dopady hospodárskej činnosti človeka  na ŽP, environmentálne špecifiká regiónov 

Slovenska (napr. poľnohospodársky juh a zalesnené oblasti), význam energetických surovín. 

 

multikultúrna výchova 

- problémy vyplývajúce zo súčasnej migrácie, odlišnosti kultúr a svetonázorov, porovnanie 

Slovenska v inými krajinami Európy v oblasti migračného problému; 

- dlhodobo etnicky a nábožensky zmiešané oblasti na Slovensku, život v nich (Spiš, Gemer, 

južné Slovensko, silné katolícke a protestantské oblasti...) 

 

mediálna výchova 

- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 

 

 

9. ročník 

 

osobnostný a sociálny rozvoj 

- prostredníctvom plnenia  požiadaviek na učenie a prípravu na hodinu stanovených 

vyučujúcim na začiatku šk. roka. 

 

Polárne oblasti 

environmentálna výchova 
- dôsledky hospodárskej činnosti človeka  na ŽP – ozónová diera, topenie ľadovcov 

 

Austrália 

environmentálna výchova 
- význam vody – artézske studne 

- rozširovanie invazívnych druhov 
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- dôsledky hospodárskej činnosti človeka  na ŽP 

 

multikultúrna výchova 

- špecifické črty obyvateľstva Austrálie, Aborigéni, rasizmus; porovnanie so Slovenskom; 

 

mediálna výchova 

- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 

 

Amerika 

environmentálna výchova 
- Amazonské pralesy – pľúca Zeme 

- dopady hospodárskej činnosti človeka  na ŽP, environmentálne špecifiká regiónov Ameriky, 

význam energetických surovín (intenzívna poľnohospodárska výroba, dopady priemyslu USA 

a rozvojových krajín na ŽP, genetická modifikácia potravín...) 

 

multikultúrna výchova 

- problémy vyplývajúce zo súčasnej migrácie, odlišnosti kultúr a svetonázorov, porovnanie 

situácie so Slovenskom a Európou; 

- dlhodobo etnicky a nábožensky zmiešané oblasti v Amerike – kolonizácia a riešenie 

indiánskeho „problému“ v SA a v JA, otroctvo v USA, 

 

mediálna výchova 

- výber vhodných zdrojov, posúdenie kvality informácie a zdroja. 

 

 

Dejepis 

 

5. ročník 

 

Tematický celok Téma Prierezové témy 

Od blízkeho 

k vzdialenému 

 

Prečo sa učíme dejepis Osobný a sociálny rozvoj 

Sviatočné a pamätné 

dni 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Človek v premenách 

priestoru a času 

 

Sťahovanie Multikultúrna výchova 

Rodina Osobný a sociálny rozvoj 

Detská práca Geografia  

Občianska výchova 

Človek a komunikácia 

 

Prvé knihy Mediálna výchova 

Duchovný život 

človeka 

Multikultúrna výchova 

Vojna a mier Tvorba projektov a prezentačné 

schopnosti 

 

 

6. ročník 

 

Tematický celok Téma Prierezové témy 

Obrazy pravekej 

spoločnosti 

 

Úvodná hodina Osobný a sociálny rozvoj 

História a pravek Geografia 
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Obrazy starovekej 

spoločnosti 

Človek objavuje meď 

a bronz. 

Osobný a sociálny rozvoj 

Zmeny v spoločnosti Biológia 

Staroveký Egypt. 

Mykénska civilizácia 

Náboženská výchova 

 

Dávnoveké Grécko. Telesná výchova 

Dioklecián a Konštatnín 

Veľký. 

Kresťanstvo v Rímskej 

ríši. 

Nový zákon a šírenie 

 

Náboženská výchova 

Obrazy stredovekého 

sveta. 

 

Tri ríše raného 

stredoveku. 

Arabská ríša. 

Kresťanstvo si získalo 

Európu. 

Katolícka a pravoslávna 

cirkev. 

Misia Konštantína a 

Metoda. 

 

Náboženská výchova 

Kresťanstvo proti 

polmesiacu. 

Mediálny výchova 

 

 

7. ročník  

 

Prierezová téma Téma 

Osobnostný a sociálny rozvoj Kultúrny prínos Veľkej Moravy 

Objavitelia a objavovaní 

Reformy Jozefa II. 

Environmentálna výchova Tatársky vpád 

Zlatá baňa Uhorska 

Bratislava – hlavné mesto Uhorska 

Mediálna výchova Kultúrny prínos Veľkej Moravy 

Johann Gutenberg 

Multikultúrna výchova Život našich predkov a vznik Veľkej Moravy 

Kráľovstvo sv. Štefana 

Zlatá baňa Uhorska 

Vek rozumu – osvietenstvo 

Osvietenská panovníčka 

Reformátor na tróne 

Európa si podmaňuje svet 

Objavitelia a objavovaní 

Na hranici s Osmanskou ríšou 

Ochrana života a zdravia Moháčska katastrofa 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Nitrianske kniežatstvo a Veľká Morava (Kniežatá Veľkej 

Moravy) 

Európa humanistov – filozofov a vedcov 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 104 z 159 

Regionálna výchova Cyrilo-metodská tradícia v našom regióne 

Talianske mestské štáty (renesancia a humanizmus) 

 

8. ročník  

  

Dopravná výchova  

– Rozvoj priemyslu a železníc v 19. st.  

Environmentálna výchova   

- Anglicko a Francúzsko v 17. st. – rozvoj hospodárstva,  

 - Moderný životný štýl na zač. 20.st., 

 - 1. svetová vojna – fronty, ponorková vojna, znečisťovanie   životného prostredia, chemické 

zbrane  

Mediálna výchova  

– videofilmy, historické dokumenty – Napoleon Bonaparte, Peter Veľký, Ľudovít Štúr, 

Revolučný rok 1848, Milan Rastislav Štefánik, 1. svetová vojna,  

- informácie na internete, referáty, informácie v novinách i časopisoch, práca s informáciami  

Multikultúrna výchova  

– život, kultúra, história eur. národov, USA, 

 -  sťahovanie Slovákov v 19. stor., 

 -  1. svetová vojna 

-  Slováci v Rakúsko-Uhorsku  

Ochrana života a zdravia  

– revolúcie a vojny 

    - krvavé udalosti v Černovej, 

    - založenie Červeného kríža  

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 – vzory v našom živote, kladné črty a činy historických osobností,  

- tolerancia a komunikácia ako možnosti zabránenia vojnového konfliktu, 

-  význam spolkov, trávenie voľného času v 19. stor. a dnes, 

-  snaha o demokratizáciu spoločnosti na konci 19.stor., 

-  boj národov za národné a sociálne práva, všeobecné volebné právo  

Regionálna výchova  

– boj Slovákov za svoje národné práva, 

- Matica slovenská, 

- historické pamiatky a múzeá v okolí, 

- historické pramene z regiónu  

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti   

– tvorba referátov a powerpointových prezentácií  

- Umelci 19.- 20. storočia; Významné osobnosti našich národných dejín (Štúr, Bernolák, ...), 

-  historické rozcvičky, 

-  tvorba karikatúr 

 

9. ročník 

 
Tematický celok Téma Prierezové témy 

OBRAZY PRVEJ 

SVETOVEJ VOJNY 

 

Svet zachvátený vojnou Geografia 

Rozchod Slovenska 

s Uhorskom a vznik ČSR 

 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Ako sa dostal Lenin k moci Občianska výchova 
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 EURÓPA 

V MEDZIVOJNOVOM 

OBDOBÍ 

 

Hitlerova diktatúra 

v Nemecku 

 

Nové cesty umenia 

a architektúry 

 

Výtvarná výchova 

 ČESKOSLOVENSKO 

V MEDZIVOJNOVOM 

OBDOBÍ (1918 – 1939) 

 

Slovensko vstupuje do 

česko-sloven. štátu 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

OBRAZY DRUHEJ 

SVETOVEJ VOJNY 

 

Európa – obeť diktátorov 

 

Občianska výchova 

Veľmoci proti Hitlerovi 

 

Geografia 

Film „Schindlerov 

zoznam“ / „Pianista“ 

Mediálna výchova 

SLOVENSKÝ ŠTÁT 

(1939 – 1945) 

 

Nový štát na mape Európy 

 

Geografia 

ROZDELENÝ SVET 

 

Rozdelenie Európy Geografia 

Na západ od „železnej 

opony“ 

Na východ od „železnej 

opony“ 

 

Osobný a sociálny rozvoj 

ČESKOSLOVENSKO ZA 

ŽELEZNOU OPONOU 

 

Zápas o demokraciu 

 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Dve tváre komunistickej 

totality na Slovensku 

Osobný a sociálny rozvoj 

Film „Eštebák“ 

DVD „Sovietsky príbeh“ 

Mediálna výchova 

SLOVENSKO PO ROKU 

1989 

 

Vstup Slovenska do EÚ 

a NATO 

 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

Vstup Slovenska do EÚ 

a NATO 

 

Geografia 

 

 

 

Občianska náuka 

 

6. ročník: 

- osobnostný a sociálny rozvoj: Poslanie a funkcia rodiny, Vzťahy v rodine, Človek vo sfére 

peňazí, Normy a pravidlá, História mojej rodiny – zvyky a tradície, Komunikácia v rodine, 

Krízy v rodine, Problémy rodinného života a ich riešenie, Hodnoty a voľný čas v mojej rodine, 

Generačný problém v rodine, Dokumenty a zákon o rodine, Zdravý životný štýl v mojej rodine, 

Sebahodnotenie, Komunikácia v triede, Práva a povinnosti žiakov, Mimovyučovacie aktivity 

a mimoškolská činnosť, Naša škola, Obecná samospráva, Moja vlasť-SR a štátne symboly, 

Európska únia, Prepojenie národnej identity s európskou 
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-výchova k manželstvu a rodičovstvo: Poslanie a funkcia rodiny, Vzťahy v rodine, 

Komunikácia v rodine, Krízy v rodine, Problémy rodinného života a ich riešenie, Hodnoty 

a voľný čas v mojej rodine, Generačný problém v rodine, Zdravý životný štýl v mojej rodine 

-environmentálna výchova : Poslanie a funkcia rodiny, Zdravý spôsob života, Zdravý životný 

štýl v mojej rodine, Mimovyučovacie aktivity a mimoškolská činnosť  

-mediálna výchova : Zdravý životný štýl v mojej rodine (tvorba projektu), Sebahodnotenie 

(tvorba projektu) 

-multikultúrna výchova : Poslanie a funkcia rodiny, Generačný problém v rodine, Trieda ako 

sociálna skupina, Individualizmus, Kolektivizmus, Mimovyučovacie aktivity a mimoškolská 

činnosť, Môj región, Európska únia 

- ochrana života a zdravia : Poslanie a funkcia rodiny, Vzťahy v rodine, Normy a pravidlá, 

Komunikácia v rodine, Problémy rodinného života a ich riešenie, Zdravý spôsob života, 

Hodnoty a voľný čas v mojej rodine, Zdravý životný štýl v mojej rodine, Práva a povinnosti 

žiakov, Mimovyučovacie aktivity a mimoškolská činnosť  

 

7. ročník: 

OaSR – spoločenské správanie 

RV – vzťah k spoločnosti 

MEV – schopnosť vytvoriť si ako občan vlastný názor na základe prijímaných informácií 

VMR – sociálne zmeny v spoločnosti 

ENV – prehlbovanie kultúrneho a historického dedičstva 

 

8. ročník: 

MUV – zvyky a tradície rôznych národov a kultúr 

MEV – práca s internetom, zhromažďovanie informácií 

OaSR – spoločenské zvyky, tradície 

ENV – prehlbovanie kultúrneho a historického dedičstva 

 

9. ročník: 

- osobnostný a sociálny rozvoj: Úvodná hodina (pravidlá správania), Základné pojmy, 

Vzdelávací systém na Slovensku, Voľba povolania, Ako si vybrať povolanie, Celoživotné 

vzdelávanie, Kariérny rast, Ekonómia a ekonomika, Základné ekonomické otázky, Typy 

ekonomík, Trhový mechanizmus, Základné formy podnikania, Hospodárenie podniku, Právne 

formy podnikania, Ako sa stať podnikateľom, Spotrebiteľ, Ochrana spotrebiteľa, Reklamácia, 

Práva spotrebiteľa v EÚ, Vplyv reklamy na spotrebiteľov, Peniaze a funkcia peňazí, Finančné 

inštitúcie, Štátny rozpočet a daňová sústava, Chudobné a bohaté krajiny sveta, Osobné financie 

-výchova k manželstvu a rodičovstvo: Voľba povolania, Peniaze a funkcia peňazí, Osobné 

financie, Hospodárenie domácnosti  

-environmentálna výchova : Celoživotné vzdelávanie, Základné ekonomické otázky, Typy 

ekonomík, Základné formy podnikania, Hospodárenie podniku, Spotrebiteľ,  Práva spotrebiteľa 

v EÚ, Peniaze a funkcia peňazí, 

-mediálna výchova : Vzdelávací systém na Slovensku, Kariérny plán (projekt), Reklamácia 

(roll play), Vplyv reklamy na spotrebiteľov, 

-multikultúrna výchova : Vzdelávací systém na Slovensku, Práva spotrebiteľa v EÚ, Chudobné 

a bohaté krajiny sveta, 

- ochrana života a zdravia : Ako si vybrať povolanie, Kariérny rast, Základné ekonomické 

otázky, Typy ekonomík, Hospodárenie podniku, Ochrana spotrebiteľa, Práva spotrebiteľa 

v EÚ,  Peniaze a funkcia peňazí  
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Etická výchova 

 

Prierezové témy 5. ročník: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Téma: Otvorená komunikácia – osvojenie  a rozvíjanie základných sociálno-komunikačných 

zručností 

Téma: Poznanie a pozitívne hodnotenie seba -  dôkladnejšie poznanie seba a svojich vlastností; 

rozvoj schopnosti sebaovládania, rozvoj povedomia vlastnej hodnoty a úcty k sebe 

Téma: Tvorivosť v medziľudských vzťahoch – rozvoj tvorivosti v oblasti medziľudských 

vzťahov a riešenie problémov každodenného života 

Téma: Etické aspekty ochrany prírody – rozvoj úcty ku všetkým formám života, dôležitosť 

ochrany prírody z pohľadu prosociálnosti 

Téma: Poznanie a pozitívne hodnotenie druhých – rozvoj zručností pozitívneho hodnotenia 

druhých v bežných podmienkach, pozitívne hodnotenie najbližších 

 

 

 

Tvorba projektu a prezentačných schopností 

Téma: Utváranie osobnosti – poznávanie seba a iných – návrh vlastnej lode života, prezentácia 

pred ostatnými žiakmi 

 

Enviromentálna výchova: 

Téma: Etické aspekty ochrany prírody – vnímanie problematiky životného prostredia, 

ekologickej etiky z pohľadu žiaka 

 

Ochrana života a zdravia:  

Téma: Etické aspekty ochrany prírody – ochrana prírody a všetkých foriem života v nej 

 

Multikultúrna výchova: 

Téma: Otvorená komunikácia – spoznávanie verbálnej komunikácie (pozdrav, poďakovanie, 

prejavenie úcty) rôznych kultúr 

 

Prierezové témy – 6. ročník: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Téma: Identifikácia a vyjadrenie citov – osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti 

komunikácie a vzájomnej spolupráce 

Téma: Kognitívna a emocionálna empatia - osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti 

komunikácie a vzájomnej spolupráce, získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre 

optimálne riešenie rôznych situácií 

Téma: Asertívne správanie - osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a 

vzájomnej spolupráce, získať a uplatňovať základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie 

rôznych situácií, rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

Téma: Pozitívne vzory správania v histórii a v literatúre - osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať 

zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce, základné prezentačné zručnosti osvojené na 

základe postupného spoznania svojich predpokladov, rešpektovať rôzne typy ľudí a ich názory 

a prístupy k riešeniu problémov 
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Téma: Pozitívne vzory v každodennom živote - osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti 

komunikácie a vzájomnej spolupráce, základné prezentačné zručnosti osvojené na základe 

postupného spoznania svojich predpokladov 

Téma: Prosociálne správanie - osvojiť si, využívať a ďalej rozvíjať zručnosti komunikácie a 

vzájomnej spolupráce 

 

 

Enviromentálna výchova 

Téma: Kognitívna a emocionálna empatia - rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v 

prírode s ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 

Téma: Prosociálne správanie - rešpektovať základné pravidlá pre správanie sa v prírode s 

ohľadom na organizmy a ich životné prostredie 

 

Mediálna výchova 

Téma: Asertívne správanie - získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a 

rozpoznal mediálne spracovanú realitu 

Téma: Pozitívne vzory v každodennom živote - uvedomiť  si význam a vplyv médií vo svojom 

živote a v spoločnosti, získať kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a 

rozpoznať mediálne spracovanú realitu 

 

 

Multikultúrna výchova 

Téma: Asertívne správanie - uplatňovať svoje práva a rešpektovať práva iných ľudí 

 

Ochrana zdravia a života 

Téma: Pozitívne vzory v každodennom živote - rozpoznať nebezpečné situácie ohrozujúce 

život a zdravie 

Téma: Prosociálne správanie - pochopiť dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade 

ohrozenia zdravia a života 

 

Prierezové témy – 7. ročník: 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Téma: Objavenie vlastnej jedinečnosti a identity – osvojiť si, využívať a rozvíjať základné 

postoje, ktoré ovplyvňujú kultivované dospievanie; objaviť vlastnú identitu a rozvíjanie 

sebaoceňovania 

Téma: Prosociálnosť ako zložka vlastnej identity – rozvíjanie vlastnej identity v interakcii 

s druhými, empatie, prosociálnosti, pomoci a spolupráce  

Téma: Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine – rozvíjanie a uplatňovanie sociálnych zručností 

v rámci rodiny 

Téma: Vzťah k starým, chorým a osobám so špecifickými potrebami - rozvíjanie pozitívneho 

postoja k postihnutým, chorým a iným skupinám obyvateľstva, ktoré potrebujú pomoc a 

porozumenie 

 

Ochrana zdravia a života 

Téma: Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti – uvedomenie si 

rizík spojených s predčasným sexuálnym životom (pohlavné choroby, AIDS)  

Téma: Vzťah k starým, chorým a osobám so špecifickými potrebami 

 

Prierezové témy – 8. ročník: 
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Osobnostný a sociálny rozvoj 

Téma: Zdroje etického poznania ľudstva 

Téma: Ekonomické hodnoty a etika 

Téma: Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

 

Ochrana zdravia a života 

Téma: Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota  

 

Mediálna výchova 

Ekonomické hodnoty a etika 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Téma: Život, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota - zdravý životný štýl 

 

Prierezové témy – 9. ročník: 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Téma: Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí - vedieť zvládať vlastné pocity, chápať ich 

podstatu, vedieť regulovať svoje správanie, využívať a upevňovať svoje silné stránky 

Téma: Masmediálne vplyvy 

 

Ochrana zdravia a života 

Téma: Závislosti – vážiť si dar života  

Téma: Zdravý životný štýl  - význam zdravého životného štýlu 

 

Mediálna výchova 

Téma: Masmediálne vplyvy – uvedomiť si mediálne vplyvy na svoju osobnosť 

 

 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Téma: Prehlbovanie komunikačných spôsobilostí - vedieť komunikovať, argumentovať medzi 

sebou aj v kolektíve a na verejnosti. 

Téma: Zdravý životný štýl - vedieť využiť IKT pri prezentácii svojej práce, svojich názorov; 

tvorba projektu na tému Zmysluplné využívanie voľného času 

 

Hudobná výchova 

 

Ročník: piaty 

Predmet: hudobná výchova 

Prierezová téma Tematický celok (téma) 

Osobnostný a sociálny rozvoj Ako sa nám prihovára hudba 

Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru iných národov 

Hudba spojená s inými druhmi umenia 

Environmentálna výchova Ako sa nám prihovára hudba 

Hudba spojená s inými druhmi umenia 

Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru iných národov 

Mediálna výchova Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru iných národov 

Hudba spojená s inými druhmi umenia 
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Multikultúrna výchova Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru iných národov 

Hudba spojená s inými druhmi umenia 

 

 

Ochrana života a zdravia 

 

Ako sa nám prihovára hudba 

Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

Ako sa nám prihovára hudba 

 

Ročník: šiesty 

- osobnostný a sociálny rozvoj : Opakovanie vedomostí, Rozprávková opera (láska a jej 

význam v našom živote), Muzikál vo svete (láska ako hodnota života), Koncert (správanie na 

koncerte), Hudba stredoveku (spoločenský zážitok doby), Stredoveká hudba (spoločenský 

zážitok doby), Renesancia (spoločenský zážitok doby), Barok (spoločenský zážitok doby), 

Klasicizmus (spoločenský zážitok doby), Hudobná kultúra Rakúska, Nemecka, Francúzska, 

Talianska, Anglicka, Ruska, Stredozemného mora, Ameriky, ostatných častí sveta, Zahrajme si 

divadlo 

-výchova k manželstvu a rodičovstvo : Rozprávková opera (láska a jej význam v našom živote), 

Muzikál vo svete (láska ako hodnota života)  

-environmentálna výchova : Opakovanie vedomostí 

-mediálna výchova : Opakovanie vedomostí, Opereta (tvorba projektu), Muzikál na Slovensku 

(tvorba slovenských autorov), Barok (tvorba projektu), Zahrajme si divadlo  

-multikultúrna výchova : Opakovanie vedomostí, Hudobná kultúra Rakúska, Nemecka, 

Francúzska, Talianska, Anglicka, Ruska, Stredozemného mora, Ameriky, ostatných častí sveta, 

Zahrajme si divadlo  

- ochrana života a zdravia : Opakovanie vedomostí, Rozprávková opera (humor a pozitívne 

myslenie),  

 

Ročník: siedmy 

- osobnostný a sociálny rozvoj : Opakovanie, Romantizmus (spoločenský vplyv doby), 

Pieseň, Doba virtuózov (talent v živote), Impresionizmus (vplyv na jednotlivca a spoločnosť), 

Počúvanie a zaraďovanie hudby, Moderná hudba, Gregoriánsky chorál, Duchovná hudba, 

Moderná slovenská hudba  

-výchova k manželstvu a rodičovstvo: Pieseň, Moderná hudba, Duchovná hudba 

-environmentálna výchova : Pieseň, Moderná hudba  

-mediálna výchova : Opakovanie, Pieseň, Programová hudba, Počúvanie a zaradenie hudby, 

Moderná hudba, Hudba 20.storočia, Moderná slovenská hudba 

-multikultúrna výchova : Opakovanie, Pieseň, Romantická pieseň (súdržnosť národov), 

Reforma opery (súdržnosť národa), Národné školy, Moderná hudba, Neofolklorizmus 

(možnosť využiť poznatky z dejepisu) 

- ochrana života a zdravia : Pieseň , Moderná hudba, Duchovná hudba 

 

Ročník: ôsmy 

- osobnostný a sociálny rozvoj: Opakovanie, Populárna hudba, Korene džezu, Swing, 

Osamelý géniova, Opereta, Zahrajme si divadlo  

-výchova k manželstvu a rodičovstvo: Opakovanie 

-environmentálna výchova : Búrka (hudba a príroda) 

-mediálna výchova : Opakovanie, Populárna hudba, Opereta, Kabaret, Muzikál 
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-multikultúrna výchova : Opakovanie, Populárna hudba, Korene džezu, Swing, Country 

a Western, Šansón, Folk, Prekračovanie hraníc, Na návšteve u susedov, Rock and Roll , Rock, 

Pop rock, Disco, Zlatá éra Popu, Popová hudba 80.rokov, Rap a Hip Hop 

- ochrana života a zdravia : Opakovanie, Populárna hudba  

 

 

 

Výtvarná výchova 

 

5. ročník:  

-osobnostný a sociálny rozvoj  

 -porozumel sebe a iným; 

-výchova k manželstvu a rodičovstvu  

-osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; 

-enviromentálna výchova  

-rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a ich 

životné prostredie;  

- mediálna výchova  

 -uvedomil význam a vplyv médií vo svojom živote a v spoločnosti;  

-multikultúrna výchova  

 -rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti; 

- ochrana života a zdravia   

 -rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce život a zdravie; 

 

6. ročník:  

-osobnostný a sociálny rozvoj  

 -optimálne usmerňoval vlastné správanie; 

-výchova k manželstvu a rodičovstvu  

-získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských vzťahov, 

manželstva a rodičovstva; 

-enviromentálna výchova   

 -rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí; 

- mediálna výchova   

-nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre používanie médií a médiá využíval 

zmysluplne; 

-multikultúrna výchova   

 -spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry; 

- ochrana života a zdravia  

 -osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 

 

 

7. ročník: 

-osobnostný a sociálny rozvoj   

 -osvojil si, využíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce; 

-výchova k manželstvu a rodičovstvu   

-osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality; 

-enviromentálna výchova  
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-poznal možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu životného prostredia, podieľal sa na 

aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu životného prostredia širšieho okolia 

(školy, obce...); 

- mediálna výchova   

-pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva využívania, vplyvu médií a ich produktov;- 

-multikultúrna výchova          

 -akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;   

           -spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry      

- ochrana života a zdravia  

 -pochopil dôležitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života; 

 

8.ročník:  

-osobnostný a sociálny rozvoj   

-nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného spoznania 

svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce; získal a uplatňoval 

základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych situácií; 

-výchova k manželstvu a rodičovstvu   

 -uprednostňoval základné princípy zdravého životného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (každodennom) živote. 

-enviromentálna výchova   

získal informácie o zásahoch človeka do životného prostredia a vyhodnotil ich dôsledky v 

lokálnych a globálnych súvislostiach; 

- mediálna výchova   

 -získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu; 

-multikultúrna výchova   

 -uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí; 

 

 

9.ročník: 

-osobnostný a sociálny rozvoj   

 -rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov. 

-enviromentálna výchova   

-rozlišoval technológie a výrobky šetrné k životnému prostrediu;  šetrne sa správal k 

prírodným zdrojom;  aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia životného prostredia. 

- mediálna výchova   

-osvojil si zodpovedný prístup pri využívaní médií na komunikáciu a vytváranie vlastných 

mediálnych produktov. 

-multikultúrna výchova  

-mal možnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu. 

- ochrana života a zdravia  

 -orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode. 

 

 

Technika 

 

Téma Osobnostný a soccciálny rozvoj sa prelína so všetkými učivami. 

 

Piaty ročník 

Človek a technika  
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OZZ- dodržiavať pravidlá BOZP, hygieny a správania sa 

ENV- uviesť príklady pozitívnych a negatívnych vplyvov techniky na človeka, prírodu 

a spoločnosť, 

MEV - vypracovať projekt na tému z ochrany prírody, 

Človek a príroda v praxi 

MUV - prezentovať návrh a zhotovenie vlastného jednoduchého výrobku z  danom regióne 

Úžitkové darčeky a predmety 

MEV – navrhnúť a zhotoviť navrhnutý výrobok, prezentácia svojej práce 

Príprava jedál a výživa 

VMR - orientovať sa v základnom vybavení kuchyne, príjmy a výdavky v domácnosti 

Ručné práce 

VMR – šitie, údržba odevov 

 

Šiesty ročník 

Človek a technika 

OZZ – pracovný poriadok vškolskej dielni 

MUV – dejiny vynálezov 

Fyzika – vynález, patent, objav 

Grafická komunikácia v technike 

MEV – projekt na porovnanie druhov zobrazení 

Technické materiály a postupy ich opracovania 

ENV – recyklácia druhotných surovín 

Elektrická energia, elektrické obvody 

ENV – zdôvodniť zber nebezpečného odpadu 

Fyzika – rozdiel medzi zdrojmi prúdu 

OZZ – bezpečné zaobchádzanie s ee 

Domáce práce a údržba domácnosti 

MEV – návody na obsluhu elektrospotrebičov 

OZZ – poskytnutie prvej pomoci pri úrazeelektrickým prúdom 

Jednoduché stroje a mechanizmy 

MEV – uviesť príklady využitia jednoduchých mechanizmov v praxi 

Plánovanie a vedenie domácnosti 

VMR – rozpočet v domácnosti 

Pestovateľské práce a chovateľstvo 

ENV – liečivé účinky raslín na človeka, ochrana prírody 

 

Siedmy ročník 

Grafická komunikácia v technike 

MEV – projektovanie jednoduchého výrobku pomocou PC 

Technické materiály a pracovné postupy 

ENV – porovnanie tech. materiálov, alternatívne materiály šetriace životné prostredie 

OZZ – pracovný poriadok, dbanie na bezpečnosť pri práci 

Svet práce 

REG – voľba povolania, orientácia v pracovných činnostiach rôznych profesií 

Stroje a zariadenia v domácnosti 

OZZ – nebezpečenstvo úrazu pri práci so strojmi a zariadeniami 

MEV – vyhľadať a spracovať poznatky o obsluhe stroja do návodu 

Domáce práce a údržba domácnosti 

ENV – dopad používania čistiacich prostriedkov na životné prostredie 
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Osmy ročník 

Elektrická energia 

OZZ – prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom 

ENV – čistá energia 

Technika, domácnosť, bezpečnosť 

ENV – šetrenie energií, alternatívne a šetrné zdroje ee 

MEV – projekt alternatívnych zdrojov ee 

 

Deviaty ročník 

Bytové inštalácie 

OZZ – vysvetliť pravidlá správania sa pri poruche plynoinštalácie, vodoinštalácie, 

elektroinštalácie 

ENV – formy energie, regulácia spotreby 

Tvorivá činnosť 

MEV – návrh a realizácia kombinovaného výrobku 

Strojové opracovanie materiálov 

MEV – progresívne metódy obrábania materiálov 

Svet práce 

MEV – práca s profesijnými informáciami 

Pestovateľské práce 

ENV – výhody a nevýhody pestovania vo veľkom a malom 

Rodinná príprava 

VMR – význam vzťahov, rodinné zázemie, faktoryohrozujúce rodinu 

 

 

Telesná výchova 

 

Prierezové témy: 

- environmentálna výchova – cvičenia v prírode 

- osobnostný a sociálny rozvoj – spolupráca v skupine, podpora sebavedomia 

žiaka,  

- ochrana života a zdravia – Úvodná hodina – BOZ pri cvičení a správanie sa na 

hodinách TV . Tematické celky – atletika, gymnastika, športové hry – futbal, 

basketbal, hádzaná, florbal,  

- tvorba projektu a prezentačné zručnosti – vypracovanie a prezentovanie 

projektu 

 

 

14.1 Obsah vzdelávania účelových cvičení OŽZ – pohyb a pobyt v prírode 

 

5. ročník 

 jeseň 

- určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov; 

- preventívna ochrana pred bleskom. 

- správne zakladanie ohňa  

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 jar 

- zásady orientácie v prírode podľa kompasu, buzoly, mapy  
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- určenie vlastného stanovišťa podľa mapy 

- mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne; 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 

6. ročník 

 jeseň 

- pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy; 

- výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu; 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 jar 

- zemepisný azimut 

- pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu; 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 

 

7. ročník 

 jeseň 

- odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m; 

- správanie sa pri prietrţi mračien a prívaloch vody; 

- značenie mostov a prechodov cez vodné toky. 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 jar 

- základný turistický výstroj; 

- povinnosti turistov pri ochrane ţivotného prostredia 

- značkovanie turistických ciest a chodníkov 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 

8. ročník 

 jeseň 

- prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy; 

- príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu; 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 jar 

- vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, bicyklom); 

- meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku; 

- prekonávanie vodnej prekáţky; 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 

9. ročník 

 jeseň 

- pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti; 

- zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky; 

- absolvovanie trasy primeranej veku 

 jar 

- príprava jednoduchej teplej stravy s pouţitím ohňa, zásady bezpečnosti; 

- odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode. 

- absolvovanie trasy primeranej veku 
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14.2 Obsah vzdelávania účelových cvičení – Zdravotná príprava 

5. ročník 

* jeseň 

- poznať základné zásady prístupu k zranenému, technickú a zdravotnícku prvú pomoc 

- aký je postup privolania odbornej zdravotníckej pomoci k zranenému 

-vymenuj dôležité životné funkcie 

- popíš, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri vedomí a či je krvný obeh funkčný 

* jar 

- vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a iných poškodeniach končatín 

-Zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy  transportu 

- vymenuj štandardné a improvizované prostriedky na znehybnenie končatín  

- znehybni zatvorenú zlomeninu predlaktia s pomocou trojrohej šatky 

  

6. ročník 

*jeseň 

- popíš, ako ošetríš krvácajúcu reznú ranu 

- vykonaj na figurantovi správne uloženie do stabilizovanej polohy 

- ktoré životné funkcie kontrolujeme u postihnutého so stratou vedomia 

- popíš, ako postihnutý dýcha pri strate vedomia a do akej polohy ho uložíme 

- aké sú možné príčiny straty vedomia 

*jar 

- rozdelenie obväzov podľa účelu 

- zarad´ krycie , tlakové, nepriedušné a spevňujúce obväzy k jednotlivým poraneniam 

- popíš a ukáž tri spôsoby použitia trojrohej šatky 

- použi obväz na ošetrenie nosa a brady 

 

7. ročník 

* jeseň 

- ako zachránime človeka pri poranení elektrickým prúdom a otrave v zadymenom priestore 

- vymenuj jednotlivé zásady protišokovych opatrení  

- povedz, ktorým zraneným poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte zranených osôb 

- druhy krvácania a spôsoby zastavenia krvácania  

- porovnať vonkajšia a vnútorné krvácanie 

* jar 

- popíš, ako ošetríme otvorenú zlomeninu predkolenia 

- znehybni štandardnými prostriedkami zatvorenú zlomeninu predkolenia 

- popíš Kramerovu a nafukovaciu dlahu a spôsoby použitia 

- do akých polôh uložíme postihnutého s poranením brucha a hrudníka 

- ulož spolužiaka do protiškovej polohy 

 

 

8.ročník 

* jeseň 

- popíš rozdiel medzi žilovým, tepnovým a vlásočnicovým krvácaním 

- vymenuj tlakové body pri zastavení krvácania 

- popíš, ako budeš postupovať pri príznakoch vnútorného krvácania 

- vymenuj spôsoby zastavenia krvácania z poranenej tepny 

- poskytni prvú pomoc zastavenia tepnového krvácania pomocou tlakového obväzu 

*jar  
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- rozpoznaj kruhový, špirálovitý, osmičkový a klasový obväz  

- ošetri a obviaž simulované poranenie prstu ruky  

- povedz, pri akom zranení použijeme nepriedušný obväz 

      

9. ročník 

*jeseň 

- prečo nesmieme podávať tekutiny pri vnútornom krvácaní 

- podľa akých príznakov zistíme, že postihnutý nedýcha 

- akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty 

- vykonaj vo dvojici správne umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca  

- aký je počet stlačení hrudníka na jeden vdych postihnutému so zastaveným dýchacím 

a krvným obehom  

- popíš prvú pomoc pri podchladení  

* jar  

-aká je zásada pri podozrení z poranenia chrbtice a krčných stavcov  

- spôsoby prenosu raneného podľa charakteru zranenia 

- improvizované nosidlá  

- aké zásady platia pri transporte zranených na nosidlách  

 

 

14.3 Obsah vzdelávania účelových cvičení – Civilná ochrana 

5. ročník 

Jeseň 

Varovné signály: 

- Všeobecné ohrozenie 

- Ohrozenie vodou 

- Koniec ohrozenia 

Činnosť po vyhlásení signálu 

Úkryty 

 

Jar 

Kolektívna ochrana 

Evakuácia – druhy 

 

6. ročník 

Jeseň 

- Evakuačná batožina 

- Druhy úkrytov 

- Správanie sa v úkryte 

 

 

Jar 

Prostriedky individuálnej ochrany 

Ochranná maska – správne nosenie, nasadenie 

Improvizované ochranné prostriedky 

 

7. ročník 

Jeseň 
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Zbrane hromadného ničenia  

– rozdelenie  

- Účinky 

- Radiácia 

Jar 

- Hygienická očista 

- Ochrana potravín a vody 

- Kontaminácia 

 

8. ročník 

Jeseň 

- Dezinfekcia 

- Dezinsekcia 

- Deratizácia  

- Dekontaminácia 

- Speciálna očista 

Jar 

- Ochrana proti požiarom 

- Prevencia proti požiarom 

- Zásady hasenia 

- Hasiace prístroje 

 

9. ročník 

Jeseň  

- Rozdelenie hasiacich prístrojov podľa haseného materiálu 

- Horľaviny v domácnosti 

- Tekuté horľaviny 

Jar 

 

- Základné požiarne protiopatrenia v domácnosti, pri táborení 

- Zásady manipulácie s otvoreným ohňom 

- Požiarne poplachové smernice 
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 IMPLEMENTÁCIA NÁRODNÉHO ŠTANDARDU FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI v sekundárnom vzdelávaní 
 

 

17.1          OBSAH VZDELÁVANIA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V RÁMCI 

DISPONIBILNÝCH HODÍN V 7. A 8. ROČNÍKU V PREDMETE MATEMATIKA 
 

 

  7. ročník 
 

predmet: matematika (1 vyučovacia hodina týždenne ako disponibilná hodina) 

téma: Finančná gramotnosť 

učebnica: Financie v praxi (autori:Peter Samuel Tóth a Monika Dilingerová) 

 

Mesiac Hodina Tematický celok  Téma 

september 1. 
Z histórie obchodovania, 

platobných metód a peňazí 

Z histórie obchodovania,platobných metód a peňazí, 

obchod 

  2.  Funkcie peňazí 

  3.  
Hodnota a podoba peňazí 

Od naturálnej výmeny až po elektronické peniaze 

október 4. 
Historické meny na území 

Slovenska a Česka 
Mince, ktorými sa kedysi platilo na našom území 

  5.  Československá koruna a slovenská koruna 

  6.  Československá koruna a slovenská koruna 

november 7. 
Súčasná mena euro a jeho 

ochrana 
Európske mince a bankovky 

  8.  Bankovky 

  9.  Ochranné prvky na eurobankovkách 

december 10. Súčasné meny okolitých štátov 
Česká koruna,maďarský forint, poľský zlotý 

a ukrajinská hrivna 

  11.  
Česká koruna,maďarský forint, poľský zlotý 

a ukrajinská hrivna 

  12.  Na výlete s rodinou 

január 13. 
Ako čo najvýhodnejšie 

nakupovať 
Nákup do školy 

  14.  Nákup do školy 

  15.  Automat v múzeu 

február 16.  Lacné alebo drahé 

  17.  Vozový park 

  18.  Vývoj cien 

marec 19. Zľavy, akcie a výpredaj 
Zákaznícke a vernostné zľavy 

  20.  Akcie, veľké balenia a výpredaj 

  21.  Nákup cez internet 

 22. 
Cestujeme radi, a preto si radi 

vyberáme 
First minute a last minute 

 23.  Letná dovolenka a rodinná lyžovačka 

 24.  Slovenské jaskyne aletné kúpanie 

apríl  25. 
Ako čo najvýhodnejšie 

telefonovať a ,,surfovať,, 
Výber telekomunikačného operátora 
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  26.  Televízne služby 

máj 27. 
Ako si správne vybrať 

dodávateľa energií a ako šetriť 

energiami 

Elektrina a plyn 

  28.  Elektrina a plyn 

  29.   Voda a teplo 

jún 30.   Voda a teplo 

  31.   Ako môžem šetriť energiou 

  32.   Ako môžem šetriť energiou 

  33.   Výdavky na bývanie 

 

 

8. ročník 
 

 

predmet: matematika (1 vyučovacia hodina týždenne ako disponibilná hodina) 

téma: Finančná gramotnosť 

učebnica: Financie v praxi (autori:Peter Samuel Tóth a Monika Dilingerová) 

 

Mesiac Hodina Tematický celok  Téma 

september 1. 
Finančná zodpovednosť a 

ochrana spotrebiteľov  
Úvodná hodina 

  2.   Ochrana a práva spotrebiteľov 

  3.   Ochrana a práva spotrebiteľov 

október 4.   Keď tovar nefunguje 

  5.   Keď tovar nefunguje 

  6.   Nekalé obchodné praktiky 

  7.   Klamlivé a zavádzajúce obchodné praktiky 

november 8. 
Plánovanie práca, príjem a 

dane 
Finančné plánovanie 

  9.   Finančné plánovanie. Príjmy. Výdavky 

  10.   Zostavenie osobného rozpočtu a rodinného rozpočtu 

  11.   Osobné financie 

december 12.   Rodinné financie 

  13.   
Zdroje osobných príjmov človeka.Mzdy v profesiách, 

odmena za prácu.  

  14.   Priemerná a minimálna mzda 

január 15.   Hrubá verzus čistá mzda 

  16.   Hrubá verzus čistá mzda 

  17.   Nominálna a reálna mzda 

február 18.   Živnosť verzus spoločnosť s.r.o. 

  19.   Príjem z podnikateľskejčinnosti  

  20.   Odvody 

marec 21.   Daňový systém Daň z príjmu. Priame dane 

  22.   Na čo slúži daňové priznanie 

  23.   Daň z tovaru a služieb, nepriame dane 

apríl  24.   Mzdy a dane TEST 

  25.   Vznik a funkcia bánk 
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  26. 
Základné bankové produkty a 

metódy platenia 
Kedy sporiť a kedy si požičať 

máj 27.   
Úspory a ich zhodnotenie.Nekalé činnosti súvisiace s 

požičaním peňazí 

  28.   Platobné účty a sporenie. Študentský a bežný účet 

  29.   Porovnanie bankových účtov 

jún 30.   Stavebné sporeniea inée sporiace produkty 

  31.   
Používanie peňazí v bežných situáciách. 

Hotovosť/bezhotovostná forma peňazí 

  32.   Spôsoby platenia v tuzemskej a zahraničnej mene 

  33.   Opakovanie. Vyhodnotenie  

 

 

17.2         OBSAH VZDELÁVANIA FINANČNEJ GRAMOTNOSTI V RÁMCI VŠEOBECNO-VZDELÁVACÍCH 
PREDMETOV 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 
 

5. ročník 

 

V celku V téme  Téma NŠFG - 

celková kompetencia  

Čiastková kompetencia 

IV. Chceme 

byť 

informovaní  

SMS, E-mail  1. Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov  

Používanie 

spoľahlivých 

informácií a 

uplatňovanie 

rozhodovacích 

procesov v osobných 

financiách  

Čiastková kompetencia 2: 

Stručne zhrnúť hlavné princípy 

ochrany spotrebiteľov  

Uviesť príklady klamlivých a 

zavádzajúcich obchodných 

praktík.  

Čiastková kompetencia 1: Určiť 

rôzne spôsoby komunikácie o 

finančných záležitostiach  

Vysvetliť možnosti úniku 

dôležitých osobných údajov. 

Zhodnotiť dôsledky zneužitia 

osobných údajov.  
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V. 

Informujeme 

včas a správne 

Reklama 3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov 

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 3: 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti 

pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe  

Opísať spôsob rozhodovania pri 

sporení a investovaní finančných 

prostriedkov.  

Rozlíšiť pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na spotrebiteľa.  

Čiastková kompetencia 2: 

Prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov 

Uviesť príklady klamlivých a 

zavádzajúcich obchodných 

praktík.  

LITERATÚRA 

II. V ríši 

rozprávok 

IV. Čo opriadli 

povesti  

Deväťdesiatdeväť 

bratov a stý Ruža  

 

Matej kráľ a bača 

 

 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 2: 

Prijímať finančné rozhodnutia so 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych 

možností a zhodnotiť ich 

dôsledky.  

 

 

 

 

 

 

6. ročník  

 

V celku V téme  Téma NŠFG - celková 

kompetencia  

Čiastková kompetencia 

II. Zhovárame 

sa a 

diskutujeme 

Argument, 

protiargument 

1. Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov  

Používanie spoľahlivých 

informácií a 

uplatňovanie 

rozhodovacích procesov 

v osobných financiách  

Čiastková kompetencia 2: Stručne 

zhrnúť hlavné princípy ochrany 

spotrebiteľov  

Vyhľadať informácie o právach 

spotrebiteľov vrátane práva na 

reklamáciu. Vyhľadať informácie o 

právach spotrebiteľov vrátane 

práva na reklamáciu.  

Uviesť príklady klamlivých a 

zavádzajúcich obchodných praktík.  

Uviesť príklady falšovaných 

tovarov (tzv. fejkov).  
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LITERATÚRA 

I. Ľudová 

slovesnosť 

Príslovia, 

Porekadlá 

 

Mark Twain: 

Princ a bedár 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní životných 

potrieb jednotlivca a 

rodiny  

Čiastková kompetencia 2: Prijímať 

finančné rozhodnutia so 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych možností a 

zhodnotiť ich dôsledky.  

 

 

7. ročník 

 

V celku V téme  Téma NŠFG - 

celková kompetencia  

Čiastková kompetencia 

I. Opakovanie 

vedomostí 

a zručností 

zo  6.ročníka  

 

V tábore 

utečencov 

5. Sporenie a 

investovanie  

Aplikácia rôznych 

investičných stratégií, 

ktoré sú v súlade s 

osobnými cieľmi  

Čiastková kompetencia 1: 

Vysvetliť, ako sporenie prispieva 

k finančnej prosperite  

Vysvetliť hodnotu a význam 

„núdzového fondu“.  

Opísať pozitívne a negatívne 

stránky sporenia na krátkodobé, 

strednodobé a dlhodobé ciele.  

II. 

Komunikačné 

situácie 

Asertívna 

a  efektívna 

komunikácia 

 

4. Úver a dlh  

Udržanie výhodnosti, 

požičiavanie za 

priaznivých 

podmienok a 

zvládanie dlhu  

Čiastková kompetencia 3: 

Zhodnotiť možnosti, ako sa 

vyhnúť problémom so zadlžením 

(predlžením) alebo ako ich 

zvládnuť  

Uviesť príklady legálnych a 

nelegálnych postupov pri 

vymáhaní dlhov.  

LITERATÚRA 

I. DETSKÝ 

HRDINA V 

LITERATÚRe 

Jozef Gregor 

Tajovský: Do 

konca 

 

Jozef Cíger 

Hronský: Do 

školy 

 

Martin Kukučín: 

Z teplého 

hniezda 

 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 2: 

Prijímať finančné rozhodnutia so 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych 

možností a zhodnotiť ich 

dôsledky.  

 

 

8. ročník 

 

V celku V téme  Téma NŠFG - 

celková kompetencia  

Čiastková kompetencia 
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II. Debatujeme 

na úrovni 

Akou rečou 

hovorí reklama 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov 

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 3: 

Uplatniť spotrebiteľské zručnosti 

pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe 

Opísať spôsob rozhodovania pri 

sporení a investovaní finančných 

prostriedkov.  

Rozlíšiť pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na spotrebiteľa.  

Čiastková kompetencia 2: 

prijímať finančné rozhodnutia 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov 

Uviesť príklady klamlivých a 

zavádzajúcich obchodných 

praktík.  

VI. Uvažujeme 

nielen 

o bežných 

veciach 

Úvaha 

- úvaha, 

výkladový 

slohový postup, 

subjektívny 

postoj autora 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať 

a zosúladiť osobné, rodinné, 

spoločenské potreby  

Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si 

požičiavať (rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou).  

Vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb.  

Čiastková kompetencia 2: 

Prijímať finančné rozhodnutia so 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych 

možností a zhodnotiť ich 

dôsledky.  

 

LITERATÚRA 

III. Próza 

Margita Figuli: 

Tri gaštanové 

kone 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

 

Čiastková kompetencia 2: 

Prijímať finančné rozhodnutia so 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych 

možností a zhodnotiť ich 

dôsledky.  

 

9. ročník 
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V celku V téme  Téma NŠFG - 

celková kompetencia  

Čiastková kompetencia 

III. Uvažujme 

spolu 

Akí ľudia sú 

dnes žiadaní? 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

 

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať 

a zosúladiť osobné, rodinné, 

spoločenské potreby  

Vysvetliť, kedy sporiť a kedy si 

požičiavať (rozdiel medzi 

úsporami a pôžičkou).  

Vysvetliť na konkrétnych 

príkladoch funkciu peňazí ako 

prostriedku na zabezpečenie 

životných potrieb 

IV. Drieme 

v tebe umelec? 

Kde, kedy, ako 

a prečo vznikli 

peniaze? 

2. Plánovanie, príjem 

a práca  

Vyhodnotenie vzťahu 

práce a osobného 

príjmu  

Organizovanie 

osobných financií a 

používanie rozpočtu 

na riadenie toku 

peňazí  

Čiastková kompetencia 1: 

Identifikovať zdroje osobných 

príjmov  

Vysvetliť pojem mzda (hrubá, 

čistá). Charakterizovať príjem z 

podnikateľskej činnosti.  

V. Hľadáme 

odborníkov 

Úradný list 1. Finančná 

zodpovednosť 

spotrebiteľov  

Používanie 

spoľahlivých 

informácií a 

uplatňovanie 

rozhodovacích 

procesov v osobných  

Čiastková kompetencia 1: Určiť 

rôzne spôsoby komunikácie o 

finančných záležitostiach  

Vysvetliť, ako komunikácia o 

finančne významných 

záležitostiach môže pomôcť 

predchádzaniu konfliktom 

(finančná inštitúcia, klient).  

LITERATÚRA 

Epika a epické 

žánre 

P.O.Hviezdoslav: 

Ežo Vlkolinský 

 

Vladimír Ferko – 

Andrej Ferko : 

Ako divé husi 

 

Victor Hugo: 

Bedári 

 

František Hečko: 

Červené víno 

 

Tajovský : 

Ženský zákon 

3. Rozhodovanie a 

hospodárenie 

spotrebiteľov  

Porozumenie a 

orientovanie sa v 

zabezpečovaní 

životných potrieb 

jednotlivca a rodiny  

Čiastková kompetencia 2: 

Prijímať finančné rozhodnutia so 

zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov  

Zoradiť osobné finančné ciele 

podľa ich priority.  

Prijímať finančné rozhodnutia na 

základe svojich reálnych 

možností a zhodnotiť ich 

dôsledky.  
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ANGLICKÝ JAZYK 

 

TÉMY: 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách.  

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

Implementácia tém vyučovacích hodín: 

3. ročník – V obchode  

5. ročník – Môj svet (veci, ktoré vlastním), Britské domy 

6. ročník – Prázdniny 

8. ročník – Globálne otepľovanie a globalizácia  

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí. 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Implementácia tém vyučovacích hodín: 

3. ročník – Zamestnanie 

4. ročník – Miesta zamestnania  

5. ročník – Ľudia (zapracované cestovanie) 

6. ročník – História cestovania 

9. ročník – Teenageri a peniaze, Príbeh peňazí 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny.  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.  

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov. 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe. 

Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia. 

Implementácia tém vyučovacích hodín: 

6. ročník – Potraviny  

7. ročník – Rôzne spôsoby cestovania, História prepravy obyvateľov 

8. ročník – Sláva (nástrahy pri materiálnej spotrebe slávnych a bohatých ľudí), Globálne 

otepľovanie a globalizácia, Európska únia 

9. ročník – Štúdium v USA 

 

NEMECKÝ JAZYK 

 

1.Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách 

 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov 
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7. ročník: Bývanie, komunikácia-e-mail, tel.čísla 

8. ročník: Jedálny lístok, občerstvenie 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí. 

 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

 

7. ročník: Krajiny, bývanie 

8. ročník: Nakupovanie, Potraviny 

 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. 

 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. 

Čiastková kompetencia 2: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe. 

 

8. ročník: Školské potreby 

 

 

Matematika 
 

5. ročník: 

 

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

3.2 Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov 

3.3 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní  

o nákupe 

3.4 Opísať používanie rôznych metód platenia 

 

6. ročník: 

 

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

 

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 
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3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

3.2 Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov 

3.3 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní  

o nákupe 

 

7. ročník: 

 

Zlomky  

Objem a povrch kvádra a kocky  

Pomer. Priama a nepriama úmernosť  

Percentá  

 

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

3.2 Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov 

3.3 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní  

o nákupe 

Téma 4: Úver a dlh 

4.2 Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov 

Téma 5: Sporenie a investovanie 

5.2 Zhodnotiť investičné alternatívy 

 

8. ročník: 

 

Pravdepodobnosť, štatistika 

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

3.2 Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov 

3.3 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní  

 

9. ročník: 

 

Opakovanie a prehĺbenie učiva z 8. Ročníka – Finančná spoľahlivosť a uplatňovanie 

rozhodovacích procesov v osobných financiách 

Vysvetliť význam ochrany vkladov SR, vysvetliť rozdiel medzi bankovým a nebankovým 

sektorom 

- Organizovanie osobných financií 

a používanie rozpočtu na riadenie toku 

peňazí 

Identifikovať zdroje osobných príjmov, vysvetliť pojem mzda, charakterizovať príjem 

z podnikateľskej činnosti 

- Poznať a zosúladiť osobné, rodinné 

a spoločenské potreby 

Vedieť vysvetliť rozdiel medzi úsporami a pôžičkou, na rôznych príkladoch uviesť funkciu 

peňazí ako ako prostriedok na zabezpečenie životných potrieb 
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- Aplikácia rôznych investičných stratégií, 

ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi 

Vysvetliť ako sporenie prispieva k finančnej prosperite, vysvetliť význam núdzového fondu. 

Pozitívne a negatívne stránky sporení na rôzne obdobia. 

- Riadenie  rizika a poistenie 

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík, charakterizovať verejné poistenie a jeho 

rozdiel voči komerčnému poisteniu 

Riešenie lineárnych rovníc – Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov 

Grafické znázorňovanie závislostí – Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých 

podmienok a zvládanie dlhu 

Mať základné vedomosti o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov. 

 

Fyzika 

 
9. ročník – elektrospotrebiče 

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov – hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov - 

vyhľadat informácie o právach spotrebiteľov vrátane práva na reklamáciu. Uviesť príklady 

klamlivých a zavádzajúcich informácií. Uviesť príklady fejkov 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe - rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa 

Úver a dlh – mať informácie o jednotlivých druhoch úverov poskytovaných 

spotrebiteľom - vysvetliť systém ochrany spotrebiteľa pri úveroch 

 

8. ročník – slnečné svetlo a teplo (slnečné kolektory)  

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe - rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa 

 

6. ročník – využitie vlastností kvapalín v praxi – nákup brzdovej kvapaliny  

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri 

zodpovednom rozhodovaní o nákupe - rozlíšiť pozitívne a negatívne vplyvy reklamy na 

spotrebiteľa 

 

Chémia 

 
7.ročník 

Chemická výroba - poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Pomenovať základné ľudské 

potreby. 

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 

 Prírodné suroviny (potreba separácie odpadov, recyklácie)- vysvetliť podmienky na vrátenie 

výrobkov v miestnych  obchodoch.  

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.3 Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní  

o nákupe 
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Metódy oddeľovania zložiek zmesi (zhrnutie  učiva) - čistenie odpadových vôd, destilácia. 

Zachovať  trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami 

ako prostriedku ich zabezpečenia. 

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

 

 Horenie látok so vzdušným kyslíkom - zabezpečenie  peňazí pre uspokojovanie životných 

potrieb - príjem a práca. 

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

 

 Hasenie horiacich látok - porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

 

 

8.ročník 

Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako prostriedkov jej vyjadrenia. Poznať a 

harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 

pH roztokov – pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov 

jej vyjadrenia. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.  

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 

 Alkalické kovy – ako biogénne prvky, potravinové zdroje. Poznať a harmonizovať osobné, 

rodinné a spoločenské potreby. 

Téma 3: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

 

 

9.ročník 

Zdroje uhľovodíkov- ropa, zemný plyn, uhlie a ich vplyv na  životné prostredie Udržanie 

výhodnosti, požičiavanie za  priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.  

Téma 4: Úver a dlh 

4.2 Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov 

 

Kyslíkaté deriváty – alkoholy - popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v 

ekonomickej oblasti.  

Téma 2: Plánovanie, príjem práca 

2.1 Identifikovať zdroje osobných príjmov 

 

Biológia 

 
5. ročník : Téma  - Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

 

-tému je možné uplatniť pri učive Ako žije les, Voda a jej okolie, Lúky, pasienky a polia 
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-téma sa zameriava na: - trvalé životné hodnoty ako les, voda a ostatné prírodné prostredie 

                                      - vysvetliť spôsoby regulácie a dohľad nad neprimeraným nakladaním 

a ťažbou dreva 

                                      - chápať vodu ako najvýznamnejšie prírodné bohatstvo 

                                      - žiak je oboznámený s možným korupčným a podvodným správaním 

pri nakladaní s prírodným bohatstvom 

 

6. ročník : Téma – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive  Ľudské sídla a ich okolie, Hospodárske zvieratá, 

Poľnohospodárske plodiny 

 - téma sa zameriava na: - problematiku tzv. finančného šetrenia  

                                        - vysvetlenie vzťahu medzi ľudskou prácou a peniazmi 

                                        - žiak chápe problematiku nadbytočnej produkcie 

poľnohospodárskym plodín, problematiku lacného a neetického chovu hospodárskych zvierat 

s cieľom najvyššieho zisku 

 

7. ročník : Téma – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive  Zdravý životný štýl , Zásady správnej výživy, Vplyv 

návykových látok na zdravie človeka 

 - téma sa zameriava na: - problematiku tzv. finančného šetrenia  

                                        - vysvetlenie vzťahu medzi ľudskou prácou a peniazmi 

                                        - žiak si osvojí orientáciu finančných príjmov podľa potreby 

a orientácie 

                                        - žiak vie uplatniť zodpovedné rozhodnutie pri nakladaní 

s financiami, ich zbytočné míňanie na prostriedky bezprostredne ohrozujúce zdravie a život 

žiaka 

 

8. ročník : Téma – Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive  Životné prostredie, Štátna ochrana prírody, Chránené 

územia 

 - téma sa zameriava na: - problematiku tzv. neefektívneho financovania a prania špinavých 

peňazí (napr. nelegálny obchod so živočíchmi, odpady...) 

                                         - zhodnotiť možnosti ako sa vyhnúť finančným stratám 

                                         - žiak si osvojí orientáciu finančných príjmov podľa potreby 

a orientácie 

                                         - žiak vie uplatniť zodpovedné rozhodnutie pri nakladaní 

s financiami, ich zbytočné míňanie na prostriedky bezprostredne ohrozujúce životné 

prostredie 

 

9. ročník : Téma – Plánovanie, príjem, práca 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive  Biosféra, Spoločenstvá, Ekosystém 

 - téma sa zameriava na: - vypracovanie  tzv. jednoduchého podnikateľského zámeru 

s rozpočtom malého podniku                                        -  

                                         - navrhnúť vlastný projekt podnikania, pričom podnik bude na 

území významných spoločenstiev, resp. spoločenstiev európskeho významu 
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                                         -oboznámenie sa s postupmi, ktoré treba pri zakladaní takejto 

činnosti právne dodržať 

 

4. Námety na tvorbu projektu: 

 

 

5. ročník 

Môj les 

Výskyt obojživelníkov v okolí môjho bydliska 

Liečivé rastliny v mojom okolí 

  

 

6. ročník 

Môj domáci miláčik 

Porovnanie výtrusných a semenných rastlín 

Môj obľúbený chrobák/pavúk 

Prečo sú článkonožce najpočetnejšie na Zemi? 

 

 

   7. ročník 

Ohrozený stavovec 

Zdravý životný štýl, škodlivosť fajčenia 

Drogy okolo nás 

Medziľudské vzťahy v našej triede 

Vtáky v okolí našej školy 

   8. ročník Porovnanie zraku živočíchov 

Ako zlepšiť životné prostredie v našej škole 

 

   9. ročník 

Geologický proces 

Ekosystémy v okolí našej školy 

Zemetrasenia na našom území 

 

 

 

Informatika 
 

Téma: Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

1.1 Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach  

 - uplatniteľná pri okruhoch: Informačná etika, Informácie, Práca s webovou stránkou, 

Legálnosť používania softvéru, Vyhľadávanie na webe) 

 

Téma: Rozhodovanie a správanie spotrebiteľov 

3.1 Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby (Okruh: Práca s tabuľkou) 

3.2 Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov (Okruh: Práca s 

tabuľkou) 

* témy a kompetencie finančnej gramotnosti sú v súlade s NŠFG verzia 1.2 

 

Geografia 

 
5. ročník : Téma  - Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

 

-tému je možné uplatniť pri učive Krajinné pásma Zeme, Sídla – pamiatky UNESCO 

-téma sa zameriava na: - opis možností finančnej pomoci pri živelných pohromách a 

katastrofách.                 
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                                         - financovanie opráv pamiatok UNESCO 

                                         - analyzovať aktívnu a pasívnu komunikáciu s finančnými 

inštitúciami 

 

6. ročník : Téma – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive humánna geografia Afrika, humánna geografia Ázia 

 - téma sa zameriava na: - problematiku tzv. finančného šetrenia  

                                        - posúdenie pojmov bohatstvo a chudoba, environmentálne 

problémy, rozdiely. 

                                            -  posúdenie problematiky bohatstva a chudoby v štátoch Afriky. 

                                            - Posúdenie problematiky bohatstva a chudoby v štátoch Ázie 

(kasty) v súvislosti s hospodárskymi aktivitami človeka 

 

7. ročník : Téma – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive   

 - téma sa zameriava na: - problematiku prepočtov meny (euro, zloté, švajčiarske franky, 

forint, nórska koruna, bulharský lev, chorvátska kuna, ruský rubeľ a i.) 

                                       - vysvetlenie vzťahu medzi ľudskou prácou a peniazmi 

                                       - žiak si osvojí orientáciu finančných príjmov podľa potreby  

                                       - žiak vie posúdiť rozdiely v hospodárskej úrovni krajín EÚ 

 

8. ročník : Téma – Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive   

 - téma sa zameriava na: - problematiku tzv. neefektívneho financovania a prania špinavých 

peňazí na Slovensku (napr. nelegálny obchod s drevom, emisiami ...) 

                                         - zhodnotiť možnosti ako sa vyhnúť finančným stratám 

                                         - vedieť posúdiť problematiku bohatstva a chudoby v SR,  

                                             - vysťahovalectvo a hospodárska kríza.  

                                             - plánovanie a hospodárenie s peniazmi v súvislosti s cestovným 

ruchom 

                                          

 

9. ročník : Téma – Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

 

 - tému je možné uplatniť pri učive humánna geografia Amerika, humánna geografia Austrália 

a Oceánia 

 - téma sa zameriava na: - problematiku tzv. finančného šetrenia  

                                        - posúdenie pojmov bohatstvo a chudoba, environmentálne 

problémy, rozdiely. 

                                            -  posúdenie problematiky bohatstva a chudoby v štátoch Ameriky 

                                            - posúdenie problematiky bohatstva a chudoby v štátoch Austrálie 

a Oceánie v súvislosti s hospodárskymi aktivitami človeka 
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Dejepis 

 
5. ročník 

Tematický celok Téma Finančná gramotnosť 

Človek v premenách 

priestoru a času 

 

Európania v Afrike, 

vznik kolónií 

africkí otroci 

Novšie druhy práce  továrne, robotníci, priemysel, 

strojová výroba 

Detská práca 

 

pracovná doba 12 – 14 hodín, 

zneužívanie detí na prácu 

Deti v bohatých 

a chudobných krajinách 

otroctvo, UNICEF 

 

6. ročník 

Tematický celok Téma Finančná gramotnosť 

Obrazy starovekej 

spoločnosti 

Mladšia doba kamenná. keltské platidlá 

Obrazy stredovekého 

sveta. 

 

Arabská kultúra 

 

číslice, vzdelanie, stavby 

Novota Európy – 

stredoveké mesto. 

mestá – strediská obchodu a 

remesiel 
 

7. ročník 

 

Téma NŠFG Téma 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov Zlatá baňa Uhorska; Objavitelia a objavovaní 

Úver a dlh Svetové hospodárstvo a nové usporiadanie 

sveta 

Talianske mestské štáty 
 

8. ročník 

 

Téma NŠFG Téma 

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov Priemyselná revolúcia; Slovenské 

vysťahovalectvo 

 

Dejepis 9. ročník 

Tematický celok Téma Finančná gramotnosť 

ČESKOSLOVENSKO 

V MEDZIVOJNOVOM 

OBDOBÍ (1918 – 1939) 

 

Zápas o každodenný 

chlieb 

 

hospodárske krízy 

zabezpečovanie životných potrieb 

jednotlivca a rodiny 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 135 z 159 

SLOVENSKO PO ROKU 

1989 

 

Vstup Slovenska do EÚ 

a NATO 

 

zavedenie eura, popísať spôsob 

používania rôznych metód 

platenia 

 

 

Občianska náuka 
 

Finančná gramotnosť 6.:  

 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách.  

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. 

Implementácia:  

- Poslanie a funkcia rodiny  

- Vzťahy v rodine, roly členov rodiny 

- Normy a pravidlá  

- Problémy rodinného života a ich riešenie  

- Človek vo sfére peňazí 

- Obecná samospráva  

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí. 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Implementácia: 

- Vzťahy v rodine, roly členov rodiny 

- Človek vo sfére peňazí 

 

Finančná gramotnosť 7.: 

Postavenie jednotlivca v spoločnosti – poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské 

potreby 

Sociálne vzťahy v spoločnosti – pochopiť vzťah ľudská práca – peniaze a etickú súvislosť 

medzi bohatstvom a chudobou 

 

Finančná gramotnosť 8.: 

Štát a právo – poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby 

Ľudské práva a slobody - prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia 

 

Finančná gramotnosť 9.: 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách.  

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. 

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.  

Implementácia: 

- Ekonómia a ekonomika 

- Základné ekonomické otázky  

- Typy ekonomík  
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- Základné formy podnikania 

- Právne formy podnikania 

- Spotrebiteľ, spotreba  

- Ochrana spotrebiteľa 

- Reklamácia 

- Práva spotrebiteľa v EÚ 

- Vplyv reklamy na spotrebiteľov  

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí. 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Čiastková kompetencia 2: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblasť 

podnikania. 

Implementácia: 

- Voľba povolania  

- Kariérny rast 

- Trhový mechanizmus 

- Peniaze a funkcie peňazí 

- Chudobné a bohaté krajiny sveta 

- Osobné financie  

- Hospodárenie domácností 

 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny.  

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.  

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov. 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní 

o nákupe. 

Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia. 

Implementácia: 

- Vzdelávací systém na Slovensku  

- Voľba povolania 

- Hospodárenie podniku 

- Spotrebiteľ, spotreba 

- Ochrana spotrebiteľa 

- Práva spotrebiteľa v EÚ 

- Vplyv reklamy na spotrebiteľov 

- Štátny rozpočet a daňová sústava  

 

Technika 
 

5. ročník 

 

Človek a výroba v praxi – 2/4 vysvetliť podstatu a význam podnikaniana príkladoch z praxe 

Plánovanie a vedenie domácnosti – 2/2 – vysvetliť prvky osobného, rodinného rozpočtu, 

zostaviť rozpočet domácnosti - 3/2 – zoradiť finančné ciele podľa ich priorít 
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6. ročník 

 

Plánovanie a vedenie domácnosti – 2/1 – vysvetliť pojem mzda, zostaviť rozpočet domácnosti 

- 3/2 – prijímať finančné rozhodnutiana základe reálnych možností 

 

7. ročník 

Plánovanie a vedenie domácnosti – 4/1 – zhodnotiť výhody a nevýhody spotrebiteľského 

úveru a kreditnej karty - 4/2 – uviesť príklady spotrebiteľských úverov a ich poskytovateľov 

 

8. ročník 

Výpočty spotreby energií – 1/2 – uviesť príklady zavádzajúcich a klamlivýcch obchodných 

praktík 

 

9. ročník 

Bytové inštalácie – 2/2 - zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet fyzickej osoby 

Svet práce – 2/4 – právne formy podnikania a základné predpisy v oblasti podnikania -  

vysvetliť podstatu a význam v praxi, návrh vlastného projektu podnikania - 2/1 – 

charakterizovať príjem z podnikateľskej činnosti 

 

 

Výtvarná výchova 
 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Celková kompetencia: Porozumenia a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb 

jednotlivca a rodiny 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby 

Implementácia tém vyučovacích hodín: 

 V obchode  

Potraviny 

 Moja rodina 

 Prázdniny 

 

2. Plánovanie, príjem a práca 

Celková kompetencia: Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie 

osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí. 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov.  

Implementácia tém vyučovacích hodín: 

 Zamestnanie rodičov 

 Miesta zamestnania  

 História a súčasnosť cestovania 

 Teenageri a peniaze, Príbeh peňazí 

 

Hudobná výchova 

 
5. ročník                            
2.téma:Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

 ČIASTKOVÁ KOMPETENCIA 2:Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov 

(internet, reklama, plagát...) 

Tematický celok: Hudba spojená s inými druhmi umenia – balet, opera, opereta, muzikál 
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6. ročník 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách.: 

- Opakovanie vedomostí 

- Opera  

- Opereta 

- Muzikál vo svete  

- Koncert  

- Zahrajme si divadlo  

 

7. ročník 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách.: 

- Opakovanie  

- Pieseň 

- Vianoce 

- Moderná hudba 

- Zahrajme si divadlo  

 

8. ročník 

1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 
Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích 

procesov v osobných financiách.: 

- Opakovanie 

- Vianoce  

- Prekračovanie hraníc 

- Muzikál  

- Zahrajme si divadlo  
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 Implementácia čitateľskej gramotnosti v sekundárnom vzdelávaní 

 

Na rozvoj čitateľskej gramotnosť v našej ZŠ je okrem štandardného vyučovacieho procesu, kde 

sa čitateľská gramotnosť rozvíja nepriamo – prostredníctvom jednotlivých vyučovacích 

predmetov určený projekt „Zo školy múdrejší“ . Tento projekt je priamo zameraný na rozvoj 

(aj) čitateľskej gramotnosti prostredníctvom extra hodín, záujmovej činnosti, pedagogických 

klubov a vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

 

Slovenský jazyk 

 

Čitateľská gramotnosť sa primárne rozvíja v predmete slovenský jazyk a literatúra a súčasne sa 

využíva, a tým aj rozvíja v učení sa na ktoromkoľvek predmete kognitívneho charakteru. Je na 

učiteľovi, aby vytváral podmienky na to, aby sa žiak učil aj spracovaním informácií z textu. 

 

Podľa výkonového štandardu SJ pre základné školy je súčasťou komunikačných jazykových 

kompetencií čítanie s porozumením, spolu s písaním a hovorením ( počúvanie je integrovanou 

súčasťou hovorenia) a vymedzujú ho tieto spôsobilosti a zručnosti: 

 

1. Zamerať svoje čítanie podľa potreby 
Vybrať text podľa komunikačného zámeru a podľa danej situácie. 

Nahlas, ticho a opakovane prečítať text. 

 

2. Pochopiť význam textu 
Pochopiť umelecký a vecný text s využitím explicitných informácií. 

Pochopiť text podľa implicitných informácií. 

Tvoriť a overiť navrhnuté hypotézy. 

Reprodukovať umelecký a vecný text na základe chronologickej alebo logickej postupnosti. 

 

3. Pochopiť formálnu stránku textu 
Rozoznať všeobecné usporiadanie textu – odseky, nadpisy atď. 

Rozpoznať a pomenovať rozličné texty a určiť ich horizontálnu štruktúru. 

 

4. Odlíšiť vetu a text 
Vyhľadať prvky nadväznosti medzi slovami a skupinami slov, ktoré slúžia na plynulý prechod 

medzi vetami, odsekmi, časťami výpovedí. 

Určiť časovú a logickú postupnosť pri rozvíjaní témy. 

 

5. Pochopiť zmysel umeleckého a vecného textu vzhľadom na využitie interpunkčných 

znamienok, gramatických kategórií (rod, číslo, pád, osoba, číslo, čas). 

 

6. Pochopiť význam lexikálnych jednotiek 
Porozumieť významu slov v umeleckých a vecných textoch. 

Overiť si význam slova. 

Porozumieť štruktúre slova a jeho častiam, napr. slabikám a hláskam. Rozoznať sémantické 

vzťahy medzi slovami, skupinami slov jednovýznamové – viacvýznamové slová. 
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V literárnej výchove v sekundárnom vzdelávaní je vo výkonových štandardoch čítanie s 

porozumením a interpretácia významu prostriedkom osvojovania si poznatkov z teórie 

literatúry a ich využitia na pochopenie literárneho textu v jeho komplexnosti: 

 

· vie vysvetliť literárnu postavu ako fikciu autora, nositeľa deja, 

· vie určiť hlavné a vedľajšie postavy, 

· vie výstižne charakterizovať postavy, 

· vie vysvetliť funkciu nadpisu, 

· vie vyhľadať a posúdiť súvislosti medzi nadpisom a textom, 

· vie vysvetliť členenie textu na odseky, 

· vie vyhľadať kľúčové slová v odseku, 

· vie zdôvodni ť, prečo sa literárne dielo člení na kapitoly. 

 

Čitateľská gramotnosť je zahrnutá do vzdelávacieho štandardu obidvoch zložiek predmetu. 

Zaradenie čitateľskej gramotnosti do jazykovej zložky vytvára lepší priestor na využitie 

vedomostí žiakov o formálnej stránke textu na poznávanie a porozumenie obsahu textu. 

Umožňuje to žiakovi pochopiť funkciu jazykových prostriedkov v texte a tým uľahčiť jeho 

porozumenie, pochopiť zmysluplnosť a potrebu poznatkov o jazyku v práci s textom ako 

zdrojom informácií. Prepojenie troch základných spôsobilostí – čítanie s porozumením, písanie 

a hovorenie, detailne opísaných vo vzdelávacom štandarde jazykovej zložky predmetu SJL, je 

ďalšou dôležitou zmenou, ktorá vytvára lepšie podmienky na praktické využívanie poznatkov, 

ktoré získa žiak o jazyku a literatúre. Vzhľadom na problémy žiakov v súvislom vyjadrovaní o 

zistených súvislostiach, záveroch z textu a argumentov v hodnotení jeho obsahu a formy je 

potrebné viesť vyučovanie čítania s porozumením v rovnocennom prepojení s hovorením 

a písaním. Jednotlivé zručnosti v rámci čítania s porozumením rozvíjané v jazykovej zložke, 

má žiak využívať v literárnej výchove a naopak, analytické zručnosti v práci s umeleckým 

textom umožňujú žiakovi efektívnejšie pracovať s textami na jazykovej zložke predmetu. V 

literárnej výchove sa žiak u čí nové poznatky o texte a aplikuje ich pri čítaní a porozumení 

umeleckých a vecných textov, ako aj v tvorbe vlastných textov na slohu. V predmete SJL sa 

žiak u čí o texte, ale aj prostredníctvom textu. V ostatných predmetoch by mal teoretické 

vedomosti o texte a získané zručnosti v čítaní s porozumením využíva ť pri práci s textom ako 

s učebným zdrojom a pri tvorbe vlastného textu na vyučovaní v danom predmete. 

 

Čitateľská gramotnosť je v modeloch gramotnosti pomenovaná pojmom funkčná gramotnosť, 

ktorú charakterizuje schopnosť spracovať textové informácie. Teoretické východiská o 

funkčnej gramotnosti boli aplikované do metodiky, ktorá zisťuje úroveň 5 procesov (činností) 

porozumenia – získavanie informácií, utváranie širšieho porozumenia, rozvoj 

interpretácie, uvažovanie o obsahu textu, uvažovanie o forme textu – potrebných na úplné 

porozumenie súvislého a nesúvislého textu v rôznych situáciách čítania. Požiadavky na funkčnú 

(čitateľskú) gramotnosť boli transformované do koncepcie obsahovej reformy školstva v 

Slovenskej republike a vyjadrené v štátnom vzdelávacom programe v kľúčových 

kompetenciách žiaka, v prioritách vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, v edukačných 

cieľoch predmetu slovenský jazyk a literatúra a vo výkonovom štandarde na spôsobilosť čítanie 

s porozumením. 

 

Gramotnosť je jedným z najväčších úspechov akejkoľvek spoločnosti, je známkou civilizácie. 

Naša stratégia sleduje rozvoj čitateľskej gramotnosti. Cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, 

naučiť ich čítaniu s porozumením, aby žiak: 

 

· dokonale používal materinský jazyk, 
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· vyjadroval svoj názor vhodným spôsobom a aby si ho vedel obhájiť, 

· bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity, 

· názory vyjadroval adekvátne, 

· vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých, 

· počúval a rešpektoval názory druhých, 

· vedel vyhľadávať a používa ť pri učení rôzne zdroje informácií, osvojil si metódy štúdia 

a práce s informáciami, 

· využíval prostriedky IKT v bežnom živote a pre svoj  e ďalšie vzdelávanie, 

· dokázal kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať a prakticky 

využívať. 

 

Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti pravidelne 

dopĺňame knihy do žiackej a učiteľskej knižnice. 
 

 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti: 
 

- Exkurzie do obecnej knižnice, 

- Tvorivé písanie, 

- Čítanie doplnkovej mimočítankovej a regionálnej literatúry zo žiackej knižnice, 

- Prispievanie do školského časopisu Pieninský školák, 

- Recitačné a literárne súťaže (Hviezdoslavov Kubín, Babka a dedko), 

- Výstavky kníh spojené s predajom pri príležitosti Marca – mesiaca kníh, 

- Dramatizácia príbehov na hodinách SJL, 

- Diskusie k prečítaným textom, reakcia na pre čítané, 

- Hlasné čítanie učiteľa – na motiváciu žiakov, aby sa pustili do čítania; radosť z 

počúvania textu, 

- Tvorba prezentácií o spisovateľoch, 

- Návšteva divadelných predstavení. 

 

Na splnenie vytýčených cieľov použijeme aktivizujúce vyučovacie metódy, a to predovšetkým 

samostatnú prácu žiakov, prácu vo dvojiciach a skupinovú prácu. Okrem samostatnej práce 

zacielenej na získanie vedomostí, návykov a zručností je nevyhnutné, aby žiaci objavovali nové 

poznatky vlastnou činnosťou. Učiteľ svojím individuálnym prístupom usmerňuje rozvoj 

schopností jednotlivých žiakov a riadi tvorivú prácu kolektívu triedy. 

 

 

Cudzie jazyky 
 

Čítanie je jednou zo základných jazykových zru čností, dôležitým cie ľom a prostriedkom vo 

vyučovaní cudzieho jazyka. Čítať, znamená nielen zachytiť očami napísané alebo vytlačené 

grafické znaky, ale aj porozumieť ich významu a dokázať ich použi ť v ústnom prejave. Text 

je neoddeliteľnou súčasťou výučby cudzieho jazyka. 

 

Čítanie s porozumením má nezastupiteľné miesto v cudzojazyčnom vyučovaní. Vedieť 

pracovať s textom, nielen ho prečítať, ale predovšetkým porozumie ť hlavným informáciám, 

alebo obsahu textu v cudzom jazyku je dôležitým predpokladom zvládnutia cudzej reči. 

 

Čítanie: 

- rozvíja myslenie, vyjadrovanie, kreativitu a fantáziu 
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- prispieva k vybudovaniu osobnej a kultúrnej identity, posilňuje sebavedomie a vývin 

osobnosti 

- obohacuje reč, rozširuje slovnú zásobu a napomáha správnej gramatike a štylistike 

- rozširuje poznatky a vedomosti z rôznych oblastí 

 

Čitateľská zručnosť je schopnosť prezrieť si text a predpovedať, o čom text bude. Vychádzajúc 

z učebných osnov pre anglický jazyk žiaci majú byť vedení k rozvíjaniu základných 

čitateľských zručností, medzi ktoré patria: 

 

1. skimming 

2. scanning 

3. intenzívne čítanie 

4. extenzívne čítanie 

 

 

Fázy čítania pri práci s textom: 
 

1. Fáza predčítaním textu: 

 

V tejto prípravnej fáze sa žiaci zoznamujú s témou, ktorej sa text týka, aktivuje sa ich angličtina 

a stimuluje sa myslenie na danú tému. Táto fáza podporuje ich zvedavosť a „chcenie“ povedať 

ostatným, čo o danej téme vedia a chcú sa dozvedieť. 

Do tejto skupiny môžeme zaradiť: 

 

· prácu s obrázkami a inými mimo testovými zdrojmi 

· diskusiu o téme 

· brainstorming na danú tému 

· vytváranie pojmových máp 

· prácu s nadpisom textu 

· hľadanie kľúčových slov 

 

2. Fáza prvého čítania 

 

Žiaci majú stanovené úlohy, súvisiace s textom: všeobecné otázky alebo špecifické otázky k 

textu, zamerané na konkrétny fakt, ktorý majú pričítaní nájsť. 

 

3. Fáza druhého čítania 

 

V tejto fáze učiteľ stanovi žiakom ďalšie úlohy spojené s textom. Tieto úlohy sa zameriavajú 

na detailnejšie porozumenie textu. 

 

Úlohy v tejto fáze: 

 

· dopĺňanie do tabuľky alebo textu 

· zoraďovanie obrázkov alebo časti textu 

· formulovanie odpovedi na otázky 

· vyhľadávanie neznámych jazykových prostriedkov. 

 

4. Fáza využitia obsahovej a formálnej stránky textu. 
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Úlohy k tejto fáze: 

 

· odpoveď na otázky 

· sumarizácia textu 

· dokončenie textu 

· príprava rozhovoru na základe textu 

· hľadanie riešenia problému 

· vyjadrenie vlastného postoja 

· príprava projektu 

· grafické zobrazenie informácií z textu 

· dramatizácia textu 

· reflexia po prečítaní textu. 

 

Žiaci získavajú návyky čítania s porozumením na úrovni A1 pri pomoci jednoduchých textov 

a žiaci na úrovni A2 pracujú s adaptovanými literárnymi dielami spisovateľov anglickej 

literatúry. 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti uplatňujeme na každej vyučovacej hodine pri práci s textami k 

určitej slovnej zásobe a pri osvojení gramatických javov. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti 

je nutné používať rôzne metódy práce s textom a tak isto aj rôzne typy textov: 

 

· vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých tlačených materiáloch, akými sú 

napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové harmonogramy, 

· vyhľadať špecifické informácie v zoznamoch a vybrať z nich potrebné informácie, 

· rozumieť bežným orientačným tabuliam, označeniam a nápisom na verejných miestach, 

akými sú ulice, reštaurácie, železničné stanice, atď., 

· pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, s ktorými 

prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke články, 

· porozumieť jednoduché osobné listy, 

· z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych slov, 

· vedieť nájsť potrebné informácie v krátkych časopiseckých textoch. 

 

Žiaci pracujú nielen s učebnicovými textami, ale využívajú: 

- časopisy v AJ(Hello, Friendship), 

- literárne diela anglických spisovateľov z kabinetu AJ ( Charles Dickens, R. Kipling a 

iné). 

 

 

Spoločenskovedné predmety 
 

Dejepis 
 

Cieľom rozvíjania čitateľskej gramotnosti na predmete dejepis je taký čitateľ, ktorý disponuje 

čitateľskými kompetenciami, ktoré mu umožňujú pracovať s rozličnými druhmi textov 

používaných na rôzne účely. 

 

Aktivity uplatňované v predmete dejepis na rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

 

· hlasné čítanie 

· tiché čítanie 
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· vzájomné čítanie / v dvojiciach, v skupine/ 

· odpovede na otázky k textu 

· tvorba otázok k textu / ak vie o čom čítal, vie vytvárať otázky/ 

· rozprávať jeden druhému o prečítanom 

· napísať krátku vlastnú reakciu 

 

Žiak: 

 

- sa vie orientovať v texte, odlíši ť podstatné informácie a dopĺňajúce informácie 

- chápe súvislosti medzi historickými obdobiami a dokáže ich logicky prepájať 

- rieši problémové úlohy s využitím kritického myslenia 

- dokáže vyjadriť svoj vlastný názor k danej historickej problematike 

- vie využíva ť odbornú literatúru, pracovné zošity a dejepisné atlasy 

- prejavuje záujem o aktuálne dianie v spoločnosti čítaním novín a časopisov 

- vie získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rôznych vedeckých a 

technologických informačných zdrojov 

 

Občianska náuka: 

 

Žiak vie: 

 

- čítať s porozumením, vedieť v texte vyhľadať potrebné údaje a využívať poznatky v 

praktickom živote 

- rieši ť problémové úlohy a cvičenia s cieľom rozvíjať kritické myslenie a schopnosť  

argumentácie 

- vedieť orientovať sa a správne čítať tabuľky, grafy - využíva ť texty z učebnice, 

pracovné zošity, odbornú tlač, odbornú literatúru a prácu s IKT 

- vedieť využíva ť ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty spoločenského 

a spoločenskovedného charakteru. 

 

 

Prírodovedné predmety 
 

V prírodovedných predmetoch čitateľská gramotnosť má priamy vplyv aj na výkon v 

oblasti prírodovednej gramotnosti, preto sa budeme zameriavať na: 

 

- čítanie a pochopenie nesúvislých textov – grafy, diagramy, formuláre, záznamy, 

tabuľky, letáky 

- určenie zmyslu (hlavného odkazu) textu, respektíve myšlienky z ktorej text vychádza, 

- hľadanie a uvažovanie o príčinnej alebo inej súvislosti dvoch javov, tvrdení alebo časti 

textu napr. určiť vzťah medzi dvoma krátkymi polemickými textami, alebo určiť názov, ktorý 

je pre oba texty spoločný, 

- vyhľadanie požadovanej informácie v texte, 

- zdôvodnenie – nájsť argumenty obsiahnuté v texte na podporu daného tvrdenia, využi ť 

skôr nadobudnuté vedomosti na vymyslenie príkladu alebo faktoru, ktorý zodpovedá 

všeobecným informáciám z textu, 

-formulovanie odpovede vlastnými slovami. 

 

Ciele vyučovania prírodovedných predmetov sú zamerané nielen na rozvoj funkčnej (najmä 

čitateľskej, matematickej a prírodovednej) gramotnosti žiakov, ale aj na vizuálnu gramotnosť 
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– aby žiaci nachádzali zmysel vo všetkom, čo vnímajú. Napr. orientácia v grafoch a iných 

diagramoch je dnes o to významnejšia, že vo verejnom priestore a v médiách sa často 

stretávame s grafmi, ktoré sú spracované nekvalitne zavádzajúco, jednostranne alebo 

tendenčne. Klamlivé a nepresné informácie môžu mať negatívny vplyv na naše rozhodnutia. 

 

V oblasti čitateľskej gramotnosti v prírodovedných predmetoch sa zameriame na nasledujúce 

ciele: 

 

Biológia 
 

Žiak vie: 

 

- čítať s porozumením a dokáže nadobudnuté informácie o prírode, rastlinách, 

živočíchoch a človeku aj prezentovať 

- vie vyhľadať, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov a 

kriticky ich zhodnotiť z hľadiska správnosti, presnosti a spoľahlivosti 

- dokáže aplikovať nadobudnuté poznatky v praktickom živote pri pozorovaní prírody 

- dokáže pracovať s obrazovým materiálom a grafmi, vie ich priradiť k príslušnému textu 

a k pozorovaným javom 

- vie využívať informácie  z encyklopédií, odborných časopisov, internetových stránok 

a iných vhodných informačných zdrojov 

 

Fyzika 
 

Žiak vie: 

 

· získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rôznych vedeckých a 

technologických informačných zdrojov, 

 

· využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a v rozličných 

činnostiach vie vyhľadať, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov 

a kriticky ich zhodnotiť z hľadiska správnosti, presnosti a spoľahlivosti, 

· aplikovať empirické metódy práce – pozorovanie, experimentovanie, meranie a 

spracovanie nameraných hodnôt fyzikálnych veličín pri skúmaní fyzikálnych javov, 

· komunikovať verbálnou aj písomnou formou, ovláda symbolickú, tabelárnu, grafickú 

komunikáciu, 

· aplikovať pri riešení fyzikálnych úloh a problémov znalosť fyzikálnych pojmov, 

zákonov, faktov, nadobudnutý matematický aparát aj odborné informácie získané z rôznych 

vhodných informačných zdrojov, 

· rozlišovať spoľahlivé informácie od nespoľahlivých – kriticky myslieť. 

 

 

Chémia 
 

Žiak vie: 

· používa ť odbornú terminológiu na opísanie chemických javov  a procesov, 

· plánovať a realizovať pozorovania, merania a experimenty, 

· spracovať a vyhodnocovať údaje získané pri pozorovaní, meraní a experimentovaní, 
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· vyhľadávať v dostupných zdrojoch poznatky o použití rôznych látok v priemysle, 

poľnohospodárstve a v živote z hľadiska významu pre človeka, vplyvu na životné prostredie a 

ľudské zdravie, 

· využívať poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a 

životného prostredia. 

 

 

Matematika 
 

Žiak vie: 

 

· správne používať matematickú symboliku, znázorňovať a vyjadrovať vzťahy medzi 

veličinami, 

· čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy, 

· čítať nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy, reprodukovať prečítané, 

· vyhľadávať, získavať a spracovávať informácie z primerane náročne spracovaných 

zdrojov vrátane samostatnej práce s učebnicou a ďalšími textami. 

 

 

 

Informatika 
 

Žiak vie: 

· uvažovať o informáciách a rôznych reprezentáciách, používať vhodné nástroje na ich 

spracovanie, 

· uvažovať o algoritmoch, hľadať a nachádzať algoritmické riešenia problémov, vytvárať 

návody, programy podľa daných pravidiel, 

· logicky uvažovať, argumentovať, hodnotiť, konať zdôvodnené rozhodnutia, 

 

· komunikovať a spolupracovať prostredníctvom digitálnych technológií, získavať 

informácie na webe, 

· rozumieť rizikám na internete, dokáže sa im brániť a rieši ť problémy, ktoré sa vyskytnú, 

· rešpektovať intelektuálne vlastníctvo. 

 

 

Geografia 
 

Žiak vie: 

 

· pracovať s literatúrou ako zdrojom poznatkov - učebnica, časopisy, encyklopédie 

správne porozumieť prečítanému, 

· vyhľadať, porovnať, posúdiť a zhodnotiť dostupné informácie o krajine z rôznych 

informačných zdrojov, 

· prezentovať informácie o krajine v rôznych podobách – grafy, tabuľky, schémy, 

diagramy, filmy a pod. = základ vyjadrovania v predmete geografia, 

· interpretovať mapy rôzneho druhu v tlačenej a digitálnej podobe, 

· zdôvodniť rôznorodosť prírodných podmienok na Zemi a ich vplyv na život človeka, 

· zaujať postoj k najvážnejším problémom ľudstva a ponúknuť vhodné riešenia, 

· pochopiť zložitosť krajiny a silnú vzájomnú previazanosť jej prírodných a 

socioekonomických zložiek. 
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Na dosiahnutie cieľov budeme využíva ť rozličné metódy, a to nielen prácu s knihou, (učebnica, 

odborná literatúra, odborné časopisy) a názorno-demonštračné metódy (pozorovanie predmetov 

a javov, predvádzanie modelov, pokusov, predmetov, statických a dynamických projekcií), ale 

aj praktické metódy: žiacke pracovné činnosti (laboratórne práce a praktické cvičenia so 

spracovaním výsledkov pozorovania do tabuliek a grafov), bádateľské metódy, problémové a 

výskumné metódy. 

 

Na vyhľadávanie a spracovávanie informácií využijeme IKT notebooky (a tablety pre každého 

žiaka) s pripojením na internet. 

 

Veľký dôraz budeme klásť na to, aby žiaci: 

 

· správne uvádzali zdroje informácií a vyhli sa tak plagiátorstvu, 

· porovnávali údaje z rôznych zdrojov a kriticky zhodnotili, ktorý z protichodných údajov 

(inštrukcií) je správny, vedeli dohľadať potrebné informácie z ďalších zdrojov, 

· používali správnu symboliku (matematickú, fyzikálnu, chemickú...), 

· využívali získané poznatky na ochranu prírody, živo ta a zdravia. 

 

Pre podporu čitateľskej gramotnosti v prírodovedných predmetoch budeme : 

 

· viesť žiakov k pozornému čítaniu s porozumením pri riešení slovných úloh, využívať 

úlohy s praktického života s väčším množstvom informácií, vedieť v texte vyhľadať potrebné 

údaje a použiť ich pri riešení úlohy, 

 

· zadávať problémové úlohy a cvičenia s cieľom rozvíjať schopnosť žiakov spisovne 

komunikovať a argumentovať v ústnom i písomnom prejave, 

· používa ť pracovné zošity zamerané  na rozvoj matematickej a čitateľskej gramotnosti, 

· využíva ť na hodinách odbornú tlač, prácu s IKT, internetom s cieľom naučiť žiakov 

pracovať s odbornou literatúrou, 

· viesť žiakov k čítaniu s porozumením tak, aby žiak vedel adekvátne prezentovať a 

obhájiť svoj projekt, 

· viesť žiakov k spracovávaniu výsledkov svojej práce vo forme tabuliek, grafov a iných 

diagramov, 

· viesť žiakov k samoštúdiu, 

· na hodinách informatiky zadávať úlohy, ktoré budú korešpondovať s aktuálne 

preberaným učivom fyziky, chémie, techniky a iných predmetov, 

· úlohy formulovať tak, aby sme žiakom pomohli porozumie ť odborným textom na 

primeranej úrovni a aplikovať získané poznatky na riešenie konkrétnych situácií z bežného 

života. 

·  

 

Hudobná výchova 

 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti sa v predmete hudobná výchova uplatňuje prirodzene v 

spojitosti s rytmikou jazyka a obsahom vzdelávania vyučovacieho predmetu bohatého aj  na 

literárne a vecné texty. Žiak tak pracuje so symbolmi a ich významami /správne priradzovanie 

s akcentom na logiku/, textom -jeho významom, strofami a ich významom až po najmenšie 

jazykové útvary, akými sú slová, slabiky . K rozvíjajúcim prvkom podporujúcim formovanie 

čitateľskej gramotnosti patrí komponovanie hlavnej myšlienky, zostavovanie osnovy, 
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reprodukcia piesne, logické spájanie súvislosti, tvorba vlastných úsudkov a hodnotenie. 

Obohacujúcim prvkom formujúcich a tvorivých činností je práca s učebnicou, s IKT.  

 

Čitateľskú gramotnosť rozvíjať prostredníctvom hudobných činností predstavujúce 

najrozmanitejšie formy kontaktu žiaka s hudbou, dávať možnosť spájať hudbu so slovom, 

obrazom, pohybom, hrou na elementárnych hudobných nástrojoch. Na vyučovaní hudobnej 

výchovy sa rozvíja u žiakov čitateľská gramotnosť najmä čítaním súvislých umeleckých 

textov, kombinovaných umeleckých a vecných textov a  uvažovaním o obsahu (text piesne, 

príbeh). 
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 Produkty činnosti žiakov v technických predmetoch – 2. stupeň 
 

Jedným z hlavných cieľov vyučovacieho predmetu technika na druhom stupni základnej školy 

je vytvárať u žiakov predpoklady na rozvíjanie praktických manuálnych zručností a to 

zapracovaním tvorby konkrétneho výrobku priamo do obsahu predmetu technika a to 

nasledovne: 

 

 

Technika 

 

5.ročník 

Výrobok - drevené podstavčeky 

Ročník: piaty – 1.polrok 

Predmet: Technika 

Využitie: drevený podstavček na obrázok z bavlniek 

Materiál: smrekové drevo – latovanie, papier, klince, kladivo,  

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie,  

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, kladivo drevený hranol 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 4 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si zhotovia vlastný drevený podstavec. Na podstavec si nabijú klince do 

ľubovoľného geometrického útvaru a omotávajú bavlnky okolo nich.  

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka 30x30x10mm(rozmer môže byť aj 

ľubovoľný rozmer aký si určí žiak). 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava – šmirgľový papier. 



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 150 z 159 

5. Narysovanie geometrického útvaru. 

6. Zatĺkanie klincov po obvode geometrického útvaru.  

7. Omotávanie bavlniek po obvode a krížom krážom cez daný útvar.  

 

Výrobok – drevená hračka (vláčik) 

Ročník: piaty -2.polrok 

Predmet:  technika 

Využitie: hračka na hranie 

Materiál: smrekové drevo – latovanie/ drevený hranol, papier, lepidlo, lak na povrchovú 

úpravu, farby, klince 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie, zatĺkanie klincov 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, lak a drevený hranoly, 

farby, lepidlo, 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 4 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si zhotovia vlastný drevený vláčik. 

Praktická časť 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru trupu vláčika(200x50x50) 

3. Úprava tvaru trupu vláčika na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Meranie a následné vyrobenie 4 koliesok priemeru 30-40mm. 

5. Úprava kolies vláčika. (brúsením) 

6. Zhotovenie a úprava tvaru kabíny rozmerov 80x50x50 a komína (ľubovoľný rozmer) 

7. Povrchová úprava (natieranie bezfarebným lakom alebo farbami ).  

8. Zlepenie jednotlivých exponentov, pribíjanie pomocou klincov. 
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6.ročník 

Výrobok – vtáčia búdka 

Ročník: šiesty-1. polrok 

Predmet:  technika 

Využitie: prístrešok pre vtáky v zime 

Materiál: drevené dosky rozmerov : dno búdky 120x120; predná stena 120x230 s otvorom d= 

26 mm; zadná a 2 bočné steny 120x230  a strecha 120x200mm 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie,  

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, pravítko, klince, kladivo 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 5 hodín  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si zhotovia vlastný drevený vláčik. 

Praktická časť 

Rozbor pracovného postupu. 

Žiaci budú pracovať vo dvojiciach.  

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Návrh výrobku s presnými rozmermi narysovaný na papier.   

3. Meranie a následné pílenie jednotlivých častí (strecha, dno, 2x bočná stena a 1x predná stena 

s otvorom) 

4.  Zhotovenie a úprava (opracovanie dreva pomocou brúsneho papiera). 

5. Pospájanie stien búdky do celkového výrobku pomocou klincov a kladiva a lepidla.  

6. Hotový výrobok.   

 

Výrobok – prívesok na kľúče 

Ročník: šiesty- 2. polrok 

Predmet:  technika 

Využitie: prívesok na kľúče ako darček  

Materiál: plastová  doska hrúbka 5 mm (max 10mm) rozmery 50x50 mm alebo väčšie  



 

Školský vzdelávací program 

Základná škola, Málinec 

Strana 152 z 159 

karika na kľúče,  drôtik na spojenie výrobku a kariky 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie,  

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, pravítko 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 4 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si zhotovia vlastný drevený vláčik. 

Praktická časť 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Návrh výrobku s presnými rozmermi narysovaný na papier.   

3. Meranie a následné načrtnutie a narysovanie tvaru kľúčenky. 

4. Vyrezanie tvaru kľúčenky. 

5. Zhotovenie a úprava (opracovanie plastu pomocou brúsneho papiera). 

6. Zavesenie prívesku na kariku.  

 

7.ročník 

 

Výrobok - drevený stojan na perá a ceruzky 

Ročník: siedmy – 1.polrok 

Predmet: Technika 

Využitie: drevený stojan na perá a ceruzky 

Materiál: drevo, lepidlo, lak na povrchovú úpravu 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, lak a drevený hranol 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 2 hodiny  

Teoretická časť projektu: 
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Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni.  

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava (natieranie bezfarebným lakom). 

 

Výrobok z odpadového materiálu – krmítko pre vtáčiky 

Ročník: siedmy – 2. polrok 

Predmet: Technika 

Využitie: krmítko pre vtáčiky 

Materiál: ľubovoľný odpadový materiál - drevo, plastová fľaša 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, brúsny papier, štetec, nožnice 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok 

Časová náročnosť: 2 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni.   

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Úprava materiálu pomocou nástrojov. 

3. Povrchová úprava výrobku. 
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8.ročník 

 

Výrobok - drevený stojan na servítky 

Ročník: ôsmy – 1.polrok 

Predmet: Technika 

Využitie: drevený stojan na servítky 

Materiál: drevo, lepidlo, lak na povrchovú úpravu 

Pracovný postup: meranie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, lak a drevený hranol 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok, autentické, slovné  a 

priebežné hodnotenie, 

Časová náročnosť: 2 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni.  

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Meranie a následné upravenie rozmeru drievka 30x30x10mm. 

3. Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

4. Povrchová úprava (natieranie bezfarebným lakom). 

Výrobok z odpadového materiálu – kvetináč 

Ročník: ôsmy – 2. polrok 

Predmet: Technika 

Využitie: kvetináč 

Materiál: ľubovoľný odpadový materiál - drevo, plastová fľaša 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, brúsny papier, štetec, nožnice 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok 

Časová náročnosť: 2 hodiny  
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Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni.   

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Úprava materiálu pomocou nástrojov. 

3. Povrchová úprava výrobku. 

 

9.ročník 

Drevený rámik na fotku 

Ročník:  deviaty- 1. polrok 

Predmet: Technika  

Využitie: pekná spomienka umietnená v detskej izbe 

Materiál: drevo – latky, klince, kladivo, odpadový textil, brúsny papier, lepidlo na drevo, lak 

na povrchovú úpravu, akrylové farby 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, pribíjanie 

klincov, lepenie, využitie odpadového materiálu, maľovanie akrylovými farbami 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, uholník, brúsny papier, štetec, kladivo, klince, 

odpadový materiál, nožnice  

Hodnotenie: známkou, presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok 

Časová náročnosť: 2 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni. Žiaci si prostredníctvom práce s drevom osvoja pojmy: recyklácia odpadového 

materiálu, ochrana životného prostredia. 

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 
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Pracovný postup:  

 Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

 Meranie a následné upravenie rozmeru drievka na požadovanú veľkosť. 

 Úprava tvaru drievka na presný tvar rezaním a pílením. 

 Pribíjanie klincov, lepenie. 

 Povrchová úprava (natieranie akrylovými farbami, využitie odpadového materiálu). 

Výrobok z odpadového materiálu – darček pre žiaka na konci školského roka 

Ročník: deviaty – 2.polrok 

Predmet: Technika 

Využitie: darček pre žiaka na konci školského roka 

Materiál: ľubovoľný odpadový materiál - drevo, plastová fľaša 

Pracovný postup: meranie a rysovanie, rezanie, pílenie, brúsenie, lakovanie, lepenie 

Nástroje a pomôcky: meter, ceruzka, brúsny papier, štetec, nožnice 

Hodnotenie: presnosť práce, estetický vzhľad a celkový výrobok 

Časová náročnosť: 2 hodiny  

Teoretická časť projektu: 

Predtým ako sa so žiakmi pustíme do samotnej výroby, zoznámime sa s technickým 

materiálom, s ktorým budú žiaci pracovať (ukážka hotového výrobku), s náradím, ktoré budú 

pri práci používať (postoj, držanie, manipulácia, bezpečnosť) a s bezpečnostnými pokynmi pri 

práci v dielni.   

Praktická časť: 

Rozbor pracovného postupu 

Pracovný postup:  

1. Príprava náradia, pomôcok a materiálu. 

2. Úprava materiálu pomocou nástrojov. 

3. Povrchová úprava výrobku. 
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 Vzdelávanie detí a žiakov so zdravotným znevýhodnením  

 

Deti a žiaci so zdravotným znevýhodnením sú vzdelávaní v bežných triedach s ostatnými 

žiakmi. Na základe písomného odporúčania poradenských zariadení je časť žiakov so 

špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami individuálne začlenená. Sú vzdelávaní podľa 

individuálnych vzdelávacích programov a učebné osnovy a edukačné postupy sú prispôsobené 

ich potrebám.  

Realizácia vyučovania žiakov so zdravotným znevýhodnením na I. stupni prebieha nasledovne: 

 IVP sa vypracuje podľa vzorového dokumentu a pre primárne vzdelávanie ho 

vypracujú triedni učitelia v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom, resp. 

príslušným poradenským zariadením. 

 IVVP sa vypracuje podľa predmetov, pričom sa uvedie číslo prílohy. Za vypracovanie 

IVVP sú zodpovední vyučujúci pedagógovia primárneho vzdelávania a špeciálny 

pedagóg. 

 Žiaci s mentálnym postihnutím budú postupovať podľa osnov pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, ktoré sú uvedené v štátnom vzdelávacom programe, okrem výchovných 

predmetov, ktorých obsah vzdelávania bude rovnaký ako u intaktných žiakov. 

 U žiakov so zdravotným znevýhodnením prebieha vyučovanie špecifických predmetov 

v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, alebo priamym zapracovaním špecifického 

predmetu do obsahu vybraného profilového predmetu. Za obsah, formy a postup 

vyučovania predmetu zodpovedá špeciálny pedagóg. Hodnotenie žiaka v špecifickom 

predmete realizuje:  

 vyučujúci, ktorého profilový predmet bol nahradený špecifickým 

predmetom v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, 

 vyučujúci, ktorému bol obsah špecifického predmetu začlenený priamo 

do obsahu jeho profilového predmetu. 

 

Realizácia vyučovania žiakov so zdravotným znevýhodnením na II. stupni prebieha 

nasledovne: 

 IVP sa vypracuje podľa vzorového dokumentu a pre nižšie stredné vzdelávanie ho 

vypracujú učitelia profilových predmetov v spolupráci so školským špeciálnym 

pedagógom, resp. príslušným poradenským zariadením. 

 IVVP sa vypracuje podľa predmetov, pričom sa uvedie číslo prílohy. Za vypracovanie 
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IVVP sú zodpovední vyučujúci pedagógovia profilových predmetov a špeciálny 

pedagóg. 

 V predmetoch geografia a informatika sa obsah učiva ŠVP pre mentálne postihnutých 

žiakov prispôsobí obsahu učiva intaktných žiakov. Prispôsobenie osnov osnovám 

intaktných žiakov bude súčasťou IVP žiakov.  

 V ostatných predmetoch budú začlenení žiaci s mentálnym postihnutím postupovať 

v súlade s osnovami pre mentálne postihnutých, ktoré sú uvedené v štátnom 

vzdelávacom programe žiakov v danom ročníku.    

 Za obsah, formy a postup vyučovania predmetov pre mentálne postihnutých žiakov sú 

zodpovední vyučujúci profilových predmetov v danom ročníku. Za hodnotenie žiaka 

s mentálnym postihnutím zodpovedá vyučujúci, na ktorého hodine je obsah predmetu 

žiaka s mentálnym postihnutím realizovaný.        

 U žiakov so zdravotným znevýhodnením prebieha vyučovanie špecifických predmetov 

v rámci voliteľných (disponibilných hodín), alebo priamym zapracovaním špecifického 

predmetu do obsahu vybraného profilového predmetu. Za obsah, formy a postup 

vyučovania predmetu zodpovedá špeciálny pedagóg. Hodnotenie žiaka v  špecifickom 

predmete realizuje:  

 vyučujúci, ktorého profilový predmet bol nahradený špecifickým 

predmetom v rámci voliteľných (disponibilných) hodín, 

 vyučujúci, ktorému bol obsah špecifického predmetu začlenený priamo 

do obsahu jeho profilového predmetu. 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ, Hlavná 86/29, Málinec: 

 

Rada školy pri ZŠ, Hlavná 86/29 v zmysle ustanovenia prerokovala na svojom zasadnutí 

dňa.................. Školský vzdelávací program pre šk. rok 2021/2022. 

 

 

 

 

V Málinci, 

dňa............................. 

 

 

     ................................................................. 

     predseda RŠ (Meno a Priezvisko, podpis) 

 

 

 

 

 

 

 


