
ISCED 1 
Jazyk a komunikácia 
 
Slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

V jazykovej časti oblasti Jazyk a komunikácia sú určujúcimi ciele rozvíjania komunikačných 
schopností žiakov, ktoré síce boli deklarované aj v minulosti, ale ich uskutočňovanie bolo vytláčané 
tendenciou obsiahnuť pomerne veľkú sumu jazykových pojmov na vysokej úrovni abstrakcie. 
Zdôrazňujeme preto chápanie jazyka ako nástroja myslenia a komunikácie medzi ľuďmi, čo by sa vo 
vyučovaní jazyka malo premietnuť do zámerného preferovania rozvoja komunikačných kompetencií, 
ktoré budú istým teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných 
vyučovacích predmetoch s ohľadom na ich špecifické potreby. Výrazne sa posilnil komunikatívno 
zážitkový model vyučovania jazyka a naopak oslabila sa tendencia obsiahnuť „školskú podobu“ 
vednej disciplíny – lingvistiky. Obsah sa zredukoval v prospech aktivít žiakov, ktorí majú v čo 
najväčšom rozsahu interpretačno - hodnotiacim spôsobom pracovať s jazykovými komunikátmi. 
Najväčší akcent sa pritom kladie na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, 
čitateľskú gramotnosť, schopnosť argumentovať a pod. Primárnym v literárnej výchove sa stáva 
rozvoj schopností žiaka poznávať svet a zmocňovať sa ho esteticko-umeleckými prostriedkami a úsilie 
odstrániť z vedomia žiaka presvedčenie o jedinečnosti a nenahraditeľnosti kognitívneho prístupu k 
svetu a smerovanie k pochopeniu špecifík, ktoré v poznávacom procese predstavuje estetické 
osvojovanie reality. Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencií, 
resp. súboru vedomostí, zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem (recepciu) umeleckého 
textu (čítanie, deklamácia, počúvanie), jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším 
prvkom v tejto koncepcii literárnej výchovy je sústredenie dôrazu na čítanie ako všestranné 
osvojovanie umeleckého textu. Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko 
presahujú aspekt technického zvládnutia čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu. Dobré 
zvládnutie jazykového učiva a najmä komunikatívnych kompetencií vytvára predpoklad na rozvinutie 
schopnosti úspešne sa uplatniť na trhu práce a v súkromnom živote. Jazyk sa chápe ako znak 
národnej a individuálnej identity, ako prostriedok komunikácie a profesionálnej realizácie a 
prostriedok na vyjadrovanie citov a pocitov. Cudzie jazyky naopak prispievajú k pochopeniu a 
objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností sprostredkovaných štátnym 
jazykom. Poskytujú živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej 
únie. Cudzie jazyky umožňujú poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné 
kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenie a 
tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. Členenie 
vzdelávacej oblasti podľa kľúčových jazykových kompetencií, t. j. podľa procesov, ktoré sa nimi 
rozvíjajú:  

Počúvanie  

Komunikácia (hovorenie) --------> s porozumením  

Čítanie  

Písanie  

 

Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti 



 Vzdelávanie v danej vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových 
kompetencií tým, že vedie žiakov 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, pluralizmu a kultúrnej otvorenosti; - 
zaručeniu rovnakých šancí sociálnej emancipácie pre všetkých žiakov; - pochopeniu vzdelávania v 
príslušnom jazyku, v ktorom sa odráža historický a kultúrny vývoj národa a zároveň ako významný 
zjednocujúci činiteľ národného spoločenstva a ako dôležitý prostriedok celoživotného vzdelávania; - 
vnímaniu a postupnému osvojovaniu si jazyka ako bohatého mnohotvárneho prostriedku k získavaniu 
a odovzdávaniu informácií, k vyjadrovaniu vlastných postojov a názorov; - zvládnutiu základných 
pravidiel medziľudskej komunikácie daného kultúrneho prostredia a nadobudnutiu pozitívneho 
vzťahu k jazyku v rámci interkultúrnej komunikácie; - nadobudnutiu vzťahov k slovesným umeleckým 
dielam, k vlastným čitateľským zážitkom, k rozvíjaniu svojho pozitívneho vzťahu k literatúre a k 
ďalším druhom umenia vychádzajúcich z umeleckých textov a rozvíjaniu svojich emocionálnych a 
estetických cítení a vnímaní; - pestovaniu vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, pocitu 
jazykovej príbuznosti a spolupatričnosti s inými etnikami, prostredníctvom ovládania normy 
spisovného jazyka, - k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných jazykových 
prejavov. 

 

Funkcia predmetu  

Základnou funkciou vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni základnej školy je naučiť 
žiakov spisovnú podobu materinského jazyka, osvojiť si správny pravopis a gramatiku a najmä rozvíjať 
vyjadrovacie (komunikačné) schopnosti, a to na úrovni ústnej i písomnej. Predmet slovenský jazyk a 
literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú zložku, písanie, literárnu zložku a 
čítanie. Do literárnej výchovy ako integrujúci prvok možno zahrnúť takzvané tvorivé písanie. 
Považujeme ho i za prostriedok ako preniknúť do významovej a estetickej hĺbky literárneho diela. 
Tvorivé písanie sa tak stáva pre žiaka zdrojom poznania v oblasti lexiky, syntaxe, štylistiky, noetiky a 
poetiky, v neposlednom rade aj čítania. Ide teda o akési spojené nádoby, kde vedomostná úroveň a 
zručnosti sa spätne využívajú v jednotlivých zložkách predmetu. V minulosti (chápeme tým obdobie 
posledných desaťročí) sa kládol v materinskom jazyku akcent najmä na zvládnutie jazykovej zložky 
predmetu, kde učiteľ zdôrazňoval potrebu ovládať pravopis jazyka (syntax, morfológiu, lexikológiu), 
pričom písomná a ústna komunikácia bola podhodnotená. Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má 
primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích predmetoch, pretože vytvára predpoklady na 
zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je štátnym jazykom na území SR. Ovládanie 
štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť nielen dobre zvládnuť školské 
vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Jazyk slovenský v 1. ročníku základnej školy 
má prioritné a špecifické postavenie. Schopnosť čítať a písať je jedna zo základných životných 
kompetencií, ktorých základ žiaci získavajú práve v 1. ročníku ZŠ. Žiak si z predškolského obdobia 
prináša so sebou určité jazykové zručnosti a návyky, ktoré má následne rozvíjať z viacerých aspektov. 
K hlavným aspektom patrí rozvoj slovnej zásoby, získanie základov pravopisu a znalostí z oblasti 
literatúry, ktoré by mal zvládať na elementárnej úrovni. V rámci zložky čítanie a literárna výchova by 
sa mal dôraz klásť na čítanie s porozumením. Nezanedbateľnou je i emocionálna stránka jazykovej 
výchovy – vytváranie kladného vzťahu k čítaniu a knihám, a prostredníctvom nich k materinskému 
jazyku, ako nositeľovi národných tradícií a formovania národného povedomia žiaka. Písanie je 
základným nástrojom gramotnosti a zároveň slúži aj ako prostriedok dorozumievací a komunikačný. 
Na hodinách písania sa žiaci učia písať predpísané tvary písmen a číslic (latinka) s ohľadom na 
dodržiavanie hygienických a estetických zásad. V oblasti slohu sa učia žiaci vyjadrovať v krátkych 
ústnych prejavoch, odpovedajú na otázky, vedia sformulovať prosbu a poďakovanie, vedia sa 
ospravedlniť, poblahoželať blízkym osobám, formulovať krátku správu. 



Ciele predmetu 

Cieľom jazykového vyučovania je naučiť žiakov nielen základné pojmy a poučky, ale naučiť ich 
myslieť v súvislostiach, komunikovať (ústne a písomne) na primeranej úrovni a naučiť ich rozumieť 
jazykovým prejavom z obsahovej stránky. Nezanedbateľnou je i literárna zložka jazyka. 
Prostredníctvom nej sa žiaci zoznamujú s literárnymi dielami a ich tvorcami a vytvárajú si k nim 
kladný vzťah. Cieľom vyučovania slovenského jazyka na 1. stupni ZŠ je predovšetkým:  

 osvojiť si základy písanej reči (čítania a písania) 
 poskytovať bohaté skúsenosti s významom – komunikačnou a vzdelávacou funkciou písanej 
 reči,  osvojiť si elementárne vedomosti v rovine lexikálnej, morfologickej, syntaktickej a 

štylistickej 
 osvojiť si základné pravidlá pravopisu a znalosť písma 
  získať základné poznatky o zvukovej stránke jazyka 
 osvojiť si návyky správnej výslovnosti 
 poznávať jazykové prostriedky a vedieť ich využívať v jazykovom systéme 
 prehlbovať si zručnosť jednoduchého a súvislého vyjadrovania sa 
 jazykové prostriedky vedieť vzájomne prepájať v jazykovom systéme 
 viesť žiakov k presnému mysleniu a jeho využitiu v oblasti komunikácie (ústnej aj písomnej) 

 

1. ročník 
  8 hod/týždeň 

Sloh 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť otvoriť šlabikár, správne listovať. 
Vyhľadať stranu. 

 Tvoriť vety o obrázkoch.  
 Vedieť pomenovať obrázky slovom a 

všímať si detaily 

 Tvoriť vety o obrázku 

 Porozprávať o svojej ceste do školy 

 Priradiť dopravné značky k účastníkom 
dopravy 

 Tvoriť vety a určovať počet slov. vybrať 
správne obrázky zo série podľa zadania 
úlohy 

 Opísať činnosti, ktoré vykonávame ráno. 
Analyzovať ranné situácie na obrázkoch 

 Udržiavať poriadok v lavici a v aktovke. 
Vysvetliť povinnosti členov rodiny. 

 Rozoznať vhodné a nevhodné správanie. 

 

 Úvodný rozhovor o škole,oboznámenie 
sa so šlabikárom  

 Tvorenie viet v následnej časovej 
súvislosti  

 Dopravné značky 

 Správanie sa žiakov v triede, škole 

 Ráno 

 U nás doma 

 Večer 

 Detské ihrisko 

 O veľkej repe 

 Vyčítanka 

 Jeseň v prírode 



Tvoriť vety o obrázkoch v časovej 
postupnosti 

 Analyzovať situácie na detskom ihrisku 
na obrázku 

 Tvoriť krátke vety v časovej a dejovej 
postupnosti 

 Naučiť sa vyčítanku 

 Priradiť správne obrázky podľa zadania 

 Vedieť tvoriť slová na začiatočné slabiky 
podľa zadania 

 Vedieť tvoriť samostatne vety k 
obrázkom a ilustráciám 

 Vedieť samostatne pracovať– podľa 
návodu priradiť obrázok k začiatočnej 
slabike 

 Vedieť do vety vybrať správne slovo 
podľa významu 

 Vedieť pracovať vo dvojiciach – pripraviť 
rozhovor pri nakupovaní 

 Vedieť tvoriť zdrobneniny vlastných 
mien 

 Vedieť tvoriť slová pomocou predpôn k 
textu 

 Vedieť reprodukovať krátke texty s 
pomocou učiteľa 

 

 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K  

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čítanie a písanie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť vyfarbiť obrázky 

 Uvoľniť ruku kreslením oválov 

 Nakresliť semafor. Naučiť sa písať 
vodorovné priamky 

 Vedieť písať sklonové priamky nahor 

 Vedieť písať sklonové priamky nadol 

 vedieť písať vratný ťah 

 vedieť písať horný zátrh 

 Vedieť písať dolný zátrh 

 Naučiť sa čítať a písať tlačené a písané 
písmená (okrem písmen: : ů, Ű, ű, Ü, ü, 
Ő, ő, Ö, ö, X, x, W, 

 w, Ř, ř). 

 Naučiť sa čítať a písať slabiky s m, M 

 Naučiť sa čítať a písať slová a 
jednoduché vety . 

  Naučiť sa správne písať mená detí. 

 Naučiť sa čítať a písať slabiky, slová, vety 
s písmenami (okrem písmen: ů, Ű, ű, Ü, 
ü, Ő, ő, Ö, ö, X, x, W, w, Ř, ř). 

 Vedieť čítať a písať tlačený a písaný text. 
Vedieť intonovať pri čítaní. 

 Vedieť prepísať tlačený text 

 vedieť čítať a písať slabiky, slová vety s 
písmenami 

 Vedieť čítať a písať slová so skupinou 
spoluhlások 

 vedieť čítať a písať trojslabičné, 
štvorslabičné slová.  

 Rozvíjať uvedomené čítanie, rolové 
čítanie textu 

 Vedieť čítať s porozumením textu 

 Rozvíjať čítanie s porozumením 

 Vedieť čítať s porozumením a intonovať 
rozkazovacie vety 

 Vedieť čítať s porozumením a 
precvičovať intonáciu čítaných viet 

 Vedieť rozlišovať písmená p. b, d. 

 Vedieť čítať a písať viacslabičné slová 

 Rozvíjať čítanie s porozumením a 
nacvičovať plynulé čítanie 

 Vedieť čítať a písať slová s mäkkými 
spoluhláskami 

 Vedieť čítať a písať slová s dvojhláskami 

 

 Uvoľňovacie cvičenie 

 Sklonové priamky nahor 

 Sklonové priamky nadol 

 Vratný ťah 

 Horný zátrh 

 Dolný zátrh 

 Dolná slučka 

 Zložený zátrh 

 Horná slučka 

 Slza 

 Malé a veľké písmená písanej a tlačenej 
abecedy jednotlivých tvarovýchskupín 
(okrem písmen: : ů,Ű, ű, Ü, ü, Ő, ő, Ö, ö, 
X, x, W,w, Ř, ř).  

 Slabiky ma, mi, me, mo, mu 

 Slová s m, M, mama, máme, Ema 

 Slabiky, slová, vety 

 Trojslabičné slová 

 Štvorslabičné slová 

 Slová a vety. Rozlišovanie p, b, d. 

 Prepis tlačeného textu 

 Viacslabičné slová 

 Čítanie s porozumením 

 Dvojhlásky ia, ie, iu 

 Písaný text 

 Mäkké slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li 

 Prípona ou v slovách a vetách 

 



 vedieť čítať písaný text 

 Rozvíjať čítanie s porozumením a vedieť 
sa orientovať v texte 

 Vedieť čítať slová s mäkkými a tvrdými 
slabikami 

 Vedieť čítať a písať v slovách a vetách 
príponu – ou. 

 Vedieť rozlišovať i a y v slabikách 

 Dodržiavať pri písaní rovnomernosť 
horných a dolných dĺžok 

  Vedieť písať vlastné mená detí 

 Vedieť čítať priamu reč a písať 
interpunkčné znamienka 

 Vedieť písať mäkčeň vo vhodných 
slabikách 

 Vedieť vytvoriť slová s dvojhláskami zo 
školského prostredia 

 Vedieť prečítať oznamovacie, 
opytovacie a rozkazovacie vety so  
správnou intonáciou 

 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zvuková stránka jazyka a pravopis 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Poznať malé a veľké písmená, písané a 
tlačené písmená. 

 Spájať hlásky do slabík, slabiky do slov, 
slová do viet, vety do krátkych 
jazykových prejavov. 

 Členiť krátky jazykový prejav na vety, 
vety na slová, slová na slabiky, slabiky na 
hlásky. 

 Členiť krátky jazykový prejav na nadpis, 
článok, riadok. 

 Správne a zreteľne artikuluje hlásky a 
slabiky. 

 Spisovne a zreteľne artikuluje slová a 
vety. 

 Napísať veľké začiatočné písmená na 
začiatku vlastných mien osôb a miesta 
bydliska. 

 Napísať dĺžeň, mäkčeň, vokáň. 

 Napísať bodku za oznamovacou vetou, 
otáznik za opytovacou vetou, výkričník 
za rozkazovacou vetou, čiarku za 
samostatnými slovami písanými za 
sebou v riadku, spojovník pri rozdeľovaní 
slov na konci riadka.  

 Analyzovať slová na hlásky 

 Vedieť určovať pozíciu danej hlásky v 
slabikách, v slovách. 

 Vedieť  pomenovať hlásku a doplniť 
podľa pozície 

 Vedieť spájať slabiky do slov a vedieť 
rozdeľovať slová na slabiky  

 Vedieť graficky vyznačiť slabiky vo 
vetách 

 Vedieť skladať slová zo slabík 

 Vedieť tvoriť vety vhodným výberom 
slov 

 Vedieť rozoznať tvrdú a mäkkú slabiku 
sluchom 

 

 

 Písmená: malé, veľké,písané, tlačené.  

 Hlásky 

 Slabiky 

 Slová 

 Vety 

 Text: nadpis, riadok, článok 

 Veľké začiatočné písmená 

 Rozlišovacie (diakritické) znamienka: 
dĺžeň, mäkčeň, vokáň  

 Rozdeľovacie(interpunkčné) znamienka: 
bodka, otáznik, výkričník,čiarka, 
spojovník 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 



Kľúčové kompetencie  

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 má primeranú slovnú zásobu  

 dokáže sa súvisle a plynule vyjadrovať písomnou formou 

 dokáže sa súvisle a plynule vyjadrovať ústnou formou  je schopný aktívne počúvať  

 dokáže reagovať na vypočutý prejav 

 dokáže reagovať na prečítaný text 

 vie vyjadriť svoj názor 

 dokáže neverbálne komunikovať 

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 
rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 

 chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti  
kompetencia (spôsobilosť) učiť sa 

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

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

 svojej úrovni navrhuje riešenia podľa svojich vedomostí a skúseností z danej oblasti osobné, 
sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov  

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

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

 uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva 
k dobrým medziľudským vzťahom 

 uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ročník  

8 hod/ týždeň 

Jazykové pojmy 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 správne písať tvary malých a veľkých 
písmen písanej abecedy podľa 
požiadaviek na písmo pre 2. ročník 

 správne, čitateľne, úhľadne napísať 
podľa diktovania krátky jednoduchý text 
(diktát) 

 správne, čitateľne, úhľadne samostatne 
napísať krátky jednoduchý text  

 napísať vlastné mená zvierat, miest, 
dedín v nadväznosti na učivo 
prírodovedy najbližšie okolie žiaka 

  odlíšiť hlásky od písmen, napísať a 
vysloví hlásky ď, ť, ň, ľ s mäkčeňom a bez 
mäkčeňa pred e, i, ia, ie, iu 

 deliť hlásky na samohlásky, dvojhlásky a 
spoluhlásky 

 rozlišovať, správne vyslovovať a písať 
krátke a dlhé samohlásky, rozlišovať, 
správne vyslovovať a písať dvojhlásky  

  rozlišovať, správne vyslovovať a písať 
tvrdé a mäkké spoluhlásky 

 správne vyslovovať a písať hlásku ľ 

 správne vyslovovať a písať i/í po 
mäkkých spoluhláskach  

 správne vyslovovať a písať y/ý po 
tvrdých spoluhláskach  

 správne vyslovovať a písať krátke a dlhé 
slabiky v slovách 

 správne vyslovovať a píše slabiky lia, lie, 
liu 

 správne vyslovovať a písať slová so 
slabikami de, te, ne, le, di, ti, ni, li 

 správne vyslovovať a písať slová so 
slabikami dy/dý, ty/tý, ly/lý, hy/hý, 
chy/chý, ky/ký, gy/gý  

 rozlišovať slová vo vete, členiť slová na 
slabiky a hlásky 

 rozlíšiť jednoslabičné a viacslabičné slová 

 rozdeľovať slová na konci riadka na 
základe slabičného princípu  

 správne napísať a intonovať 

 

 Hláska a písmeno  

 Tlačené a písané písmená  

 Rozlišovacie znamienka  

 Samohlásky krátke  

 Samohlásky dlhé  

 Dvojhlásky  

 Výslovnosť a písanie dvojhlások  

 Zmena krátkej samohlásky na dvojhlásku 

 Mäkké spoluhlásky 

 Výslovnosť a písanie i, í po měkkých 
       spoluhláskach  

•    Tvrdé spoluhlásky  

•    Výslovnosť a písanie y, ý po tvrdých 

       spoluhláskach  

•     Slabika  

•     Delenie slabík  

•     Jednoslabičné,  viacslabičné slová 

 Spájanie slabík do slov  

 Delenie slov na slabiky  

 Rozdeľovanie slov  

 Veta  

 Veľké začiatočné písmená  

 Druhy viet 



oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie 
vety 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, Dopravná výchova, 

Environmentálna výchova, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Sloh  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 správne, čitateľne, úhľadne samostatne 
napísať krátky jednoduchý  text 

 voľne porozprávať príbeh na základe 

 vlastných zážitkov, prečítaného alebo 
počutého príbehu 

 Vedieť rozprávať príbeh podľa 
obrázka/série obrázkov  

 Vedieť tvoriť nadpis k príbehom a k 
obrázkom,  Vedieť nadviazať kontakt, 
pozdraviť 

 osloviť, predstaviť sa, poprosiť 

 poďakovať,  vedieť ospravedlniť sa, a to 
s využitím prostriedkov slovnej a 
neslovnej komunikácie (simulovanie 
situácie) 
 

  

 Komunikácia  

 Pozdrav  

 Oslovenie a predstavenie sa  

 Tykanie a vykanie  

 Privítanie, rozlúčenie 

 Prosba  

 Vďaka  

 Ospravedlnenie 

 Súhlas  

 Blahoželanie  

 List  

 Pohľadnica  

 Tvoríme otázky  

 Rozhovor 

 Telefonujeme 

  Rozprávanie príbehu  

 Opis predmetu  

 Opis ilustrácie  

 Nadpis  

 SMS, e-mail 

PRIEREZOVÉ  TÉMY Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, Dopravná výchova, 

Environmentálna výchova, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 



Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Čítanie a literárna výchova  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 rozlíšiť jednoslabičné a viacslabičné slová 

 správne napísať a intonovať 
oznamovacie, opytovacie a rozkazovacie 
vety 

 reprodukovať prečítaný text  

  vedieť besedovať/diskutovať o 
prečítanom texte 

 Text  

 Báseň  

 Nadpis  

 Autor  

 Čitateľ  

 Kniha, knižnica  

 Ilustrácia  

 Hádanka  

 Ľudová pieseň  

 Vyčítanka  

 Rozprávka  

 Bábkové divadlo  

 Zdrobnenina  

 Noviny  

 Časopisy 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Dopravná výchova, Environmentálna výchova, 

Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Regionálna výchova a tradičná ľudová 

kultúra, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Kľúčové kompetencie 

 sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  má primeranú slovnú zásobu 
 dokáže sa súvisle a plynule vyjadrovať písomnou formou 
 dokáže sa súvisle a plynule vyjadrovať ústnou formou 
 je schopný aktívne počúvať 
 dokáže reagovať na vypočutý prejav 
 dokáže reagovať na prečítaný text 
 vie vyjadriť svoj názor 
 na základnej úrovni využíva technické prostriedky medzi osobnej komunikácie 
 dokáže neverbálne komunikovať 
 dokáže na primeranej úrovni porozumieť hovorenému textu 



  uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, 
 rodičmi a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu  chápe význam rešpektovania 

kultúrnej rozmanitosti 
 kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  je 

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

komunikačných technológií  dokáže primerane veku komunikovať pomocou elektronických 
médií 

 vie používať rôzne vyučovacie programy 
 chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 
 kompetencia (spôsobilosť) učiť sa  má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní 

svojich myšlienkových postupov 
 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 
 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  vie použiť rôzne informácie 
 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 
 spôsobom osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  dokáže odhadnúť svoje 

silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 
 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 
 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi při 
 spoločnej práci  uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim 

konaním prispieva 
 k dobrým medziľudským vzťahom  uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje 

možnosti 

 

 

Hravé učenie  

 Charakteristika predmetu  

Vyučovanie voliteľného predmetu hravé učenie je rozšírením vyučovania povinného predmetu 

slovenský jazyk a literatúra a povinného predmetu matematika. Predstavuje netradičný, ale efektívny 

spôsob vyučovania. 

Ciele predmetu 

Hlavným cieľom predmetu je, aby sa žiaci dokázali  pri činnostiach dostatočne a primeraný čas 

koncentrovať, zbavili sa strachu, napätia, zábran  a získali primeranú dávku sebadôvery. Ďalším 

cieľom predmetu je naučiť žiakov hravou formou súvisle komunikovať ústnou  a písomnou formou na 

primeranej úrovni, rozvíjať slovnú zásobu, rozvíjať čítanie s porozumením, čitateľské zručnosti, ďalej 

osvojenie si tvarov písma hravou formou špeciálnymi postupmi s prihliadnutím na koncentráciu 

pozornosti, impulzivitu, prípadne aj poruchu písania ( dysgrafiu ), poruchu čítania ( dyslexiu ) 

a poruchu aritmetických schopností ( dyskalkúliu). Dôležitý vo vyučovaní predmetu je motivačný 

a relaxačný prvok, zažitie pocitu úspešnosti a uspokojenia.        

   



                                                                                                                                            1.ročník  

 1 hod/týždeň  

 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:   

 Precvičovať písanie prípravných cvikov  

 Počúvať a primerane vnímať texty z 
literatúry pre deti  

 Vymenovať postavy v rozprávke 

 Priraďovať slová k obrázkom  

 Používať spisovnú podobu materinského 
jazyka  

 Rozširovať aktívnu a pasívnu slovnú 
zásobu 

 Vyhľadávať známe písmená v textoch  

 Doplniť vynechané písmeno, slabiku 
v slove  

 Skladať písmená do slabík  

 Používať písmená písanej abecedy a 
arabské číslice   

 Vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 
rad 

 Doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 
aj zostupného číselného radu, 

 Naučiť sa sústredene načúvať, reagovať 
a vyjadriť svoj názor  

 Samostatne a kriticky riešiť konflikty 

 Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 
správania   

 Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 
ľudských práv a slobôd 

 Spolurozhodovať o živote v skupine 

 Rozvoj jemnej grafomotoriky  

 Rozvoj slovnej zásoby 

 Rozvoj kreativity  

 Analyticko – syntetické činnosti so 
slovami  

 Spisovná reč  

 Čítanie jednoduchého príbehu  

 Čítanie s porozumením  

 Pasívna a aktívna slovná zásoba  

 Písmená, číslice         

 Písmenkové pexeso 

 Číselný rad 

 Práca s textom 

 Samostatná tvorivá práca s textom  

 Časopis, kniha  

 Pamäťový nácvik  

 Tréning koncentrácie pozornosti 
a ovládanie impulzívneho správania  

 Rozvoj pozitívnych sociálnych interakcií, 
začlenenie do skupiny  
 

 

Prierezové témy  

  

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚTNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 



Kľúčové kompetencie 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

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

stupňu vzdelávania, 

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

názor, 

 - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi 

a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 - rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie 

a dokáže na ne adekvátne reagovať,  

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,  

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie,  

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

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

Kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky 

 - používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a 

priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),  

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

systematizácii poznatkov,  

Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, - dokáže primerane veku komunikovať pomocou 

elektronických médií,  

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie 

programy, - získal základy algoritmického myslenia, 

 - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

 Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

- 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,  

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 



 Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

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

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

oblasti, 

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

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

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

spôsobom,  

Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,  

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

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

voľného času, 

 - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,  

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

práci,  

- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom,  

 

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

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a 

iných vyjadrovacích prostriedkov,  

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 

primárneho vzdelávania), 

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

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

- rešpektuje 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 kontaktu (etiketu),  

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

empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 



2.ročník  

 1 hod/týždeň  

 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:   

 Počúvať a primerane vnímať texty z 
literatúry pre deti  

 Počúvať s porozumením 

 Vymenovať postavy  

 Doplniť vynechané slovo v texte  

 Ústne a písomne hľadať slovo, ktoré sa 
začína na posledné písmeno 
predchádzajúceho slova   

 Uplatňovať schopnosť analyticko – 
syntetických hier a činností so slovami  

 Používať spisovnú podobu materinského 
jazyka   

 Rozširovať aktívnu a pasívnu slovnú 
zásobu 

 Uplatniť aktívnu slovnú zásobu vzhľadom 
na obsahový kontext 

 Prepísať  tlačený text do písanej formy 

 Vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 
rad  

 Doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 
aj zostupného číselného radu, 

 Naučiť sa sústredene načúvať, reagovať 
a vyjadriť svoj názor  

 Nadviazať neverbálny a verbálny kontakt 
s inými deťmi a dospelými 

 Samostatne a kriticky riešiť konflikty 

 Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy 
správania   

 Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie 
ľudských práv a slobôd 

 Spolurozhodovať o živote v skupine 

 Rozvoj jemnej grafomotoriky  

 Rozvoj slovnej zásoby 

 Rozvoj kreativity  

 Počúvanie s porozumením 

 Čítanie jednoduchého príbehu  

 Čítanie s porozumením  

 Analyticko – syntetické činnosti so 
slovami  

 Spisovná reč   

 Pasívna a aktívna slovná zásoba 

 Zmysluplnosť rečového prejavu  

 Písmená, číslice  

 Číselný rad 

 Tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky 

 Práca s textom  

 Kontakt v komunikácii 

 Samostatná tvorivá práca s textom  

 Časopis, kniha  

 Pamäťový nácvik  

 Tréning koncentrácie pozornosti 
a ovládanie impulzívneho správania  

 Rozvoj pozitívnych sociálnych interakcií, 
začlenenie do skupiny 

 

Prierezové témy  

  

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA  

MULTIKULTÚTNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 



REGIONÁLNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

Kľúčové kompetencie 

Sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

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

stupňu vzdelávania, 

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

názor, 

 - uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi 

a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu, 

 - rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom neverbálnej komunikácie 

a dokáže na ne adekvátne reagovať,  

- na základnej úrovni využíva technické prostriedky medziosobnej komunikácie,  

- rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie,  

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

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

Kompetencie (spôsobilosti) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky 

 - používa základné matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných 

situáciách a je schopný (na rôznych úrovniach) používať matematické modely logického a 

priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely),  

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

systematizácii poznatkov,  

Kompetencie (spôsobilosti) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

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

 - ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, - dokáže primerane veku komunikovať pomocou 

elektronických médií,  

- dokáže adekvátne veku aktívne vyhľadávať informácie na internete, - vie používať rôzne vyučovacie 

programy, - získal základy algoritmického myslenia, 

 - chápe, že je rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom,  

- vie, že existujú riziká, ktoré sú spojené s využívaním internetu a IKT, 

 Kompetencia (spôsobilosť) učiť sa učiť sa 

 - má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 



- 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,  

- uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok, 

 Kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

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

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

oblasti, 

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

overuje správnosť riešenia a osvedčené postupy aplikuje pri podobných alebo nových problémoch, 

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

spôsobom,  

Osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

- má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere, 

 - uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti,  

- dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti,  

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

voľného času, 

 - dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov, 

 - uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti,  

- má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine,  

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

práci,  

- uvedomuje si význam sociálno-emočnej klímy v triede a svojím konaním prispieva k dobrým 

medziľudským vzťahom,  

 

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

- dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a 

iných vyjadrovacích prostriedkov,  

- dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 

primárneho vzdelávania), 

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

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

- rešpektuje 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 kontaktu (etiketu),  

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

empatické vnímanie prejavov iných kultúr. 

 

 

 

Matematika a práca s informáciami 
 
Matematika 

 Charakteristika predmetu 

Matematika je v primárnom vzdelávaní (ďalej 1. stupeň ZŠ) po materinskom jazyku najviac časovo 
dotovaným učebným predmetom. Matematické vzdelávanie je založené na realistickom prístupe k 
získavaniu nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností pre rozvíjanie 
širokej škály žiackych schopností. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových 
matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom nadobudnuté základné 
matematické vedomosti umožňujú žiakom získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa 
mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné 
štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. Obsah vzdelávania je spracovaný na 
kompetenčnom základe. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj žiackych schopností, 
predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový štandard uvedený pre jednotlivé 
ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku. Učebný predmet matematika 
na 1. stupni ZŠ zahŕňa: • elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými 
objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, občianskom, pracovnom a 
pod.) • vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, presného myslenia a 
formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj algoritmického myslenia, • súhrn veku 
primeraného matematického a informatického poznania, ktoré tvoria východisko k všeobecnému 
vzdelaniu kultúrneho človeka, • informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre 
spoločnosť. Obsah vzdelávania je v učebnom predmete matematika rozdelený na päť tematických 
okruhov. Toto členenie sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni 
nemusí byť explicitne zastúpený každý z týchto tematických okruhov: Čísla, premenná a počtové 
výkony s číslami Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. Učivo v tematickom okruhu Čísla, premenná 
a počtové výkony s číslami má na 1. stupni ZŠ významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného 
čísla v obore do 10 000, pri počtových výkonoch s týmito číslami a pri príprave zavedenia písmena 
(premennej) vo význame čísla. V tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
majú žiaci v realite objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických 
zmien. Zoznamovať sa s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a 
diagramov a v jednoduchých prípadoch tieto aj graficky znázorňovať. V tematickom okruhu 
Geometria a meranie budú žiaci vytvárať priestorové geometrické útvary podľa určitých pravidiel a 
zoznamovať sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňovať sa im budú 
základné vlastnosti geometrických útvarov. Budú sa učiť porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, 
zoznamovať sa jednotlivými dĺžkovými mierami a riešiť primerané metrické úlohy z bežnej reality. 
Tematický okruh Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa na 1. stupni ZŠ objavuje len v 
podobe úloh. Žiaci takéto úlohy budú na 1. stupni ZŠ riešiť manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi 
objektmi, pričom budú vytvárať rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporadúvať, 



triediť a vytvárať súbory podľa danej vlastnosti), pozorovať frekvenciu výskytu určitých javov 
(udalostí) a zaznamenávať ju. Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa bude 
objavovať len v podobe úloh. Žiaci budú riešiť úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a 
nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo životných situácií.  

Ciele predmetu 

Cieľom učebného predmetu matematika na 1. stupni ZŠ je, aby si žiaci osvojili poznatky, ktoré 
v priebehu svojho ďalšieho vzdelávania a v každodennom živote budú potrebovať a rozvíjať ich 
schopnosti, pomocou ktorých sa pripravia na samostatné získavanie ďalších poznatkov. Na 
dosiahnutie tohto cieľa majú žiaci získať také skúsenosti, ktoré u nich vyústia do poznávacích metód 
zodpovedajúcich ich veku. Vyučovanie matematiky má smerovať k tomu, aby sa realizovali najmä 
tieto cieľové zámery a všeobecné požiadavky na rozvoj žiackej osobnosti: - presne používať 
materinský a odborný jazyk (vzhľadom na vek) a správne aplikovať postupne sa rozširujúcu 
matematickú symboliku. Vhodne využívať tabuľky, grafy a diagramy. Využívať pochopené a osvojené 
pojmy, postupy a algoritmy ako prostriedky pri riešení úloh, - v súlade s osvojením matematického 
obsahu a prostredníctvom numerických výpočtov spamäti, písomne, aj na kalkulačke rozvíjať 
numerické zručnosti žiakov, - na základe skúseností a činností rozvíjať orientáciu žiakov v rovine a v 
priestore, - riešením úloh a problémov postupne budovať poznatky žiakov o vzťahu medzi 
matematikou a realitou. Na základe využitia induktívnych metód viesť žiakov k získavaniu nových 
vedomostí, zručností a postojov. Rozvíjať u žiakov matematické nazeranie, logické a kritické myslenie, 
- systematicky viesť žiakov k získavaniu skúseností s významom matematizácie reálnej situácie, tvorby 
matematických modelov, a tým aj k poznaniu, že realita je zložitejšia ako jeho matematický model. 
Približovať žiakom dennú prax, - spolu s ostatnými učebnými predmetmi sa podieľať na primeranom 
rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, 
spracovaniu a uloženiu informácií, - viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s 
procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, - 
podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, napr. samostatnosť, rozhodnosť, 
vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomú sebavýchovu a sebavzdelávanie, 
dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v osobnom aj verejnom 
kontexte, - vytvárať a rozvíjať kladný vzťah žiakov k spoločným európskym hodnotám, k 
permanentnému poznávaniu kultúrnych a iných hodnôt vytvorených európskymi štátmi a 
Slovenskom, - v rámci matematického vzdelávania rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie v sociálnej a 
komunikačnej oblasti, v IKT, v osobnej i v občianskej oblasti, v oblasti prírodovednej a kompetenciu 
učiť sa učiť sa. 

 

1.ročník  
  5 hod/týždeň   

Prirodzené čísla 1 až 20  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Používať odporúčané pojmy. 

 Určiť počet predmetov v obore 0 – 20. 

 Priradiť v obore 0 – 20 k číslu správny 
počet predmetov. 

 

 Prirodzené čísla 0 – 20. 

 Počítanie počtu vecí,..., po jednom, po 
dvoch, utváranieskupín vecí, ... o danom 
počte vobore do 20.  



 Vie utvoriť, vyznačiť, oddeliť skupinu 
predmetov  a vie priradiť počet 
predmetov k danému číslu 

 Riešiť pomocou ilustračného obrázka 
slovnú úlohu charakterizovanú  

 vzťahmi viac, menej, rovnako. 

 Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na 
porovnávanie 

 Určovať správne poradie predmetov a 
čísel v obore 0 – 20. 

 Orientovať sa v číselnom rade od 0 do 20 
a na číselnej osi. 

 Vymenuje stúpajúci a klesajúci číselný 
rad. 

 Orientovať sa a znázorniť číslo na 
číselnej osi v obore od 0 do 20. 

 Vedieť čítať a písať čísla od 0 do 20. 

 Graficky znázorniť a zapísať dvojciferné 
čísla od 10 do 20 ako súčet desiatok a 
jednotiek. 

 Porovnávať dve čísla a výsledok 
porovnania zapísať  znakmi <, >,=. 

 Určiť správne poradie čísel v obore do 
20. 

 Vymenovať stúpajúci a klesajúci číselný 
rad. 

 Vie spamäti všetky základné spoje 
sčítania a odčítania v obore do 20 bez 
prechodu cez základ 10.  

 Samostatne vypracuje kontrolnú prácu 
zostavenú z úloh precvičených v 
pracovnom zošite 

 Vie k numerickému príkladu na sčítanie a 
odčítanie  samostatne vytvoriť 
primeranú slovnú úlohu (aj zapomoci 
ilustračného obrázka, podnetu). 

 Pojmy hore, dole, vpravo, vľavo.  

 Počítanie počtu vecí po jednom, po 
dvoch,  po troch, po štyroch, popäť, 
utváranie skupín vecí s počtom    

 Skupina, počet predmetov, vecí,prvkov,   

 jeden, dva, pár. 

 Tvorenie slovnej úlohy k danej 
nerovnosti (ako propedeutika k budúcim 
nerovniciam). 

 Čítanie a písanie čísel 0 – 20. 

 Riešenie slovných úloh na porovnávanie 

 Predstavy o prirodzenom čísle. 

 Priraďovanie predmetov, ktoré k sebe 
patria. 

 Číselný rad v obore do 20. 

 Písanie znakov. 

 Porovnávanie čísel a ich usporiadanie v 
obore do 20. 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI 

V CESTNEJ PREMÁVKE 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

 
 
 



Sčítanie a odčítanie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Pochopiť a osvojiť si význam a funkciu 
znakov + (plus)a – (mínus) pri sčítaní a 
odčítaní čísel.  

 Správne používať znaky + (plus) a – 
(mínus) pri sčítanía odčítaní  čísel. 

 Pochopiť vzťah medzi sčítaním a 
odčítaním. 

 Pochopiť súvislosti medzi zložkami 
počtových výkonov a výsledkom. 

 Vedieť vytvoriť k príkladu na sčítanie 
(odčítanie) zodpovedajúci príklad na 
odčítanie (sčítanie). 

 Žiak vie využívať poznatky o sčítaní a 
odčítaní v jednoduchých slovných 
úlohách a vie vyriešiť jednoduchú slovnú 
úlohu v obore do   10 na sčítanie typu: - 
určenie súčtu, keď sú dané sčítance  

 Vyrieši jednoduchú slovnú úlohu v obore 
do 20 bezprechodu cez základ 10 na 
sčítanie typu:  - porovnávanie rozdielom. 

 Vyrieši jednoduchú slovnú úlohu v obore 
do 20 bez prechodu cez základ 10 na 
sčítanie  typu:  - zväčšenie daného čísla 
o niekoľko  jednotiek - zmenšenie 
daného čísla o niekoľko jednotiek 

 Sčitovať a odčitovať v obore do 20 
pomocou ilustračného obrázka. Vedieť 
spamäti všetky základné spoje sčítania a 
odčítania v obore do 20 bez prechodu 
cez základ 10. 

 Vedieť utvoriť k adekvátnej situácii 
(podnetu) príklad na sčítanie a odčítanie 
v obore do 20 bez prechoducez základ 
10.  

 Žiak vie k numerickému príkladu na 
sčítanie a odčítanie vytvoriť primeranú 
slovnú úlohu (aj zapomoci ilustračného 
obrázka, podnetu).  

 Samostatne pracuje pri riešení 
jednoduchých úloh 

 

 

 Sčítanie a odčítanie - najskôr v obore1 – 
5  

 Znaky + (plus) a – (mínus), množstvo,  
súčet, rozdiel. 

 Sčítanie, súčet, odčítanie, rozdiel 

 Časť, známa časť, neznáma časť, celok 

 Propedeutika vzťahu medzi sčítaním a 
odčítaním. 

 Počítanie spamäti, sčítanie a odčítanie v 
obore do 20 bez prechodu cez základ 10.  

 Sčítanie a odčítanie - neskôr v obore do 
10 a v obore do 20 bez prechodu cez 
základ 10.  

 Sčítanie a odčítanie pomocou 
zobrazovania.  

 Tvorba príkladov na sčítanie a odčítanie 
k danej situácii (podnetu).  

 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: 
určenie súčtu, keď sú dané sčítance,  

 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: 
zväčšenie daného čísla o niekoľko 

jednotiek,  

 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: 
určenie jedného sčítanca, ak je daný 
súčet a druhý sčítanec,  

 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: 
zmenšenie daného čísla o niekoľko 
jednotiek,  

 Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie: 
porovnávanie rozdielom  

 Nepriamo sformulované slovné úlohy.  

 Tvorenie slovnej úlohy k danému 
numerickému príkladu na  sčítanie a 
odčítanie v obore do 20 bez prechodu 
cez základ 10.  

 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 

prechodu cez základ 10 



 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OPRAVNÁ VÝCHOVA – VÝCHOVA  K 

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

 
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Riešiť aspoň pomocou ilustračného 
obrázka jednoduchú slovnú úlohu 
charakterizovanú vzťahmi viac, menej, 
rovnako 

 riešenie  pomocou nerovnosti napr. 5 < 
8 alebo 10 > 9) v obore do 20. 

 Riešiť jednoduché slovné úlohy na 
porovnávanie. 

 Vedieť využívať poznatky o sčítaní a 
odčítaní v jednoduchých  slovných 
úlohách. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu v 
obore do 20 bez prechodu cez 

 základ 10 na sčítanie typu: určenie súčtu, 
keď sú dané sčítance 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu v 
obore do 20 bez prechodu cez základ 10 
na sčítanie typu: zväčšenie daného čísla 
o niekoľko jednotiek 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu v 
obore do 20 bez prechodu cez základ 10 
na sčítanie typu: určenie jedného 
sčítanca, ak je daný  súčet a druhý 
sčítanec 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu v 
obore do 20 bez prechodu cez základ 10 
na sčítanie typu: zmenšenie daného čísla 
o niekoľko jednotiek  

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu v 
obore do 20 bez prechodu cez základ 10 
na sčítanie typu: porovnávanie 
rozdielom  

 

 Názorný úvod k učivu z logiky. 

 Pravdivé a nepravdivé výroky. 

 Pravda, nepravda, pravdivosť,  
nepravdivosť a negácia  výrokov,... 

 Pravdepodobnostné hry,  pokusy a 
pozorovania. 

 Dichotomické triedenie  predmetov 
podľa znakov. 

 Triedenie, triedenie podľa  jedného  
znaku 

 Stúpajúca (klesajúca) postupnosť 
predmetov, vecí, prvkov a čísel.  

 Prvý, posledný, pred, za, hneď pred, 
hneď za, najväčší, najmenší, jednoduchá 
tabuľka  s údajmi,...  

 Úlohy na pravidelnosť v týchto 
postupnostiach.  

 Úlohy na zbieranie a zoskupovanie 
údajov.  

 Jednoduché hry na pravdepodobnosť.  

 Úlohy na jednoduchú kombinatoriku. 



 Riešiť nepriamo sformulované úlohy na 
sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 
prechodu cez základ 10.  

 Vedieť k numerickému príkladu na 
sčítanie a odčítanie vytvoriť primeranú 
slovnú úlohu (aj za pomoci ilustračného 
obrázka, podnetu).  

 Rozlišovať jednoduché a primerané 
pravdivé a nepravdivé výroky.  

 Vedieť vytvoriť negáciu jednoduchého 
výroku. 

 Vedieť sformulovať jednoduchý pravdivý 
a nepravdivý výrok. 

 Vedieť pracovať (prostredníctvom hier a 
manipulatívnych činností) s konkrétnym 
súborom predmetov podľa ľubovoľného 
a podľa  vopred určeného kritéria. 

 Triediť predmety, veci, prvky v danej 
skupine v obore do 20 podľa jedného 
znaku (napr. podľa farby, tvaru, veľkosti, 
materiálu, atď.).  

 Zistiť jednoduché pravidlo vytvárania 
postupnosti  predmetov, vecí, prvkov a 
čísel.  

 Vedieť dokresliť predmety podľa danej 
postupnosti. 

 Vytvoriť jednoduchú tabuľku a 
orientovať sa v nej. 

 Manipulatívnou činnosťou vedieť nájsť  
kombinácie 

PRIEREZOVÉ  TÉMY DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Geometria 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Kresliť čiary priame, krivé, uzavreté a 
otvorené. 

 Rozlišovať priamu a krivú čiaru. 

 Rozlišovať otvorenú a uzavretú čiaru. 

 Rozlišovať rovinné geometrické tvary: 
trojuholník, kruh,  štvorec, obdĺžnik. 

 Rozlišovať rovinné tvary a priestorové 
útvary: kocka, valec, guľa. 

 Vedieť manipulovať s niektorými 
priestorovými a rovinnými  
geometrickými útvarmi podľa 
primeraného pokynu (vpravo, vľavo,  
hore, dole, väčší, menší,...). 

 Rozozná, pomenuje, vymodeluje a 
popíše jednotlivé  základné priestorové 
geometrické tvary, nachádza v realite ich 
reprezentáciu  

 Pozná, vie popísať, pomenovať a 
narysovať základné rovinné útvary  

 Rozozná a modeluje jednoduché 
súmerné útvary v rovine pozná meracie 
prostriedky dĺžky a ich jednotky, vie ich 
samostatne  používať aj pri praktických 
meraniach 

 Dokáže sa sústrediť na objavovanie 
geometrických tvarov vo  svojom okolí 

 

 Kreslenie čiar. 

 Geometrické tvary a útvary –  kreslenie. 

 Trojuholník, kruh, štvorec, obdĺžnik , 
kocka, valec, guľa,... 

 Vpravo, vľavo, hore, dole, väčší, menší 

 Manipulácia s niektorými  priestorovými 
a rovinnými geometrickými  útvarmi. 

 Rysovanie priamych čiar. 

 Priama čiara, krivá čiara, uzavreté  a 
otvorené čiary 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K  

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 
smerujú k systematizácii poznatkov 

 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

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

 osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

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



 
 
 
 

 

2. ročník  

5 hod/týždeň 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť primerane rozlíšiť istý a nemožný 
j v (pravdivý, nepravdivý).  

 Triediť predmety (veci, prvky) podľa 
jedného znaku ( napr. podľa farby, 
tvaru, veľkosti a pod.).  

 Vedieť nájsť jednoduché pravidlo 
postupnosti.  

  Vedieť pokračovať vo vytvorenej 
postupnosti.  

 Nájsť všetky možnosti usporiadania 
dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov).  

 Vedieť vytvoriť systém pri hľadaní a 
všetky možnosti zapísať.  

 Hľadať všetky možnosti usporiadania 
dvoch, troch predmetov (vecí, prvkov).  

 Vedieť urobiť zo získaných a 
znázornených udalostí jednoduché 
závery.  
 

 

 Názorný úvod k učivu z logiky.  

 Výroky a tvrdenia o činnostiach, 
obrázkoch a posúdenie ich správnosti.  

 Objavenie a sformulovanie pravidla 
tvorenia postupnosti predmetov, čísel.  

 Nepriamo sformulovaných úloh.  

 Úlohy na zbieranie a zoskupovanie 
údajov. 

 Hľadanie všetkých možností 
usporiadania dvoch, troch predmetov, 
farieb, písmen, čísel. Tvorba postupnosti 
podľa daného pravidla. 

 

 

Prierezové témy 

Ochrana života zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Regionálna výchova 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geometria 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Definovať geometrické útvary  

 Vedieť správne používať rysovacie 
pomôcky.  

 Vedieť narysovať a označovať priamku, 
úsečku  

 Vedieť vyznačovať body na priamke 
(úsečke) a v rovine  

 Označovať ich veľkým tlačeným písmom 
(písmenom A, B, C, atď.)  

 Rysovať úsečku danej dĺžky (v cm) a 
označovať ju.  

 Odmerať dĺžku úsečky rôznym 
spôsobom  

 Odmerať dĺžku úsečky v cm a dm 

  Porovnať úsečky podľa ich dĺžky.  

 Zostaviť jednoduché stavby (teleso) 
podľa vzoru alebo podľa obrázka.  

 Vytvárať a opísať jednoduché telesá z 
kociek 

 

 Geometrické útvary 

 Bod, priamka, úsečka.  

 Jednotky dĺžky – cm, dm, m.  

 Budovanie telies z kociek podľa vzoru 
alebo podľa obrázka.  

 Rysovanie priamok a úsečiek.  

 Vyznačovanie úsečiek na priamke a na 
danom geometrickom útvare.  

 Meranie dĺžky úsečky.  

 Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky.  

 Stavba jednoduchých telies. 

 

Prierezové témy 

Ochrana života zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Osvojiť si spoje sčítania a odčítania s 
prechodom cez základ 10.  

 Vedieť spamäti všetky spoje sčítania a 
odčítania s prechodom cez základ 10 v 
obore do 20.  

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na 
sčítanie typu: urči súčet, keď sú dané 
sčítance.  

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na 
sčítanie typu: zväčší dané číslo o 
niekoľko jednotiek. 

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na 
odčítanie typu: urči jedného sčítanca, ak 
je daný súčet a druhý sčítanec.  

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na 
odčítanie typu: zmenšenie daného čísla 
o niekoľko jednotiek.  

 Vyriešiť jednoduchú slovnú úlohu na 
odčítanie typu: porovnávanie rozdielom.  

  Vyriešiť zloženú slovnú úlohu, ktorá 
vedie k zápisu (a + b + c).  

 Riešiť nepriamo sformulované slovné 
úlohy na sčítanie a odčítanie s 
prechodom cez základ 10 v obore do 20.  

 Samostatne tvoriť k primeranej situácii 
(podnetu) príklad (slovnú úlohu) na 
sčítanie a odčítanie s prechodom cez 10 
v obore do 20 

 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s 
prechodom cez základ 10 (aj pomocou 
znázorňovania).  

 Sčítanie dvoch alebo troch rovnakých 
sčítancov napr. 2 + 2 + 2 (aj ako 
propedeutika k budúcemu násobeniu 
prirodzených čísel).  

 Počítanie spamäti. 

 Riešenie jednoduchých slovných úloh na 
sčítanie a odčítanie s prechodom cez 
základ 10 v obore do 20.  

 Jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
typu: určenie súčtu, keď sú dané 
sčítance  

 Jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
typu: zväčšenie daného čísla o niekoľko 
jednotiek  

 Jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
typu: určenie jedného sčítanca, ak je 
daný súčet a druhý sčítanec  

 Jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
typu: zmenšenie daného čísla o niekoľko 
jednotiek  

 Jednoduché slovné úlohy na sčítanie 
typu: porovnávanie rozdielom  

  Zložená slovná úloha: (a + b + c).  

 Riešenie nepriamo sformulovaných 
úloh.  

 Tvorenie textov k numerickým 
príkladom. 

 

Prierezové témy 

Ochrana života zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Regionálna výchova, 

 

 

 

 

 

 



Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Určiť počet predmetov v danej skupine a 
vyjadriť tento počet v obore do 100.  

 Priradiť príslušný počet predmetov k 
danému číslu v obore do 100.  

 Vedieť usporiadať čísla od 20 do 100.  

 Vedieť čítať a písať čísla v obore do 100.  

 Rozložiť dvojciferné číslo v obore do 100 
(od 10 do 99) na desiatky a jednotky.  

 Zapísať dvojciferné číslo v obore ako 
súčet desiatok a jednotiek a graficky to 
znázorniť.  

 Porovnať a zapísať čísla v obore do 100 
pomocou znakov , = (aspoň pomocou 
znázornenia). Orientovať sa v číselnom 
rade v obore do 100.  

 Porovnať dvojciferné čísla pomocou radu 
čísel.  

 Porovnať pomocou znázornenia a 
zapísať dvojice dvojciferných čísel v 
obore do 100 pomocou znakov , =.  

 Určiť správne poradie čísel a poznať 
vzťahy medzi číslami v obore do 100 
(prvý, druhý, posledný, hneď pred, hneď 
za, atď.). 

 Riešiť aspoň pomocou ilustračného 
obrázka jednoduchú slovnú úlohu (viac, 
menej, rovnako) a zapísať pomocou 
znakov. 

 

 

Prirodzené čísla 20 – 100.  

 Určovanie počtu,..., po jednom, po 
dvoch, desiatich, utváranie skupín vecí o 
danom počte.  

 Čítanie a písanie čísel 20 – 100.  

 Porovnávanie čísel.  

 Slovné úlohy na porovnávanie.  

 Predstavy o prirodzenom čísle do 100.  

 Dvojciferné číslo ako súčet desiatok a 
jednotiek v obore od 20 do 100. 

 

Prierezové témy 

Ochrana života zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti, Regionálna výchova 

 

UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
Vo vyučovacom predmete matematika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto 
vyučovacia hodina sa použije na zmenu kvality výkonu. 
 
 

 

 



Kľúčové kompetencie 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 je schopný aktívne počúvať 
 dokáže reagovať na prečítaný text 

 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 dokáže vyriešiť úlohu podľa vzoru 
 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 

smerujú k systematizácii poznatkov  

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa   

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov 
 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 

 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 dokáže vyskúšať viacero spôsobov riešenia problému 
 je schopný overiť správnosť riešenia 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Človek a príroda 
 
Prvouka 
Charakteristika predmetu 

Predmet Prvouka predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti 
ako je biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom 
predmetu nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s 
prírodnými javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala 
aj procesuálna stránka samotného poznávacieho procesu. Vyučovanie je postavené na pozorovacích 
a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie čiastkových problémov, pričom východiskom k 
stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň 
ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú zamerané na iniciáciu skúmania javov a 
udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. 
Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú pozitívny vzťah k prírode, 
ale aj k samotnej vede. 

Cielepredmetu 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a 
vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ 
je možné bližšie špecifikovať; prvouka má deti viesť k:  spoznávaniu životného prostredia, k 

pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných javov ako častí komplexného 
celku prírody.  rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním 

v rôznych informačných zdrojoch.  rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom 

využívania všetkých zmyslov a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.  

opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.  rozvoju schopnosti 

realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych 

uhlov pohľadu.  tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné 

prírodné javy a existencie.  uvedomeniu si potreby prírodu chrániť a k aktívnemu zapojeniu sa do 

efektívnejšieho využívania látok, ktoré príroda ľuďom poskytuje.  poznaniu fungovania ľudského 

tela, k rešpektovaniu vlastného zdravia a k jeho aktívnej ochrane prostredníctvom zdravého 
životného štýlu. Čiastkové ciele predmetu Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a 
postupný rozvoj myslenia dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické 
myslenie je zatiaľ nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby 
získalo čo najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto 
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám. Prvý a druhý ročník prvouky je 
preto zameraný najmä na aktívnu manipuláciu s materiálmi, s ktorými sa deti bežne stretávajú. Deti 
sú vyučovaním usmerňované k skúmaniu čiastkových aspektov bežných situácií tak, aby:   

 sa rozvíjala ich schopnosť pozorovať detaily vzhľadom na celok (s čím neskôr súvisí schopnosť 
 syntézy),  sa naučili porovnávať (s čím neskôr súvisí schopnosť dedukcie), 
 sa naučili identifikovať premenné skúmanej situácie (s čím neskôr súvisí schopnosť tvorby 
 testov hypotéz a predpokladov),  vedeli identifikovať podstatné znaky objektov a ich 

premenlivé znaky (s čím neskôr súvisí 
 schopnosť identifikovať výnimku alebo pravidlo),  sa učili zovšeobecňovať vyslovovaním 

záveru z niekoľkonásobných pozorovaní (s čím neskôr 



 súvisí schopnosť aplikovať osvojené vysvetlenie na podobné javy a modifikovať ho, ale aj 
schopnosť indukcie),  sa naučili vyjadrovať svoje predstavy o javoch slovom a obrazom (s čím 
neskôr súvisí 

 schopnosť modifikácie predstáv abstraktnou manipuláciou – analýzou javu s imaginárnym 
druhým ja – využitie egocentrickej reči ako prostriedku myslenia),  si rozvíjali schopnosť 
argumentácie s využívaním kauzality (s čím neskôr súvisí schopnosť 

 tvoriť hypotézy opodstatnené vlastnou teóriou),  dokázali zdieľať svoje predstavy s 
vrstovníkmi v pracovnej skupine (s čím neskôr súvisí 

 schopnosť efektívnej kooperácie). Tretí a najmä štvrtý ročník sú v Prírodovede zamerané 
obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré 
sú uvedené v zátvorkách. Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s 
ktorým sa neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných 
vied. Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby  si správne naplnili a vzájomne 
poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré charakterizujú 

 bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím neskôr súvisí schopnosť 
flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je koreň, stonka, list, kvet – ako spolu 
súvisia a prečo,...  si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať 
prírodovedné schopnosti (s 

 čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to magnetizmus, svetlo, zvuk, 
farba,...  si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej, nevedeckej 
komunikáte 

 (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a 
živočíchov, ...  si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí 
chápanie 

 ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové reťazce, 
ekosystematické vzťahy,...  si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom 
živote nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy iných 
pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť pojmov na javy a 
predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie, hmotnosť, príťažlivosť,  

Spolu s rozvojom poznatkového systému a spôsobov jeho obohacovania a modifikácie súvisí aj rozvoj 
špecifických postojov, ktoré vedú dieťa k uvedomelejšiemu využívaniu svojich vedomostí. Učiteľ 
svojim správaním a najmä spôsobom myslenia vplýva na postoje dieťaťa. U dieťaťa sa tak v 
postojovej oblasti rozvíjajú nasledovné charakteristiky:  

Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako takej (prejaví sa 
najmä motiváciou k poznávaniu).  

Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje pozitívne a negatívne 
vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné prostredie (prejaví sa najmä 
dokonalejším chápaním vedeckej práce).  

Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom k živým 
organizmom).  

Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom fantázie a 
preferenciou logických princípov myslenia).  

Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované logickou 
argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom v diskusiách).  



Rozvoj poznatkového systému, rozvoj spôsobov nadobúdania a modifikácie poznatkov a rozvoj 
špecifických postojov majú v edukačnom pôsobení učiteľa vzájomne ekvivalentnú hodnotu a 
postavenie. Dieťa nezískava len poznatky, ale postupne sa stáva prírodovedne gramotným. 

 
 
 
   1. ročník 

1 hod/týždeň 
 
 

Denný poriadok žiaka 
 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Vedieť vysvetliť dôvody striedania práce 
a odpočinku 

 Vedieť  príklady správneho a 
nesprávneho stolovania 

• prečo musí človek jesť a piť 

• režim dňa 

• rozdelenie voľného času 

• využitie voľného času 

• stolovanie 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj,  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Zdravá výživa  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť rozpoznať druhy ovocia a 
zeleniny 

 Vedieť vysvetliť prečo musíme 
dodržiavať  pitný režim 

 Diskutovať, čo sa stane s vodou, ktorú 
pijeme? 

 Vedieť uviesť príklady potravín, ktoré sú 
zdravé pre človeka a ktoré nie, porovnať 
ich 

 Vedieť pravidlá pravidelného 
stravovania 

 Vedieť spoznať zdravé a nezdravé 
potraviny 

 Zásady zdravej výživy 

 Pitný režim 

 Vitamíny, čo sú vitamíny a kde sa 
nachádzajú 

 Jedálny lístok 

 Správne stravovanie  

 Prečo musí človek jesť a piť 

 Zdravé a nezdravé potraviny 



 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Environmentálna výchova,  

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Ochrana života a zdravia 

 

 

 

Čistota tela  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť správne použiť zubnú kefku 

 Vedieť vysvetliť význam osobnej hygieny 

 Poznať význam prevencie chorôb, 
zdravého pohybu a otužovania 

 

 prevencia ochorení 

 osobná hygiena 

 otužovanie 

 starostlivosť o zdravie 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Ochrana života a zdravia   

 

Čas a jeho trvanie. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť si zaznamenávať počasie podľa 
znakov: vietor, dážď, 

 Poznať celé hodiny 

 Vysvetliť plynutie času 

 Porovnať objektívny a subjektívny čas 

 Zoradiť obrázky podľa plynutia času 

 

 

 Objektívny a subjektívny čas 

 Mesiace roka 

 Týždeň 

 Pracovné dni a dni oddychu 

 Meranie času hodinami 

 Meranie času pomocou pravidelne sa 
opakujúcich javov 



 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,   

 

 

Rastliny  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť  porozprávať ako sa treba starať 
o rastliny v zime 

 Vedieť zasadiť semeno. 

 Vedieť opísať pri pozorovaní ako klíči 
semeno 

 Vedieť identifikovať zmeny konára 
ovocného stromu od kvetu k plodu  

 Vedieť samostatne nakresliť projekt o 
rastlinách 

 

 Rastliny v zime 

 Voda ako priestor pre život rastlín a 
živočíchov 

 Spôsob života vybraných druhov rastlín 
a  živočíchov viazaných na vodný zdroj 

 Úprava vody – pitná voda 

 Klíčivosť semien 

 Podmienky klíčenia semien: teplo, voda, 
vzduch 

 Ovocný strom- kvet, plod 

 Projek 
 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Environmentálna výchova,  

Tvorba  projektu a prezentačné zručnosti, 

 
Ľudia a veci. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Vedieť na základe zmyslových vnemov 
určiť rôzne druhy hmoty 

 Vedieť rozpoznať skupenstvá hmoty 

 Vedieť vymenovať päť vecí vyrobených 
strojom a päť vecí vyrobených ručne. 

 Vedieť pomenovať aspoň päť 
materiálov, z ktorých sú vyrobené veci v 
triede 

 

 

 Ručná a strojová výroba 

 Materiály na výrobu 

 Vlastnosti hmoty 

 Plynné, kvapalné a pevné skupenstvo 
hmoty 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Environmentálna výchova, 

 
 

 

 

Zvieratá- voľne žijúce zvieratá vtáky. Domáce zvieratá a vtáky.  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť diskutovať ako sa pohybujú 
zvieratá 

 Vedieť klasifikovať domáce zvieratá 
podľa  znakov 

 Vedieť klasifikovať voľne žijúce zvieratá 
podľa znakov 

 Vedieť vytvárať skupiny zvierat  s 
podobnými znakmi   

 

 voľne žijúce zvieratá a vtáky 

 zvieratá žijúce vo vode  

 domáce zvieratá a vtáky 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj,  

Environmentálna výchova, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rodina 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má : 

 Vedieť vymenovať členov rodiny 

 Vedieť predstaviť svojich najbližších 

 Vedieť dokáže opísať dom a svoju izbu 

  Poznať vzťahy v rodine aj v rámci rodín 
iných kultúr 

 Poznať pravidlá fungovania rodiny 

 

 Moja rodina 

 Otec, mama, brat, sestra 

 Rodinný dom, panelák, ...  

 Vzťahy v rodine 

 Iné kultúry, národnosti 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Multikúlturna výchova 

 
 
 
 
 
 
 
Zmeny v prírode 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť  popísať zmeny v rámci ročných 
období 

 Vedieť rozpoznať stromy podľa zákl. 
znakov 

 Vedieť identifikovať počasie  

 Vedieť pomenovať ročné obdobia 

 Môj kalendár 

 Kalendár prírody 

 Ročné obdobia 

 Počasie 

 Dážď 

 Vietor 

 Slnečno  

 Stromy- listnaté a ihličnaté stromy 

 Teplotné zmeny počas roka 
 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj,  

Environmentálna výchova,  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Ochrana života a zdravia 

 
Voda 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má:  

 Vedieť pozorovaním a prácou s 
encyklopédiou identifikovať 
rozdielnespoločné znaky vodných rastlín 
a vodných zvierat  

 Rozumieť a vedieť vysvetliť potrebu 
ochrany a rozumného využívania 
vodných zdrojov  

 Vedieť vysvetliť, prečo potrebujeme 
čistú 

 

 Potrebujeme čistú vodu 

 Život rastlín a zvierat s vodou 

 vodný zdroj  

 Úprava vody – pitná voda 

 Znečisťovanie vody 

 Ochrana vodných zdrojov 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Environmentálna výchova, 

 Tvorba projektu a prezentačné zručnosti,  

Kľúčové kompetencie 
 
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 
smerujú k systematizácii poznatkov 

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  
 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvisloť s vhodným a aktívnym 

travením voľného času  

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 

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

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku človeka   

 
 

2. ročník  

2 hod/týždeň 

Práca a odpočinok 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Aktívne sa podieľať opakovaní poznatkov 

 Vedieť sa orientovať v kalendári  

 Vedieť porovnať ročné obdobia 

 Vedieť vymenovať mediace 

 Vedieť opísať zmeny v priebehu roka  

 Vedieť porozprávať o plánoch 
využitiavoľného času  

 Vedieť rozlíšiť nebezpečné správanie 

 

 Opakovanie poznatkov  

 Ročné obdobia  

  mesiace  

  kalendár  

  Pracovné dni,  dni pracovného pokoja  

  prázdninyvoľný čas  

 sviatky 



 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

 

Ovocie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Vedieť roztriediť ovocie podľa semien  

 Schematicky zakresliť zloženie plodu  

 Vytvoriť pojmovú mapu: plody, zelenina, 
ovocie  

 Poznať význam jadier a kôstok pre 
rozmnožovanie  

 Poznať stromy 

 

 Plod, semeno  

  Kôstkovice, bobule, malvice, 
konzervácia ovocia  

 Uskladnenie  

 Ovocné stromy 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

 

 

Zelenina 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Vytvoriť pojmovú mapu: plody, zelenina, 
ovocie  

 Pozorovať a zapisovať zmenu plodu 
semena počas štyroch týždňov,   

        urobiť závery z pozorovania  

 Roztriediť zeleninu podľa znakov 

 

 

 Semená a plody  

 Zelenina koreňová, listová, plodová  

 Uskladňovanie zeleniny 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

 

U lekára 

  



Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Rozpoznať rozdiely a súvislosti v 
pojmoch úraz a choroba  

 Vymenovať úrazy a choroby  

 Poznať základný obsah lekárničky 

 Poznať lekárov  

 Vedieť o správnej starostlivosti o chrup 

 Vedieť predchádzať úrazom  

 Vedieť odmerať teplotu 

 

 Úraz, choroba, lekárnička  

  Teplomer, meranie teploty  

  Lekári- špecialisti  

  Opis návštevy u lekára  

  Chrup  

  Správne hygienické návyky  

  Otužovanie 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

Hmota 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:   

 Poznať postupnosť stavby domu 

 Poznať stavebné profesie 

 Vedieť rozlíšiť stavebné stroje a 
materiály 

 Vedieť opísať vzduch 

  Vedieť pripraviť experiment, kterým 

 dokáže, že vzduch je hmota  

  Opísať, čím je zaujímavý vietor na jeseň 
a porovnať ho s vetrom v iných ročných 
obdobiach 

 

 Stavba 

 Remeselníci 

 Stavebný materiál 

 Stavebné stroje a materiály 

 Modelovanie domčeka 

  Vietor a prúdenie vzduchu 

 Význam vzduchu, čistota ovzduší 

  Vzduch je hmota 

 

Prierezovétémy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti 

 



Voda 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:   

 Pripraviť experiment akú chuť má voda? 

 Pripraviť experiment čo sa vo vode 
rozpustí, čo sa nerozpustí   

 Uviesť návrh ako zabrániť znečisteniu 
vody   

 Vedieť pomenovať vlastnosti vody 

  Vedieť, že voda tečie, môže zamrznúť, 
vypariť sa   

 Vedieť vysvetliť význam vody pre člověk 

 Vedieť ako šetriť vodou 

 Poznať podoby vody v prírode 

 

 Farba, chuť a vôňa vody 

 Rozpustné a nerozpustné látky 

 Užitočnosť a škodlivosť vody 

  Znečistenie vody 

 Význam vody pre člověka 

 Šetrenie vodou 

  Voda v prírode, na zemskom povrchu, 
vo vzduchu, rieky, jazerá, oblaky, dážď, 
rosa, sneh,   

 Pozorovanie vody v prírode 
 

 

Prierezovétémy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

 

Cyklus stromu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:   

 Rozoznať stromy podľa základných 
charakteristík   

 Vedieť opísať zmeny v priebehu roka 

 Vedieť navrhnúť ochranu lesa 

 Vedieť určovať stromy podľa atlasu 
rastlín 

 Vedieť diskutovať o tom čo nám les dáva 

 Vedieť ako sa správať v lese 

 Poznať význam lesa 

 Vedieť rozoznať strom od kríka 

 Vedieť určovať hlavné časti stromu  

  Vedieť rozoznať liečivý a jedovatý krík 

 

 Stromy v prírode 

 Druhy stromov- listnaté, uhličnaté 

 Zmeny stromov – ročné obdobia 

 Rastliny v lese 

 Časti stromov 

  Kríky- jedovaté, škodlivé 

 

Prierezovétémy 

Environmentálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia 

 

Živá a neživá príroda 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Poznať vybrané živočíchy vo svojom 
okolí v rôznych  prostrediach   

 Poznať časti rastlín 

  Zdôvodniť či, potrebujú rastliny vodu a 
vzduch? 

  Vyhľadať informácie z encyklopédie 
alebo z internetu  

  Pripraviť prezentáciu záverov 
dlhodobých pozorovaní a experimentov 
v elektronickej podobe alebo vo forme 
posteru   

 Zakresliť rastlinu a jej časti 

 Pozorovať a zapísať dlhodobý rast 
rostliny 

  Poznať vybrané rastliny vo svojom okolí 

 Určiť rastliny podľa atlasu rastlín 

  Vyhľadať informácie v odbornej 
literatúre alebo na internete   

 Pripraviť prezentáciu záverov 
dlhodobých pozorovaní a experimentov 
v elektronickej podobe alebo vo forme 
posteru 
 Vedieť poznať základné kvety, rastúce 

v okolí 

  Vedieť vypestovať a starať o kvet 

 

 Živočíchy v lese, na lúke, vo vode  
Rastliny- kvety 

 Koreň, listy, stonky, kvety 

 Pestovanie 

 Pozorovanie 

  Podmienky pre rast rastlín 

 Prvky živej a neživej prírody 

 Druhy kvetov v okolí 

 

Prierezovétémy 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Čo už viem 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak vie:   

 Vedieť rozdeliť druhy ovocia a zeleniny 
podľa charakteristických znakov   

 Vedieť ich použitie, spracovanie 

 Vedieť o vlastnostiach vzduchu 

 Orientovať sa v kalendári 

 Poznať názvy chorôb a úrazov 

 Vedieť vypracovať projekt 

 

 Ovocie  

 Zelenina  

 Vietor  

 Kalendár  

 Úrazy, choroby  

 Život v prírode 

 Zvieratá  

 Rastliny  

 Projekt kde sa stratili listy 

 

Prierezovétémy 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, Ochrana života a zdravia, 

Environmentálna výchova 

 

UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Kľúčovékompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti matematického a prírodovedného myslenia  

 je pripravený ďalej si rozvíjať schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré 
smerujú k systematizácii poznatkov  

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

 pozná svoje práva a povinnosti 
 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 
 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 
 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi pri 

spoločnej práci  
  uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti 

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

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku člověka 
 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

 

 

 

 

 

 



Človek a hodnoty 
 
Náboženská výchova 

Charakteristika predmetu  
 
     Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má 
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova 
má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom 
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s 
vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú 
hodnotovú orientáciu.  
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej 
tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Návrh nových učebných osnov kladie doraz na 
žiaka a rozvinutie jeho kompetencii, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo 
výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu 
štruktúry učebných osnov.  
Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej 
štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v 
nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie 
obsahov učiva do podstatných línii, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a 
psychomotorické ciele, potrebne na osvojenie kľúčových kompetencii žiakov. Predkladaný projekt 
rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblasti, ktoré sú zamerané na:  
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom 
Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi)  
2. kristologicky rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského 
diela Ježiša Krista)  
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam 
slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dorazom na osobne dejiny spásy).  
Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v špirále, ktorú tvorí trinásť úrovni. Lineárne oblasti sa 

opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupne rozširovanie učiva a jeho prehlbovanie 

primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné dejiny spásy 

vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú zviditeľňuje 

ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú výchovu k 

čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže vychovávaný rasť v plnej zrelosti osobnosti 

Narastanie špirály začína od uvedomenia si žiaka, že je milovaný (1. ročník ZŠ) po objavenie poslania 

žiť život v láske – stotožniť sa so životným štýlom kresťana (4. ročník ZŠ). Prvý ročník ZŠ je zameraný 

na radosť zo života. Prvák cez radosť a nadšenie zo všetkého stvoreného spoznáva toho, kto ho 

nekonečne miluje. Len ten, kto si je vedomý, že je milovaný, učí sa dôverovať (2. ročník ZŠ). Cesta 

dôvery vedie k viere. Komu človek dôveruje, tomu začína veriť (3. ročník ZŠ). Viera prináša do života 

nadej (4. ročník ZŠ). Štvrták začína pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia s Bohom, ktorá mu 

prináša do života novu nadej. Kto žije s nádejou, otvára sa životu – je schopný viesť dialóg s človekom 

i s Bohom. 

 

Cieľ predmetu 



Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 
hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, 
ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. 
Náboženstvo/náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i 
celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a 
svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu naväzuje na ďalšie spoločenskovedne predmety, 
umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí 
žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptovane spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym 
dobrom pre jednotlivca i pre celu spoločnosť.  
Ciele predmetu sú stotožnene s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej 
republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačne zmeny, financovania, 
formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy, 
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladi ľudia by sa mali 
straniť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez prace, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania 
bez mravnosti, politiky bez princípov.“  
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencii: Napĺňanie cieľov 
jednotlivých vzdelávacích oblasti a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové 
kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 
prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.  
 

 

1. ročník 

 1 hodina/týždeň 

Som na svete z lásky 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak  má:  
 vymenovať svoje odlišnosti oproti 

spolužiakom, 

 vyjadriť slovne poďakovanie 
a odprosenie, 

 formulovať spontánnu modlitbu 
poďakovania,  

 vymenovať z konkrétneho príbehu 
postavy, ktoré konajú dobro,rozlišovať 
medzi dobrým a zlým správaním u seba 
a iných 

 

 
 meno a jedinečnosť 

 čo dokážem 

 patrím do rodiny 

 svet, v ktorom žijem 
 

 

Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

Rodina – ohnisko lásky 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má:  
 vymenovať tri pozitíva v rodine,  

 reprodukovať modlitbu Otče 
náš,naplánovať si konkrétny dobrý 
skutok pre členov rodiny 

 

 

 komunikácia v rodine 

 modlitba v rodine 

 modlitba Otče náš 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Dar lásky 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 opísať dobrotu sv. Mikuláša, 

 prerozprávať s pomocou učiteľa 
biblické udalosti zvestovania 
a narodenia Ježiša, 

 reprodukovať modlitbu Zdravas 
Mária, 

 nakresliť dva symboly 
Vianoc,reprodukovať s pomocou 
učiteľa prvé roky života Krista 

 

 sv. Mikuláš 

 zvestovanie, návšteva Alžbety 

 zmysel a hodnota daru 

 narodenie Ježiša Krista 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 

 

Moc života a lásky 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak  má: 

 opísať biblický príbeh o vzkriesení 
Jairovej dcéry,  

 vysvetliť jednoduchým spôsobom 
dôvod slávenia veľkonočných 
sviatkov,  

 znázorniť s pomocou učiteľa 
a obrazov veľkonočný 
symbol,vysvetliť jednoducho zmysel 
slávenia nedele ako dňa Ježišovho 
zmŕtvychvstania 

 

 život a smrť 

 vzkriesenie Jairovej dcéry 

 Veľká noc - smrť a zmŕtvychvstanie 
Krista 

 nedeľa - deň oslavy Ježišovho 
zmŕtvychvstania 



 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Spoločenstvo lásky 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak  má: 

 reprodukovať pomocou učiteľa 
udalosti zoslania Ducha Svätého, 

 reprodukovať modlitbu Sláva Otcu, 

 vyjadriť slovne pocity pri konaní 
dobra, 

 vymenovať niekoľko dobrých 
skutkov, ktoré mu preukázali 
spolužiaci,naplánovať si konkrétny 
dobrý skutok pre spolužiaka. 

 

 

 zoslanie Ducha Svätého 

 Cirkev - Božia rodina 

 sv. Juraj - odvaha, pomoc, dobro 
a zlo. 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 

 

   

 

   2. ročník 

1 hod/týždeň , 33hod/ rok 

Boh mi dôveruje  

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

 uviesť odlišnosti človeka od 
ostatných živočíchov,  

 rozlíšiť jednoduchým spôsobom 
pojmy - stvoriť a vytvoriť,  

 reprodukovať pomocou učiteľa 
biblický príbeh o rajskej záhrade,  

 vyjadriť závislosť človeka na prírode 
a zodpovednosť človeka za prírodu,  

 rozlíšiť na konkrétnom príklade 
dobro od zla.  

 stvorenie  
 človek ako Boží obraz  
 obraz rajskej záhrady  
 Boh nám zveril zem a my ju 

chránime  



 
Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

 

 

 

 

Dôverujem Bohu  

 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 opísať na konkrétnom príklade 
hlavné znaky a prejavy dôvery voči 
človeku,  

 reprodukovať biblický príbeh o 
Abrahámovi,  

 vysvetliť potrebu človeka niekomu 
veriť,  

 formulovať jednoduchým 
spôsobom modlitbu vlastnými 
slovami,  

 zdôvodniť potrebu odpočinku,  

 opísať nedeľu ako deň odpočinku a 
úcty k Bohu.   

 Abrahám  
 Boh a jeho meno  
 modlitba  
 nedeľa  

 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 

Dôvera v rodine  

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť potrebu dôvery v rodine, 

 prerozprávať príbeh o Jakubovi a 
Ezauovi,  

 charakterizovať jednoduchým 
spôsobom krst,  

 nakresliť jednotlivé krstné symboly,  

 formulovať modlitbu za rodičov 
a súrodencov.  

 advent  

 rodina ako spoločenstvo - úlohy a 
roly v rodine  

 Jakub a Ezau - narušenie vzájomnej 
dôvery  

 Cirkev - Božia rodina  

 pozvanie do Božej rodiny  



 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Dôverujeme si navzájom  
 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

 núdznym. zdôvodniť význam 
poďakovania a prosby pre 
budovanie medziľudských vzťahov 
a slušného správania,  

 prerozprávať biblický príbeh o 
boháčovi a Lazárovi,  

 uviesť príklady osobného a 
spoločného majetku,  

 zdôvodniť potrebu pomoci 

 schopnosť hovoriť ako Boží dar - 
výchova k citlivosti voči 
vyslovenému slovu  

 čisté srdce - vedomie úcty k 
jedinečnosti každého človeka  

 Boháč a Lazár  

 osobný majetok,  

 bohatstvo  

 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 

 

 

 

 

 

Desatoro - pozvanie k slobode a k dôvere 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

 prerozprávať s pomocou učiteľa 
biblický príbeh o Mojžišovi a 
vyslobodení Izraelitov,  

 opísať situáciu prijatia Desatora, 

 priradiť pomocou učiteľa 
k jednotlivým prikázaniam cnosti. 

 Uzatvorenie zmluvy na Sinaji  

 Desatoro ako pravidlá  



 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Pozvanie na hostinu - obnovenie dôvery 

 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

 prerozprávať biblický príbeh o 
márnotratnom synovi,  

 vysvetliť dôležitosť ľútosti nad  

 opísať potrebu odpustenia pre 
budovanie dobrých vzťahov, 

 navrhnúť spôsob ako vyjadriť 

prosbu o odpustenie.  

 milosrdný otec / márnotratný 
syn  

 umenie povedať zlu „nie“, 
obrátiť sa, zmieriť sa s ľuďmi  

                        a s Bohom  
 sviatosť zmierenia  

 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 
 
 
 
 
 
Umenie a kultúra 
 
Hudobná výchova  
 
Charakteristika predmetu  
 
   Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze 
hudobných hrových činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o 
elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. 
ZUŠ).  
Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených a 
prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného 



vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra 
je sprostredkovať národné a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej 
vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity 
žiakov. Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 
objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných 
hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu.  
Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú 
integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z 
literárnej, dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné 
činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so 
slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie 
všeobecných a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú 
vzájomne dopĺňať a podporovať.  
V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálnointonačné, 
hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-
dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý 
žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a 
sebaúcta. Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa 
mali zapájať do jednotlivých hudobných činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného 
zlyhania. Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu 
najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov.  
V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez 
ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel.  
Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou 
partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené 
vedomosti.  
Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je 
schopný naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj 
prostredníctvom hudby formoval celistvú osobnosť žiakov.  
Odporúčame, aby tento učebný predmet vyučoval učiteľ so špecializáciou hudobná výchova pre 

primárne alebo sekundárne vzdelávanie. 

 

 
 
 
Ciele predmetu  
 
Cieľom je prostredníctvom:  
• poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne 
v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť rozvíjaniu 
kultúrnych kompetencií žiakov,  
• poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní 
hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a 
vlastenectva,  
• postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho života.  
Kognitívne ciele • poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem 
(senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),  
• prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, 
hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 
prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov,  



• prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 
prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,  
• zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám s 
pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,  
• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru 
svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených, veku 
primeraných umeleckých diel,  
• získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave 
hudobných vedomostí a vkusových postojoch.  
Socioafektívne ciele  
• uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt, otvorenosť a tvorivosť,  
• empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné 
názory a postoje,  
• bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr,  
• získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať 
vlastnú prácu i skupinové projekty,  
• chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob 
vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života.  
Psychomotorické ciele  
• na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 
predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych alebo 
skupinových projektoch,  
• dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky.  
Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:  
• rozvíjal citový svet žiakov,  
• formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku 
všetkým prejavom života,  
• vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku 
kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,  
• vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom,  
• vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického 

podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre 

 

  

1. ročník  
1hod/týždeň  

Vokálno– intonačné činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Vedieť správne zaspievať 20 detských a 
ľudových piesní, hier so spevom 

 základy speváckeho dýchania, držanie 
tela, nasadenie tónu, 

 tvorba tónu, artikulácia, dynamické 
odlíšenie, hlasová hygiena, 

 rozširovanie hlasového rozsahu, 
jednohlas 

 práca s hlasom, kultivácia speváckeho a 
hovoreného prejavu 

 prostredníctvom uplatňovania a 
upevňovania správnych speváckych 
návykov 

 jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas 

 intonácia diatonických postupov v 
durových a molových  tóninách, 

 melodická ozvena, melodická otázka, 
melodizácia textu, mien, 

 riekaniek, tvorivé hudobné hry 

 hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 
3 , 4/4 takte 

 používanie taktovacích gest 

 orientácia v grafickom zázname 
jednoduchej melódie – čítanie  nôt, 

 určovanie rytmu, tempa, dynamiky 

 Zlatá brána, Hodiny, Húsky biele, húsky, 
Kuriatko a slon, Zajačik  do lesa, 
Pôjdeme my do lesíka, Bola babka, 
Pieseň na dvoch tónoch, Kováč kuje, 
mechy duje, Mikuláš, Povedzte 
námpastuškovia, Už je zima, už je tu, 
Bude zima, bude mráz, Spi dieťatko, spi 
že, Mám ručníček mám, Išla sova na 
tanec, Fialôčka, fiala, Ťuki, ťuki, ťukalo, 
Pieseň o trúbke, Vŕšok dolina, 
Prší, prší, 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 

ĽUDOVÁ KULTÚRA 

 

 

Inštrumentálne činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Pohybom správne reagovať na hudbu. 

 

 hra na detských hudobných nástrojoch a 
ich využívanie počas hudobnej 
reprodukcie i produkcie  

 hra na detských hudobných nástrojoch, 
štylizácia charakteristických zvukov a 
javov z prírody a okolitého  prostredia, 
sveta rozprávok 

 hra jednoduchých ostinátnych 
sprievodov k piesňam, tvorba 
jednoduchých sprievodov v 2/4, 3, 4/4 
takte k piesňam a hudobným hrám  

 tvorivá rytmizácia k jednoduchým 
piesňam, improvizácia predvetia, 
závetia, tvorba malých celkov a 
jednoduchej formy 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI  

 

 

Hudobno–pohybové činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Dokázať vystihnúť náladu piesní a 
počúvanej hudby. 

 

 reagovanie na hudbu a stvárňovanie 
hudby pomocou pohybu, tanca, gesta 

 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru 
piesne, hudobnej  skladby (krok, chôdza, 
dopredu, dozadu, na mieste, poklus, 
beh) 

 vytváranie jednoduchých ostinátnych 
sprievodov hrou na tele  (tlieskanie, 
plieskanie, podupy podľa hudby) 

 pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, 
nízko, stúpanie, klesanie  melódie, silno, 
slabo, pomaly, rýchlo 

 používanie taktovacích gest v 2/4, 3, 4/4 
takte 

 pohybové stvárnenie a vyjadrenie 
hudobného výrazu a nálady 



 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

Hudobno–dramatické činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak: 

 Pripraví si jednoduché 
hudobnodramatickévystúpenie. 

 

 využitie všetkých činností pri predvedení 
dramatického príbehu 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 

Kľúčové kompetencie 

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

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície  
 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

 

 

  2. ročník 

1hod/týždeň 

 

Vokálno-intonačné činnosti 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 poznať hymnu SR.  

 Vedieť správne zaspievať 20 detských a 
ľudových piesní, hier so spevom.  

 Pohybom správne reagovať na hudbu.  

 

 základy speváckeho dýchania, držanie 
tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, 
artikulácia, dynamické odlíšenie, hlasová 
hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 
jednohlas  

 práca s hlasom, kultivácia speváckeho a 
hovoreného prejavu prostredníctvom 
uplatňovania a upevňovania správnych 
speváckych návykov  

 jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas 
intonácia diatonických postupov v 
durových a molových tóninách, 
melodická ozvena, melodická otázka, 
melodizácia textu, mien,riekaniek, 
tvorivé hudobné hry  

 hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 
¾ , 4/4 takte  

 používanie taktovacích gest orientácia v 
grafickom zázname jednoduchej melódie 
– čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, 
dynamiky  

 

Prierezové témy 

Dopravná výchova, 
 Environmentálna výchova, 
 Mediálna výchova,  
Multikultúrna výchova,  
Ochrana života a zdravia, 
 Osobnostný a sociálny rozvoj,  
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrumentálne činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Pohybom správne reagovať na hudbu.  

 Pripraviť si jednoduché 
hudobnodramatické vystúpenie  

 

 hra na detských hudobných nástrojoch a 
ich využívanie počas hudobnej 
reprodukcie i produkcie  

 hra na detských hudobných nástrojoch, 
štylizácia charakteristických zvukov a 
javov z prírody a okolitého prostredia, 
sveta rozprávok  

 hra jednoduchých ostinátnych 
sprievodov k piesňam, tvorba 
jednoduchých sprievodov v 2/4, ¾, 4/4 
takte k piesňam a hudobným hrám  

 tvorivá rytmizácia k jednoduchým 
piesňam, improvizácia predvetia, 
závetia, tvorba malých celkov a 
jednoduchej formy  

 

Prierezové témy 

Dopravná výchova,  
Environmentálna výchova, 
 Mediálna výchova, 
 Multikultúrna výchova,  
Ochrana života a zdravia,  
Osobnostný a sociálny rozvoj, 
 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

Hudobno-pohybové činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 Ovládať základné kroky čardáša, valčíka, 
mazúrky.  

 Pohybom správne reagovať na hudbu.  

 Pripraviť si jednoduché 
hudobnodramatické vystúpenie  

 

 reagovanie na hudbu a stvárňovanie 
hudby pomocou pohybu, tanca, gesta  

 pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru 
piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, 
dopredu, dozadu, na mieste, poklus, 
beh)  

 vytváranie jednoduchých ostinátnych 
sprievodov hrou na tele (tlieskanie, 
plieskanie, podupy podľa hudby)  

 pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, 
nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, 
slabo, pomaly, rýchlo  

 používanie taktovacích gest v 2/4, ¾, 4/4 
takte  

 pohybové stvárnenie a vyjadrenie 
hudobného výrazu a nálady  

 

Prierezové témy 

Dopravná výchova,  
Environmentálna výchova,  
Mediálna výchova, Multikultúrna výchova, 
Ochrana života a zdravia,  
Osobnostný a sociálny rozvoj,  
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 



Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

Percepčné činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má 

 Chápať poslanie ľudovej hudobnej 
kultúry v živote človeka.  

 Vedieť správne zaspievať 20 detských a 
ľudových piesní, hier so spevom.  

 Pohybom správne reagovať na hudbu : 

 

 aktívne vnímanie a prežívanie hudby, 
počas ktorej žiak poznáva hudbu vo 
všetkých jej žánrových, štýlových a 
funkčných podobách, učí sa hudbu 
analyzovať a interpretovať  

 rozlíšenie zvukov okolitého sveta (zvuk, 
tón, reč, spev)  

 rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy 
tempa  

 pozorné počúvanie piesní a hudobných 
skladieb, rozlišovanie známych piesní 
ľudových, umelých, jednohlasných, 
dvojhlasných (kánon), melódie, 
sprievodu  

 sluchové rozoznávanie predohry, 
medzihry, dohry, tém, motívov, 
hudobných fráz  

 sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, 
opakovania, variačnej zmeny  

 využitie vhodných miest v skladbách na 
spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou 
hrou, pohybom; vizualizácia, verbalizácia 
zážitku, sformulovanie názoru o 
hudobnej ukážke 

 

Prierezové témy 

 
Dopravná výchova, 
 Environmentálna výchova,  
Mediálna výchova,  
Multikultúrna výchova,  
Ochrana života a zdravia,  
Osobnostný a sociálny rozvoj, 
 Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

 

 

 

Hudobno-dramatické činnosti 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Pohybom správne reagovať na hudbu.  

 Pripraviť si jednoduché 
hudobnodramatické vystúpenie  

 

 

 využitie všetkých činností pri predvedení 
dramatického príbehu  

 

Prierezové témy 

Dopravná výchova, 
 Environmentálna výchova, 
 Mediálna výchova,  
Multikultúrna výchova, 
 Ochrana života a zdravia,  
Osobnostný a sociálny rozvoj,  
Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 
Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

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

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

 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 
primárneho vzdelávania)  

 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradície  

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

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr  
 

 

 

Výtvarná výchova 

 Charakteristika predmetu 

Výtvarná výchova (ďalej VV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom 
autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby 
a sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i 
analytického myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje 
jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, 
ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj 
schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), 
ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti (zahŕňajúc intermediálnosť aj 



interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných a nových 
výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, 
komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické 
médiá a multimédiá (video a film). Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na 
prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti 
predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 
Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími 
prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej 
spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a 
vlastné postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a 
interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako 
izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň 
poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť sa do kultúrnej 
tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 1.2 
Metodické východiská predmetu sú: a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i 
myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej 
kultúry. Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, 
alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, 
predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v 
materiáloch prostredníctvom nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a 
afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny. Výtvarná 
výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo 
vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení 
(hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a 
biologickými procesmi, matematickými postupmi ... Preto môže VV vytvárať veľmi prospešnú 
spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. 
Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít 
čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania. b) v 
témach/námetoch zobrazovania, ktoré ponímame z hľadiska:  

• osobnosti a veku žiaka,  
• edukačných cieľov, 
• kultúrno-spoločenskej reality.  

Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú možnosť 
tematizovať základné antropologické koncepty: – koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, 
mierka, hĺbka, výška, šírka …), – kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, 
procesy...), – kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), – 
kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), 
kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí), – kategórie 
afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú 
niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť 
žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. c) v reflexii 
diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyku, vyjadrovacím 
prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a používateľa vizuálnej 
kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom vizuálne znaky a 
komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych 
médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej 
zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet. 
 

Ciele predmetu 



Kognitívne ciele  

Poznávať jazyk vizuálnych médií. Učiť ho poznať používať jazykové prostriedky, základné kompozičné 

princípy, vybrané techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť 

reflexie vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj 

zážitok z nich. Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové 

obdobia.  

Senzomotorické ciele  

Rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, 

podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných 

schém a inovovanie naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej 

výchovy rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať 

gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom 

vybraných médií, nástrojov a techník.  

Socioafektívne ciele 

 Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 

postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých 

diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni 

aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.  

Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, 

intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie 

zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.  

Osnovy VV okrem toho podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri 

zachovaní špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, 

afektivitu, expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do 

vzťahu aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 

 

        1. ročník  
1hod/týždeň  

Výtvarný jazyk/ základné prvky výtvarného vyjadrovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť základné motorické úkony 
(narábanie) s rôznymi  nástrojmi 
(ceruza, štetec, pero, fixky, drievko, 
nožnice, šablóna, špachtľa a pod.)  

 zvládnuť technické základy 
usporiadania a miešania farieb na 
palete i na obraze; vyfarbovať tvar, 
plochu viacerými spôsobmi 
prostredníctvom štetcového rukopisu 

 

 škvrna a tvar 

 obrys 

 farba /lokálny tón 



 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a možnosti kompozície 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť základné motorické úkony 
(narábanie) s rôznymi  nástrojmi 
(ceruza, štetec, pero, fixky, drievko, 
nožnice, šablóna, špachtľa a pod.)  

 zvládnuť jednoduché konštrukčno-
technické úkony s materiálmi (krčenie, 
zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, 
vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v 
koláži  

 vedome používať významové kontrasty 
motívov (napr. interpretácia zlého a 
dobrého tvaru, figurácie a pod.)  

 cieľavedome umiestňovať zobrazované 
prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 
príbehu (myšlienky), radenie vo 
vývojovom rade (pohyb, ilustrácia)  

 kategorizovať predmety podľa 
základných znakov (veľkosť, farebnosť, 
účel, tvarová podobnosť, príslušnosť 
k významovej množine 

 

 

 plocha a tvar 

 vytváranie kompozície 

 uvedomenie si formátu 

 mierka: zmenšovanie a zväčšovanie 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Podnety výtvarného umenia/ médiá, štýly, techniky, témy 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť technické základy 
usporiadania a miešania farieb  na 
palete i na obraze; vyfarbovať tvar, 
plochu viacerými spôsobmi 
prostredníctvom štetcového rukopisu  

 interpretovať psychickú charakteristiku 
výrazu zobrazeného motívu (smutný, 

 

 akčná maľba 



veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, 
ľahostajný a pod.)  

 cieľavedome umiestňovať zobrazované 
prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 
príbehu (myšlienky), radenie vo 
vývojovom rade (pohyb, ilustrácia) 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť techniku skladania a spájania 
priestorových tvarov (architektúr) z 
modulov (skladačka, stavebnica) a 
improvizovaných materiálov  

 vedieť tvorivo prírodné materiály 

 

 

 inšpirácia pravekým umením 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

REGIONÁLNA VÝCHOVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podnety filmu a videa 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 cieľavedome umiestňovať zobrazované 
prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 
príbehu (myšlienky), radenie vo 
vývojovom rade (pohyb, ilustrácia)  

 kategorizovať predmety podľa 
základných znakov (veľkosť, farebnosť, 
účel, tvarová podobnosť, príslušnosť k 
významovej množine a pod.)  

 zvládnuť kompozíciu obrazov a tvarov 
na fotografii 

 

 pohyblivý obraz 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 
Podnety dizajnu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť základy modelovania 
predmetných tvarov, otláčania do 
modelovacej hmoty a jednoduchého 

odlievanie reliéfu do sadry  vedome  

 používať významové kontrasty motívov 
(napr. interpretácia zlého a dobrého 
tvaru, figurácie a pod.)  

 interpretovať psychickú charakteristiku 
výrazu zobrazeného motívu (smutný, 
veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, 
ľahostajný a pod.)  

 zvládnuť techniku skladania a spájania 
priestorových tvarov (architektúr) z 
modulov (skladačka, stavebnica) a 
improvizovaných  

 materiálov  

 zvládnuť základné zručnosti pri 
narábaní s  
počítačom(experimentovanie s písmom 
a znakmiorientácia, veľkosť, typ) 

 stvárniť rovnaký motív v kresbe a 
modelovaní 

 

 Dizajn a ľudské telo 

  Dizajn a technika 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 



 
Podnety hudby 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 interpretovať psychickú charakteristiku 
výrazu zobrazeného motívu (smutný, 
veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, 
ľahostajný a pod.)  

 zobraziť hudbu výtvarne pomocou 
kresby 

 žiaci si vypočujú vybrané krátke ukážky 
hudobných skladieb  výrazne odlišných 
charakterov a rytmov 

 následne sa ich snažia výtvarne zobraziť  
vlastným,  spontánnym spôsobom a v 
rozhovore s učiteľom vyjadriť, ako na 
ktorého z nich pôsobila ktorá skladba 

 

 výtvarné stvárnenie nálady a rytmu 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 
Tradícia a identita/ kultúrna krajina 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 žiaci dotvárajú prostredie vlastnej triedy, 
exteriéru školy, chodby, školského klubu, 
šatne, dvora a pod. – dotváranie môže 
mať charakter reakcie žiaka na detaily 
(napr. kompozičné doplnenie 
obkladačiek maľovaním alebo  
priestorovými tvarmi) alebo reakcie na 
väčšie priestorové celky (napr. riešenie 
okien na chodbách, prehradenie 
priestoru, maľovanie na dlážke) 

 

 výtvarná reakcia na prostredie školy 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 

ZRUČNOSTI 

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Škola v galérií/ galéria v škole 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť technické základy usporiadania 
a miešania farieb  na palete i na obraze; 
vyfarbovať tvar, plochu viacerými 
spôsobmi prostredníctvom štetcového 
rukopisu  

 vedome používať významové kontrasty 
motívov (napr. interpretácia zlého a 
dobrého tvaru, figurácie a pod.)  

 interpretovať psychickú charakteristiku 
výrazu zobrazeného motívu (smutný, 
veselý, nahnevaný, sklamaný, dráždivý, 
ľahostajný a pod.)  

 cieľavedome umiestňovať zobrazované 
prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 
príbehu (myšlienky), radenie vo 
vývojovom rade  (pohyb, ilustrácia) 

 kreslí alebo robí fotokoláž diela z galérie 

 

 

 portrét v galérii návšteva galérie,alebo 
rozprávanie o galérii na základe 
edukačných materiálov   

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Podnety fotografie 
 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 cieľavedome umiestňovať zobrazované  
účelom vyjadrenia príbehu (myšlienky), 
radenie vo vývojovom rade (pohyb, 
ilustrácia) 

  kategorizovať predmety podľa 
základných znakov (veľkosť, farebnosť, 
účel, tvarová podobnosť, príslušnosť k 
významovej množine a pod.)  

 zvládnuť kompozíciu obrazov a tvarov na 

 

 Podnety filmu a videa 



fotografii 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

 

PROJEKTOVÉ A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 
 
 
 
 
Podnety architektúry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 na základe motivácie netradičného 
ponímania príbytku (architektúry) 
vymýšľajú novotvary (kombinácie 
tvarov) - vlastnej rozprávkovej 
architektúry 

 

 ukážky nezvyčajných architektonických 
riešení 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

PREZENTAČNÉ A PROJEKTOVÉ ZRUČNOSTI  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Podnety tradičných remesiel 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zvládnuť základné motorické úkony 
(narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, 
štetec, pero, fixky, drievko, nožnice, 
šablóna, špachtľa a pod.)  

 vytvárať stopy alebo tvary priamym 
telesným dotykom (rukou, prstami)  

 kategorizovať predmety podľa 
základných znakov (veľkosť, farebnosť, 
účel, tvarová podobnosť, príslušnosť 

 

 farbenie a vykrývanie 

 Tradícia a identita 

 výtvarná reakcia na prostredie školy 



k významovej množine a pod.)  

 zobraziť tvary predmetov na základe 
hmatového vnemu 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

REGIONÁLNA VÝCHOVA 

 

Elektronické médiá 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 získavať základné zručnosti pri narábaní 
s počítačom 

 hrať  sa  a experimentovať s písmom a  
znakmi (typ fontu, veľkosť, orientácia) 

 

 základné operácie s počítačom 

 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

 

Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiaci: 

 stvárňujú rovnaký (jednoduchý) motív v 
kresbe a modelovaní  

 porovnávajú rozdiely (formy, výrazu), 
porovnajú ho s podobným motívom na 
fotografii  

 rozhovor o tom, ako všelijako sa dá 
zobraziť to isté  

 žiaci vytvárajú jednoduchý spôsob 
prezentácie zozbieraného materiálu, 
porovnávajú a triedia rôzne druhy 
materiálu  

 predmety umiestňujú v interiéri alebo 
exteriéri, vytvárajú z nich „muzeálnu 

 

 poznávanie a porovnávanie rôznych 
médií 

 ukážky realizácií v rôznych médiách a  
technikách (fotografia, film, kresba, 
socha)  

 vzorkovníček, múzeum 

 hra na vedca (archeológa, kozmonauta, 
zberateľa, botanika) 

 



zbierku“, „zavárajú“ ich do fliaš, 
ukladajú do škatuliek, albumov a pod. 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA 

REGIONÁLNA VÝCHOVA 

 

Synestetické podnety 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiaci: 

 zobrazujú tvary predmetov na základe  
hmatového vnemu (napr. ohmatávajú 
rôzne predmety skryté pod dekou a 
následne ich kreslia, maľujú alebo 
modelujú)   

 snažia sa pomenovať rôzne kvality 
povrchov podľa hmatu 

 

 hmat  

 skrývačka, slepá baba, 

  ukážky umenia pre slepýc 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

 

 

 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiaci: 

 hrajú (performancia) písmená zo svojich 
tiel a vytvárajú nápis alebo matematický 
výpočet a následne situáciu skúsia 
nakresliť 

 

 oživené písmená a čísla 

 ukážky performancie   a pantomímy 

  



PRIEREZOVÉ  TÉMY OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 
Výtvarné hry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiaci: 

 kreslia tak, že kresba je spojnicou 
dopredu  daných značiek 

 pracujú spoločne na jednej práci 

 

 vytváranie limitované pravidlami hry 

 Kreslenie tak ,že kresba je spojnicou 
dopredu  daných značiek  

 Spoločný projekt 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 

Kľúčové kompetencie 

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti  
 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

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

kompetencia (spôsobilosť) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj 

 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ročník 

 2 hod/ týždeň  

Výtvarný jazyk /základné prvky výtvarného vyjadrovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zvládnuť základné motorické úkony 
(narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, 
štetec, pero, fixky, uhlík, drievko, rydlo, 
nožnice, šablóna, špachtľa a pod.)  

 zvládnuť technické základy usporiadania 
a miešania farieb na palete i na obraze; 
vyfarbovať tvar, plochu viacerými 
spôsobmi prostredníctvom štetcového 
rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, 
roztieranie, zapúšťanie 

 

 línia  

 farba,  

 výraz farby 

 

Prierezové témy 

Environmentálna výchova, Mediálna výchova 

 

Výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a možnosti kompozície 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 vedieť komponovať – vedome 
umiestňovať tvar (motív) v rôznych 
častiach plochy formátu 

 

 kompozícia – umiestňovanie vo formáte  

 rytmus a pohyb  

 symetria a asymetria 

 

Prierezovétémy 

Environmentálna výchova, Multikultúrna 

výchova, Mediálna výchova, Osobnostný a 

sociálny rozvoj, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnost 

 

Podnety výtvarného umenia/ média, štýly, procesy, techniky, témy 

  



Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zvládnuť jednoduché konštrukčno-
technické úkony s materiálmi (krčenie, 
zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, 
vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v 
kolážizvládnuť techniku skladania a 
spájania priestorových tvarov 
(architektúr) z modulov (skladačka, 
stavebnica) a improvizovaných 
materiálov  

 zvládnuť základné poznatky o princípoch 
impresionistickej, surrealistickej a akčnej 
maľby, paketáže, land - artu a niektorých 
formách body-art vyplývajúce z 
výtvarnej skúsenosti – znalosť vybraných 
charakteristických diel týchto smerov 

 

 land - art  

 surrealizmus 

 

Prierezovétémy 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, 

Osobnostný rozvoj, Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti, Regionálna výchova a 

tradičná ľudová kultúra 

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zvládnuť základné motorické úkony 
(narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, 
štetec, pero, fixky, uhlík, drievko, rydlo, 
nožnice, šablóna, špachtľa a pod.) 

 

 inšpirácia archaickými písmami 

 

Prierezovétémy 

Multikultúrna výchova, Mediálna výchova, 

Osobnostný a sociálny rozvoj, Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

 

 

 

 



Podnety fotografie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zvládnuť jednoduché konštrukčno-
technické úkony s materiálmi (krčenie, 
zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, 
vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v 
koláži 

 

 koláž /montáž z fotografií 

 

Prierezovétémy 

Mediálna výchova, Osobnostný rozvoj, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti 

 

Podnety filmu a videa 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 vedome používať významové kontrasty 
motívov (napr. interpretácia zlého a 
dobrého tvaru figurácie a pod.) 

 vedieť interpretovať psychickú 
charakteristiku výrazu zobrazeného 
motívu (smutný, veselý, nahnevaný, 
sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.)  

 zvládnuť prvé vedomosti o vzniku filmu – 
o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave 

 

 filmová postava, filmový kostým, filmové 
herectvo 

 

Prierezovétémy 

Mediálna výchova, Osobnostný rozvoj, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnost 

 

 

 

 

 

 

 



Elektronické médiá 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 naučiť sa kresliť prostredníctvom linky a 
jednoduchého šrafovania vedieť 
komponovať – vedome umiestňovať tvar 
(motív) v rôznych častiach plochy 
formátu  

 zvládnuť základné vedomosti o vývoji a 
hlavných kultúrnych typoch písma 

 

 hry s písmom a s textom na počítači 

 

Prierezovétémy 

Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Porovnávacie, kombinačné a súhrnné cvičenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zvládnuť technické základy usporiadania 
a miešania farieb na palete i na obraze;  

 vyfarbovať tvar, plochu viacerými 
spôsobmi prostredníctvom štetcového 
rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, 
roztieranie, zapúšťanie  

 zvládnuť základy modelovania 
predmetných tvarov, otláčania do 
modelovacej hmoty a jednoduchého 
odlievanie reliéfu do sadry  

 zvládnuť základné operácie na počítači: 
typograficko-textové, s kresliacimi a 
maliarskymi nástrojmi (ceruza, guma, 
štetec, pečiatka, označenie výberu, 
základné filtre 

 

 triedenie 

 

Prierezové témy 

Mediálna výchova, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

 

 



Syntestetické podnety 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zvládnuť jednoduché konštrukčno-
technické úkony s materiálmi (krčenie, 
zohýbanie, trhanie, strihanie, skladanie, 
vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v 
koláži  

 zvládnuť základy modelovania 
predmetných tvarov, otláčania do 
modelovacej hmoty a jednoduchého 
odlievanie reliéfu do sadry  

 zvládnuť techniku skladania a spájania 
priestorových tvarov (architektúr) z 
modulov (skladačka, stavebnica) a 
improvizovaných materiálov 

 

 hmat vo vzťahu k priestoru a plasticite 

 

Prierezové témy 

Osobnostný rozvoj, Tvorba projektu a 

prezentačné zručnosti 

 

 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 vedome používať významové kontrasty 
motívov (napr. interpretácia zlého a 
dobrého tvaru figurácie a pod.)  

 vedieť interpretovať psychickú 
charakteristiku výrazu zobrazeného 
motívu (smutný, veselý, nahnevaný, 
sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.)  

 zvládnuť prvé vedomosti o vzniku filmu – 
o pohybe obrazu, akcii, filmovej postave  

 zvládnuť znalosť základných maliarskych 
a sochárskych žánrov: krajinomaľby, 
zátišia, portrétu, sochy, reliéfu 

 

 podnety prírodovedy časti tela 

 

Prierezové témy 

Mediálna výchova, Osobnostný rozvoj, Tvorba 

projektu a prezentačné zručnosti, 

Environmentálna výchova 

 



UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

Kľúčovékompetencie 

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)  

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere 
 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 
  má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 
 dokáže prijímať nové nápady alebo aj sám prichádza s novými nápadmi a postupmi při 
 spoločnej práci  uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti 

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

 ovláda základné pravidlá, normy a zvyky súvisiace s úpravou zovňajšku člověka 
 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote 
 pozná bežné pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 
 dokáže sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom uměleckých 

a  iných vyjadrovacích prostriedkov   

 správa sa kultúrne, primerane okolnostiam a situáciám 
 dokáže pomenovať druhy umenia a ich hlavné nástroje a vyjadrovacie prostriedky (na úrovni 

primárneho vzdelávania) 
 cení si a rešpektuje kultúrno-historické dedičstvo a ľudové tradicie 
 rešpektuje vkus iných ľudí a primerane veku dokáže vyjadriť svoj názor a vkusový postoj 
 má osvojené základy pre tolerantné a empatické vnímanie prejavov iných kultúr 

 
 

 
 
Zdravie a pohyb 
 
Telesná výchova 

 Charakteristika predmetu 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a 
pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti 
a pohybovej výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z 
oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu žiakov, 
prispieva k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú 
funkciu v procese edukácie. Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické 
postavenie v rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké 
spektrum pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 
hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne 
ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 
 

 



Ciele predmetu 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej 

oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň postupné plnenie 

cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov.  

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:  

- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností,  

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti,  

- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu ţiakov pri pohybových aktivitách,  

- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, športu,  

- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne drţanie tela,  

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti,  

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie,  

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti.  

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne 

gramotnej osobnosti prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a 

radostné prežívanie pohybovej činnosti. 

 

1. ročník  
2hod/týždeň  

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Správne pomenovať základné 
lokomócie, základné nelokomočné 
pohyby, základné atletické disciplíny, 
základné cvičenia z akrobacie a 
poradové cvičenia realizované vo 
výučbe. 

 Ukázať správne technické predvedenie 
základných lokomócií i základných 
akrobatických cvičení v rôznych 
obmenách.  

 Uplatniť základné lokomócie, poradové 
cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, 
súťažiach a iných pohybových 
činnostiach.  

 Ukázať správne základné polohy tela a 
primerane svojim schopnostiam 

 

 zásady bezpečného a účelného pohybu v 
telovýchovných objektoch  

 základy správnej techniky behov, skokov, 
hodu loptičkou 

 základy správnej techniky gymnastických 
cvičení  

 význame základných lokomočných a 
nelokomočných pohybov  

 bežecká abeceda, beh – rýchly, 
vytrvalostný, skok do diaľky, hod 
loptičkou  

 kotúle – vpred, vzad, stojka na 
lopatkách, rovnovážne výdrže,  

 obraty, poskoky, skoky na pružnom 
mostíku a trampolínke, výskoky a 



vykonávať psychomotorické cvičenia 
v rôznych obmenách.  

 Poznať jednoduché testy na 
posudzovanie svojej flexibility,držania 
tela, dýchania. 

zoskoky z gymnastického náradia 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Ukázať správne základnépolohy tela 
a primerane svojim schopnostiam 
vykonávať psychomotorické cvičenia 
v rôznych obmenách.  

 Poznať jednoduché testy na 
posudzovanie svojej flexibility,držania 
tela, dýchania. 

 

 význame pohybovej kultúry (správneho 
pohybového prejavu) pri realizácii 
pohybových činností – akcent na 
správne a estetické  držanie tela, 
kultúrnosť (kultivovaný pohybový 
prejav) 

 tanečná a štylizovaná chôdza, beh, 
skoky, poskoky, so  zameraním na 
správne a estetické držanie tela ako 
celku i jeho častí v rôznych polohách  

 rytmizované pohyby s využitím hudby 
alebo rôznych jednoduchých hudobných 
nástrojov  

 pohyby so slovným navádzaním, 
napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, 
športovcov, činností človeka)  

 pohybová improvizácia na hudobné 
motívy, alebo zadané témy 

 tanečná improvizácia na základne 
naučených tanečných krokov, motívov, 
väzieb 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

 

 



Psychomotorické cvičenia a hry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Uplatniť prvky sezónnych pohybových 
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i 
vo voľnom čase.  

 Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 
rešpektovať ich.   

 Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a 
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo 
voľnom čase).  

 Uplatniť prvky psychomotoriky a  
sychomotorických hier a prežívať 
pocityradosti z pohybu a hry. 
 

 

 význame pohybu i jednotlivých druhoch 
cvičení pre zdravý vývin  

 o prejavoch a reakciách organizmu na 
pohybovú aktivitu  

 o správnom dýchaní pri cvičení i 
každodenných aktivitách  

 koordinačné cvičenia a hry 

 relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry 

 aktivity zamerané na rozvoj dýchania 

 naťahovacie (strečingové) cvičenia 
 cvičenia na rozvoj flexibilit 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 
Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Uplatniť základné lokomócie, poradové 
cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, 
súťažiach a iných pohybových 
činnostiach.  

 Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 
rešpektovať ich.  

 Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a 
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo 
voľnom čase). 

 

 pravidlách realizovaných hier 

 správnej technike základných herných 
činností jednotlivca 

 realizovaných hier 

 význame jednotlivých hier na rozvoj 
určitých pohybových 

 schopností alebo osvojovaných 
pohybových zručností 

 význame hier pre zábavu i zdravie 

 hry so zameraním na manipuláciu s 
rôznym tradičným, ale aj netradičným 
náčiním 

 pohybové hry zamerané na rozvoj 
pohybových schopností  (kondičných, 
koordinačných) 

 pohybové hry zamerané na 
precvičovanie osvojovaných si 

 elementárnych pohybových zručností 
rôzneho charakteru  (gymnastických, 



atletických, plaveckých ap 

 prípravné športové hry – zamerané na 
futbal, basketbal,  hádzanú,  volejbal, 
tenis 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Uplatniť prvky sezónnych pohybových 
činností v hrách, súťažiach ap. v škole 
i vo voľnom čase.  

 Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 
rešpektovať ich.  

 Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda, voda) a 
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo 

voľnom čase) 

 

 O význame otužovania sa, plávania, 
pobytu a pohybu v prírode v každom 
ročnom období pre zdravie s akcentom 
na špecifiká  jednotlivých období 

 O hygiene, 

 o pravidlách pohybu a bezpečnosti pri 
realizácii  plávania a aktivít v prírode 

 o technike základných pohybových 
zručností  realizovaných aktivít v prírode 

 chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 
vzhľadom k  povrchu a terénu 

 

 

PRIEREZOVÉ  TÉMY 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA - VÝCHOVA K 

BEZPEČNOSTI V CESTNEJ PREMÁVKE 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Kľúčové kompetencie 
kompetencia (spôsobilosť) učiť sa 

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok  
osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti) 

 uvedomuje si dôležitosť ochrany svojho zdravia a jeho súvislosť s vhodným a aktívnym 
trávením voľného času 

 uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti 



 

2. ročník  

2 hod/týždeň 

 Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Ukázať a uplatniť správnu techniku 
manipulácie s náčiním.  

 Správne pomenovať základné 
gymnastické cvičenia, tanečné kroky a 
činnosti realizované vo výučbe.  

 Zladiť pohyby, chôdzu, skoky a beh s 
rytmom navodeným potleskom, 
zvukovým signálom, hudbou.  

 Správne pomenovať základné polohy 
tela, druhy realizovaných cvičení z 
oblasti psychomotoriky. 

 

 zásady bezpečného a účelného pohybu v 
telovýchovných objektoch  

 základy správnej techniky behov, skokov, 
hodu loptičkou  

 základy správnej techniky gymnastických 
cvičení 

 o význame základných lokomočných a 
nelokomočných pohybov bežecká 
abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok 
do diaľky, hod loptičkou  

 kotúle – vpred, vzad, stojka na 
lopatkách, rovnovážne výdrže obraty, 
poskoky, skoky na pružnom mostíku a 
trampolínke, výskoky a zoskoky z 
gymnastického náradia 

 

Prierezovétémy 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Mediálna výchova 

 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Správne pomenovať základné pohybové 
činnosti vo výučbe realizovaných druhov 
sezónnych pohybových aktivít.  

 Ukázať správne technické predvedenie 
elementárnych pohybových zručností vo 
výučbe realizovaných sezónnych 
pohybových činností v rôznych 
obmenách.  

 Uplatniť prvky sezónnych pohybových 
činností v hrách, súťažiach ap. v škole i 
vo voľnom čase.  

 Pomenovať a poznať základné herné 

 

 o pravidlách realizovaných hier o 
správnej technike základných herných 
činností jednotlivca realizovaných hier  

 o význame jednotlivých hier na rozvoj 
určitých pohybových schopností alebo 
osvojovaných pohybových zručností  

 o význame hier pre zábavu i zdravie hry 
so zameraním na manipuláciu s rôznym 
tradičným, ale aj netradičným náčiním  

 pohybové hry zamerané na rozvoj 
pohybových schopností (kondičných, 
koordinačných)  



činnosti jednotlivca, poznať názvy hier 
realizovaných vo výučbe.  

  Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a 
rešpektovať ich.  

 Ukázať a uplatniť správnu techniku 
herných činností jednotlivca v hrách 
realizovaných vo výučbe.  

 Využiť naučené zručnosti z hier v rôznom 
prostredí (telocvičňa, príroda,) a 
aplikovať ich aj v bežnom živote (vo 
voľnom čase). 

 pohybové hry zamerané na 
precvičovanie osvojovaných si 
elementárních pohybových zručností 
rôzneho charakteru (gymnastických, 
atletických, plaveckých apod. 

 prípravné športové hry – zamerané na 
futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, 
tenis 

 

Prierezovétémy 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, 

 

 

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Ukázať správne technické predvedenie 
rytmických cvičení, tanečných krokov, 
motívov v rôznych obmenách 
realizovaných vo výučbe. 

 Uplatniť prvky rytmiky a tanca v 
hudobno – pohybových, tanečných a 
dramatických hrách, no i pri iných 
pohybových činnostiach.  

 Uplatniť prvky psychomotoriky a 
psychomotorických hier a prežívať 
pocity radosti z pohybu a hry. 

 

 o význame pohybovej kultúry 
(správneho pohybového prejavu) pri 
realizácii pohybových činností – akcent 
na správne a estetické držanie tela, 
kultúrnosť (kultivovaný pohybový 
prejav)  

 tanečná a štylizovaná chôdza, beh, 
skoky, poskoky, so zameraním na 
správne a estetické držanie tela ako 
celku i jeho častí v rôznych polohách  

 rytmizované pohyby s využitím hudby 
alebo rôznych jednoduchých hudobných 
nástrojov  

 pohyby so slovným navádzaním, 
napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, 
športovcov, činností človeka)  

  pohybová improvizácia na hudobné 
motívy, alebo zadané témy tanečná 
improvizácia na základne naučených 
tanečných krokov, motívov, väzieb 

 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Mediálna výchova 

 

 



Psychomotorické cvičenia a hry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Správne pomenovať základné polohy 
tela, druhy realizovaných cvičení z 
oblasti psychomotoriky.  

 Poznať jednoduché testy na 
posudzovanie svojej flexibility, držania 
tela, dýchania.  

 Ukázať správne základné polohy tela a 
primerane svojim schopnostiam 
vykonávať psychomotorické cvičenia v 
rôznych obmenách. 

 

 

 o význame pohybu i jednotlivých 
druhoch cvičení pre zdravý vývin  

 o prejavoch a reakciách organizmu na 
pohybovú aktivitu  

 o správnom dýchaní pri cvičení i 
každodenných aktivitách  

 koordinačné cvičenia a hry 

  relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry 

 aktivity zamerané na rozvoj dýchania  

 naťahovacie (strečingové) cvičenia  

 cvičenia na rozvoj flexibility 

 

Prierezovétémy 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Mediálna výchova 

 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Vedieť techniku základných pohybových 
zručností realizovaných aktivít  

 Ovládať pravidlá a bezpečnosť pri 
realizovaní aktivít 

 o význame otužovania sa, pobytu a 
pohybu v prírode v každom ročnom 
období pre zdravie s akcentom na 
špecifiká jednotlivých období o hygiene, 
pravidlách pohybu a bezpečnosti pri 
realizácii aktivít v prírode  

 o technike základných pohybových 
zručností realizovaných aktivít v prírode  

 chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 
vzhľadom k povrchu a terénu  

 jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli  

 korčuľovanie – jazda vpred, vzad, 
zastavenie, obrat, hry a súťaže  

 sánkovanie 

 

Prierezovétémy 

Ochrana života a zdravia, Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Environmentálna výchova 

 

UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 



Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) učiť sa  

 uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok 

osobné, sociálne a občianske kompetencie (spôsobilosti)   

 má základy pre smerovanie k pozitívnemu sebaobrazu a sebadôvere 

 dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 

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

trávením voľného času  

  uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti 

 má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ISCED 2 
 
Jazyk a komunikácia  
 
Slovenský jazyk a literatúra  

Charakteristika predmetu 

 
     Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania 
centrálne postavenie, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích 
predmetov. Jazyk sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý život. Tvorí 
integrálnu zložku jeho myslenia, je prostriedkom na poznávanie sveta, vyjadrovanie myšlienok, 
pocitov, slúži na kontakt a dorozumievanie sa, pomáha vnímať krásu umeleckého diela.  
Jazykové znalosti, štylistické a komunikatívne, čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť 
jazykovej kultúry predstavujú základné znaky vyspelosti absolventa základného vzdelania. Žiaci 
nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať v akejkoľvek 
komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky uplatňovať v praktickom 
živote.  
Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry je začlenený do troch oblastí:  
1. jazyková komunikácia  
2. komunikácia a sloh  
3. čítanie a literatúra  

Ciele predmetu 
 
Všeobecné ciele  
Cieľom vzdelávania predmetu je dosiahnuť takú úroveň rečových zručností, aby žiaci zvládli každú 
komunikatívnu situáciu hovorovú, ale i odbornú a to v rozsahu odbornosti všetkých vzdelávacích 
oblastí, primeranú a vhodnú z hľadiska jazykového štýlu, s príslušnou gramatickou a pravopisnou 
normou v ústnom i písomnom prejave. Všeobecne sú v predmete slovenský jazyk a literatúra 
prioritou nasledujúce ciele:  

 Viesť žiakov k spoznávaniu jazyka ako uceleného systému s vnútornou štruktúrou, k poznaniu 
a používaniu bohatosti jazykových prostriedkov, viesť ich k odhaľovaniu vzťahov medzi 
jednotlivými rovinami jazykového systému.  

  Zameriavať sa na funkčné využitie jazykových a mimojazykových prostriedkov písaných a 
ústnych prejavov.  

  Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov prostredníctvom rozvoja ortografických, 

ortoepických a štylistických zručností  

  Viesť žiakov od základnej gramotnosti k získaniu čitateľských kompetencií so vzbudením 

záujmu o čítanie.  

  Pestovať v žiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému 

etniku, prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka viesť žiakov k zvyšovaniu 

jazykovej kultúry v ich ústnych i písomných prejavov.  

  Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k spoznávaniu histórie vlastného národa.  

  Rozvíjať a prehlbovať estetické cítenie žiakov prostredníctvom umeleckých textov.  

  Zoznámiť žiakov so súborom diel slovenskej a významnej svetovej literatúry, pochopiť 

umeleckú literatúru ako alternatívny spôsob pohľadu na svet.  



Čiastkové ciele  
 Žiaci sa učia analyzovať text s dôrazom na vyhľadávanie jazykových javov, ich triedenie, 

učia sa syntetizovať získané poznatky.  
  Získavajú prehľad o jednotlivých rovinách jazykového systému, o základných 

jazykových prostriedkoch na týchto rovinách, o jazykových kategóriách na rôznom 
stupni zovšeobecnenia.  

  Cvičia sa v pravopisnej norme a učia sa správne vyslovovať a ústne realizovať text aj s 
uplatnením suprasegmentálnych javov.  

  Spoznávajú základné údaje z histórie jazyka a jazykovedy.  
  Učia sa orientovať v rôznych jazykových príručkách.  
  Odhaľujú zmysel základných lingvistických termínov.  
  Poznávajú štylistickú hodnotu jednotlivých jazykových javov.  
  Učia sa uplatňovať poznatky o jazykovom systéme pri tvorbe vlastných textov.  
 Osvojujú si štylisticky primerané používanie jazykových javov.Nacvičujú zvládnutie 

rôznych jazykových situácií, precvičujú si písomnú aj ústnu podobu jazykových prejavov. 
Učia sa pracovať s konceptom a robiť korekciu textu s využívaním korektorských 
značiek.  

  Získavajú základnú orientáciu v jednotlivých slohových postupoch, v žánroch a útvaroch 
jednotlivých štýlov.  

  Získavajú systém vedomostí o literatúre, t.j. základné identifikačné znaky druhov a žánrov a 

elementárne charakteristiky literatúry ako umeleckého druhu. 

 

       5. ročník 

5hod/týždeň 

Jazyková komunikácia  
Zvuková rovina jazyka a pravopis 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 
 vie vysvetliť pojmy prestávka, sila 

hlasu, dôraz, splývavá výslovnosť, 
spodobovanie, znelé, neznelé a znelé 
nepárové (zvučné) spoluhlásky.  

  vie správne intonovať všetky druhy 
viet a uplatňovať správny slovný a 
vetný prízvuk.  

  pri čítaní uplatňuje primeranú silu 
hlasu a dodržiava správnu melódiu.  

  chápe formálnu stránku textu a 
dokáže ju vyjadriť hlasovými 
prostriedkami – prestávka, sila hlasu, 
dôraz, melódia vety: želacia, zvolacia.  

  vie správne vyslovovať slová, v 
ktorých nastáva spodobovanie.  

 vie správne vo vete použiť prestávku, 
dať dôraz.  

 aktívne a pravopisne správne používa 

Hlásky a spodobovanie  
 abeceda, hlásky, diakritické znamienka  
 splývavá výslovnosť  
 znelé, neznelé a znelé nepárové 

(zvučné) spoluhlásky  
 spodobovanie  

 
Prozodické vlastnosti:  

 prestávka  
 sila hlasu  
 slovný a vetný prízvuk (dôraz), hlavný 

slovný prízvuk  
 melódia vety: želacia, zvolacia  

 
Pravopis  

 pravidlo o rytmickom krátení  
 spojovník, pomlčka  

 
Vybrané slová  



vybrané slová a slová od nich 
utvorené  

 Ovláda významy vybraných slov a slov 
od nich utvorených  

 

 pozná významy vybraných slov  
 odvodené slová  
 precvičenie a utvrdenie pravopisu  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,  
MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Významová rovina jazyka – lexikológia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie vysvetliť pojmy: odvodené slovo, 
synonymum, antonymum, ustálené 
slovné spojenie – príslovie, porekadlo, 
pranostika, prirovnanie a uviesť 
konkrétne príklady.  

 vie vyhľadať odvodené, 
viacvýznamové slová, synonymá a 
antonymá v danom texte.  

 vie vysvetliť lexikálny význam 
viacvýznamových slov, synoným a 
antoným v danom texte.  

 vie pri tvorbe vlastného textu 
aplikovať znalosti o synonymách, čím 
sa vyhýba častému opakovaniu 
niektorých slov vo svojom prejave.  

 vie identifikovať v texte ustálené 
slovné spojenie, príslovie, porekadlo, 
pranostiku, prirovnanie.  

 vie vyhľadať, určiť druh a vysvetliť 
lexikálny význam ustálených slovných 
spojení – prísloví, porekadiel, 
pranostík a prirovnaní v danom texte.  

 vie v súlade s cieľom komunikácie 
využívať vo svojom texte ustálené 
slovné spojenia – príslovia, porekadlá, 
pranostiky, prirovnania.  

 vie zdôvodniť výber a použitie 
jednotlivých ustálených slovných 
spojení – prísloví, porekadiel, 
pranostík, prirovnaní  

 
Slovná zásoba  

 odvodené slová  
 synonymá  
 antonymá  
 homonymá  
 jednovýznamové, viacvýznamové 

slová  
 
Tvorenie slov  

 s predponou ne-,bez-  
 ustálené slovné spojenia  
 príslovie, porekadlo, pranostika, 

prirovnanie  
 spisovný jazyk - nárečie  
 slovník: synonymický, pravopisný  

 



 vie vysvetliť pojmy spisovný jazyk a 
nárečie, jednovýznamové a 
viacvýznamové slová a uviesť 
konkrétne príklady.  

 pozná funkciu jednotlivých 
jazykovedných príručiek a vie si 
vybrať a používať vhodnú 
jazykovednú príručku  

 

 
 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 
ĽUDOVÁ KULTÚRA  

 

Tvarová rovina jazyka – morfológia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 pozná podstatné mená v texte, vie 
odlíšiť kategóriu životnosti pre 
potreby skloňovania.  

 vie aplikovať svoje vedomosti o 
skloňovaní podstatných mien (vzory: 
chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, 
dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, 
dievča) a prídavných mien (pekný, 
cudzí) vo vlastnom texte.  

 vie roztriediť podstatné a prídavné 
mená podľa gramatického rodu.  

 vie správne použiť akostné prídavné 
mená vo svojom texte a správne ich 
vystupňovať.  

  vie vysvetliť funkciu stupňovania 
prídavných mien v texte.  

 vie rozoznať základné a radové 
číslovky vo svojom texte.  

 vie v komunikačnej situácii používať 
ohybné slovné druhy: podstatné mená 
a ich gramatické kategórie (rod, číslo, 
pád),  

 vie v komunikačnej situácii používať 
ohybné slovné druhy: akostné 
prídavné mená a ich stupňovanie,  

 vie v komunikačnej situácii používať 
ohybné slovné druhy: slovesá a ich 
gramatické kategórie (osoba, číslo, 
čas),  

 vie v komunikačnej situácii používať 

 
Podstatné mená  

 ohybný slovný druh  
 plnovýznamovosť  
 životnosť/neživotnosť  
 chlap, hrdina, dub, stroj  
 žena, ulica, dlaň, kosť  
 mesto, srdce, vysvedčenie, dievča  
 pravopis pádových prípon  
 Prídavné mená  
 ohybný slovný druh, plnovýznamovosť  
 akostné prídavné mená  
 stupňovanie prídavných mien  
 vzory pekný, cudzí – pravopis 

pádových prípon  
 radi/rady  
 Zámená  
 základná charakteristika  
 osobné zámená: základné, 

privlastňovacie  
 Číslovky  
 základná charakteristika  
 delenie čísloviek: základné, radové  
 Slovesá -kategória osoby, čísla a času  
 zvratné, nezvratné sl.  
 tykanie, vykanie  
 pomocné sloveso byť  
 Predložky  
 základná charakteristika  
 väzba s pádom  
 spojky – rozoznávanie v texte  



ohybné slovné druhy: základné a 
radové číslovky,  

 vie v komunikačnej situácii používať 
ohybné slovné druhy: osobné základné 
a privlastňovacie zámená,  

 vie v komunikačnej situácii používať 
ohybné slovné druhy: vie správne 
používať tykanie a vykanie.  

 sa vie v primeranej komunikačnej 
situácii plynule a zrozumiteľne 
vyjadrovať  

 

 

 príslovky –základná charakteristika  
 citoslovcia – rozoznávanie v texte  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
 

 

Skladobná rovina – syntax 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie rozlíšiť želaciu a zvolaciu vetu.  
 vie samostatne tvoriť jednoduché holé 

a rozvité vety, pričom dodržiava 
správny slovosled a správne používa 
interpunkčné znamienka.  

 vie vytvoriť želaciu a zvolaciu vetu a 
použiť správne interpunkčné 
znamienka.  

 vie aplikovať v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie, syntaxe: žiak pri tvorbe 
viet a textu používa správny slovosled 
a interpunkciu.  

 vie samostatne utvoriť logicky 
usporiadaný súvislý text s 
jednoduchými holými a rozvitými 
vetami.  

 vie uplatňovať správnu intonáciu viet.  
 

 

 
 Jednoduchá veta : -základná 

charakteristika  
-vety podľa zámeru hovoriaceho  
- želacia veta, zvolacia veta 
 -slovosled v jednoduchej vete  

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
 

 



Diktáty:  
Počet kontrolných diktátov: 5  
Zameranie:  

 zhrnutie učiva 1. stupňa  
 pravopis vybraných slov  
 pravopis podstatných mien  
 pravopis prídavných mien  

 zhrnutie učiva 5. Ročníka  

Komunikácia a sloh  
Komunikácia a sloh 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 Žiak dokáže na základe analýzy 
jednotlivých textov identifikovať, 
systematizovať a zovšeobecniť 
poznatky o slohových 
útvaroch/žánroch: pohľadnica; 
súkromný list; opis predmetu, 
ilustrácie/obrázka, osoby; jednoduché 
rozprávanie; krátke správy: SMS, e-
mail/mejl; oznámenie; správa; 
pozvánka; plagát; vizitka, inzerát; 
reklama;  

 Žiak vie identifikovať odlišné, resp. 
spoločné znaky nasledujúcich 
slohových útvarov/žánrov: 
pohľadnica; súkromný list; opis 
predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby; 
jednoduché rozprávanie; krátke 
správy: SMS, e-mail/mejl; oznámenie; 
správa; pozvánka; plagát; vizitka, 
inzerát; reklama;  

 Žiak vie identifikovať odlišné, resp. 
spoločné znaky nasledujúcich 
slohových útvarov/žánrov: 
rozprávanie s prvkami opisu, opis 
pracovného postupu a interview.  

 Žiak dokáže interpretovať súvislosť 
nadpisu s obsahom textu.  

 Žiak chápe dôležitosť (funkciu) slovies 
v rozprávaní a význam prídavných 
mien v opise.  

 Žiak vie rozlíšiť, porovnať a vysvetliť 
pojmy: pohľadnica; súkromný list; opis 
predmetu, ilustrácie/obrázka, osoby; 
jednoduché rozprávanie; krátke 
správy: SMS, e-mail/mejl; oznámenie; 
správa; pozvánka; plagát; vizitka, 

 

 
 komunikácia ako zdroj informácií  
 začiatok rozhovoru,kladenie 

otázok,udržanie rozhovoru,názor, 
argument  

 komunikácia- ústna, písomná, 
súkromný list, pohľadnica, pozdrav, 
adresa, interview, diskusia, názor, 
argument  

 útvary informačného slohového 
postupu - oznámenie, správa, krátke 
správy SMS, e-mail, pozvánka, plagát, 
vizitka, inzerát, reklama  

 zaznamenávanie textu - téma, hlavná 
myšlienka, poznámky, konspekt, 
koncept, kľúčové slová, odsek, osnova, 
umelecký a vecný text  

 jednoduché rozprávanie- osnova, 
časová postupnosť, úvod, jadro, záver  

 opis predmetu, ilustrácie/obrázka, 
osoby  

 opis pracovnej činnosti  
 piktogramy, grafy, mapy  

 



inzerát; reklama;  
 Žiak vie vysvetliť pojmy konspekt, 

osnova, koncept.  
 Žiak vie vysvetliť pojmy úvod, jadro, 

záver.  
 Žiak vie vysvetliť pojem adresa, 

vizitka.  
 Žiak vie vytvoriť konspekt, osnovu, 

koncept pre pripravovaný text.  
 Žiak vie napísať adresu a adresu 

odosielateľa na obálku.  
 Žiak vie vytvoriť text pohľadnice v 

súlade s cieľom komunikácie.  
 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému súkromný list.  
 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému SMS a krátky e-
mail,oznámenie a správu.  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému oznámenie a správu.  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému ucelené rozprávanie s 
dodržaním delenia na úvod, jadro, 
záver.  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému pozvánku a plagát.  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému opis: predmetu  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému opis: ilustrácie/obrázka,  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému opis: osoby.  

 Žiak vie členiť text na odseky.  
 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 

voľnú tému komplexný opis 
pracovného postupu s dodržaním 
časovej a logickej postupnosti.  

 Žiak vie vytvoriť na zadanú alebo 
voľnú tému ucelené rozprávanie s 
prvkami opisu s dodržaním časovej 
postupnosti.  

 Žiak vie vytvoriť a uskutočniť 
interview na zadanú alebo voľnú tému. 
Žiak vie správne klásť otázky, 
dodržiava pravidlá splývavej  

 

 
 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, 
 MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ,  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI  



 
Písomné práce:  
Počet písomných prác: 1  
Zameranie písomnej práce:  

 rozprávanie vlastného zážitku  
 opis pracovného postupu  
 opis predmetu  
 opis ilustrácie alebo obrázka  

 

Čítanie a literatúra  

 2 hodiny  

Všeobecné literárne pojmy 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie správne vysvetliť na neznámom 
texte rozdiel medzi autorom (článku v 
novinách, v časopise) a spisovateľom 
(umeleckej literatúry).  

 Vie analyzovať ilustráciu v súvislosti s 
textom.  

 vie v školskej (miestnej, mestskej) 
knižnici vybrať knihu podľa katalógu.  

 Vie  vyhľadať informácie v knihe 
(knižnici) a použiť pri učení, riešení 
konkrétneho problému.  

  vie vysvetliť rozdiel medzi novinami a 
časopisom.  

 Vie použiť časopis na vlastnú prácu a 
prehlbovanie vedomostí.  

 Vie vysvetliť zameranie detského 
časopisu a uviesť 1 príklad.  

 Vie vymenovať názvy aspoň 3 
denníkov.  

 Vie formálne i po obsahovej stránke 
odlíšiť základné literárne druhy  

 

 

 

Všeobecne o literatúre  
 Autor/spisovateľ  
 Čitateľ/divák  
 Text/ ilustrácia  
 Kniha/ knižnica  
 Časopis, noviny  

 
Základné literárne druhy – lyrika,epika,dráma  

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 
ĽUDOVÁ KULTÚRA  

 
 

 

 



Základné literárne žánre 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie vysvetliť pojmy verš, strofa, 
rým, rytmus v súvislosti s 
umeleckou rečou viazanou.  

 Vie vyhľadať verš, strofu v básni.  
 Vie rozlíšiť rytmus v básni.  
 Vie určiť slová v básni, ktoré sa 

rýmujú.  

 Vie recitovať báseň, pričom 
rešpektuje rytmickú 
usporiadanosť básnického textu.  

 Vie vysvetliť prirovnanie ako 
štylistický prostriedok, ktorý sa 
využíva na porovnávanie 
spoločných znakov vecí, javov.  

 Vie rozlíšiť prirovnanie v texte.  
 Vie vytvoriť vlastné prirovnanie.  
 Vie vytvoriť analogickú 

personifikáciu.  

 Vie rozlíšiť druhy ľudových 
piesní na základe ich obsahu.  

 Vie vysvetliť vznik a význam 
ľudových piesní ako súčasť 
kultúrneho dedičstva národa.  

 Dokáže odlíšiť ľudovú a 
zľudovenú pieseň  

 Vie vysvetliť pôvod nonsensu v 
ľudovej slovesnosti.  

 Vie vysvetliť znaky nonsensu v 
texte (v poézii a v próze)  

  dokáže samostatne na základe 
explicitných, ale aj implicitných 
informácií: charakterizovať 
správanie postáv,  

  vie opísať prostredie, v ktorom 
sa príbeh odohráva.  

  chápe význam čísloviek 
(magické čísla) v umeleckom 
texte.  

 vie vyhľadať, určiť druh a 
vysvetliť lexikálny význam 
ustálených slovných spojení – 
prísloví, porekadiel, pranostík a 
prirovnaní v danom texte.  

 Vie analyzovať ilustráciu v 
súvislosti s textom.  

 Vie vysvetliť literárnu postavu 
ako fikciu autora, nositeľa deja.  

 

POÉZIA  
Literárne žánre  

 ľudová pieseň, druhy ľudových piesní – 
pracovné,zbojnícke,uspávanky,koledy 
zľudovená pieseň  

 krátke útvary ľudovej slovesnosti - 
hádanky,vyčítanky,príslovia,porekadlá,pranos
tiky  

 
Pojmy:  

poézia nonsensu  
 verš, strofa  
 rým,rytmus  
 prirovnanie  
 zdrobnenina  

 
PRÓZA:  
Pojmy  

 literárna postava - hlavná a vedľajšia  
 nadpis, odsek, kapitola  
 hlavná myšlienka, dej,dialóg,personifikácia  

 
literárne žánre  

 rozprávka - ľudová rozprávka, autorská a 
moderná rozprávka  

 rozprávka ako vyjadrenie túžby po 
spravodlivosti  

 komiks  
 legenda - Biblia  
 povesť- miestna, historická, heraldická  
 autorská povesť  
 zberatelia rozprávok  

 
Dramatické umenie  

 bábková hra, bábkoherec, animácia,  
 druhy bábkových divadiel - maňuškové, 

javajkové, marionetové  
 
Odborná literatúra  

odlišnosti od umeleckého textu.  
 jasnosť, presnosť, stručnosť vyjadrovania v 

encyklopédii.  
 odborný – náučný štýl.  
 úloha hesla v encyklopédii – porovnanie s 

nadpisom v iných literárnych dielach.  



 Vie určiť hlavné a vedľajšie 
postavy.  

 Vie výstižne charakterizovať 
postavy.  

 Vie vysvetliť rozdiely medzi 
jednotlivými žánrami.  

 Vie rozlíšiť jednotlivé žánre.  
 Vie vysvetliť pôvod rozprávky.  
 Vie charakterizovať ľudovú 

rozprávku ako súčasť ľudovej 
slovesnosti.  

 Vie rozlíšiť ľudovú rozprávku od 
autorskej.  

 Vie vymenovať zberateľov a 
autorov rozprávok.  

 Vie vysvetliť význam činnosti 
zberateľov rozprávok vo 
vytváraní ľudských a národných 
hodnôt.  

 Vie vyhľadať v texte hlavné 
znaky rozprávky.  

 Vie zdôvodniť úlohu fantázie a 
fantastických javov, magických 
čísel a predmetov.  

 Vie rozlíšiť fantastické a 
realistické rozprávky.  

 Vie vysvetliť rozdiely medzi 
povesťou a rozprávko Vie 
priradiť povesti k jednotlivým 
druhom.  

 Vie rozlíšiť ľudové a autorské 
povesti.  

 Vie rozlíšiť, čo je v povesti 
fantastické a čo realistické.  

 Vie vyhľadať a utriediť reálne a 
fantastické deje v legende.  

 Vie vysvetliť súvislosti 
konkrétnej legendy s históriou.  

 Vie odlíšiť legendu od rozprávky 
a od povesti.  

 Vie vysvetliť pôvod komiksu.  
 Vie vysvetliť komiks ako žáner s 

epickým dejom (prózu) 
sprostredkovaným bez 
rozprávača cez priamu reč a 
obrázky.  

 Vie abstrahovať a sformulovať 
hlavnú myšlienku komiksu.  

 Vie vytvoriť komiks 
transformáciou príbehu do 
priamej reči v bublinách.  

 Pri čítaní textu jednotlivých 
postáv vie vyjadriť moduláciou 

 usporiadanie hesiel v encyklopédii (abecedné, 
chronologické, systematické)  

 Encyklopédia na internete  
 



hlasu obsah textu.  
 Vie vysvetliť pojmy viažuce sa k 

bábkovej hre.  
 Vie vysvetliť úlohu bábkoherca.  
 Vie vysvetliť pojem animácia.  
 Vie vysvetliť rozdiely vo vedení 

bábik pri maňuškovom, 
javajkovom, marionetovom 
bábkovom divadle.  

  vie vysvetliť podstatu 
dramatického žánra.  

 Vie vysvetliť, ako dramatické 
dielo vzniká.  

 dokáže rozlíšiť umelecký text od 
vecného.  

 vie vyhľadať explicitne 
vyjadrené informácie v texte: vie 
presne a správne vyhľadať v 
texte fakty vzťahujúce sa na 
tému textu;  

 vie vysvetliť, že ide o náučný 
text, ktorý využíva odbornú 
terminológiu.  

 Vie vysvetliť, ako sú zoradené 
informácie v encyklopédii.  

 Vie vymenovať druhy 
encyklopédií podľa obsahu 
(zemepisné, prírodovedné...)  

 vie vyhľadať informácie podľa 
hesiel.  

 Vie vyčleniť hlavné informácie v 
texte.  

 Vie vysvetliť význam informácií 
získaných z encyklopédie.  

 Vie vybrať vhodné informácie z 
najväčšej encyklopédie na svete 
– na internete Wikipedia - pri 
riešení konkrétnej úlohy  
 
 

 

 
 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,   
MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ,  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ 
KULTÚRA,  
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
 

 



Kľúčové kompetencie 

Komunikácia v materinskom jazyku  
Vedieť:  

 sa vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky, pocity a názory ústnou i písomnou formou,  

 interaktívne a kreatívne reagovať primeraným spôsobom v rôznych spoločenských a 
kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a odbornej činnosti,  

 klásť otázky a dokázať správne odpovedať,  

 rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne používať gramatické javy a jazykové funkcie,  

 rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty,  

 správne používať rôzne jazykové štýly,  

 vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a vedieť presvedčivým spôsobom 
argumentovať,  

 viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty,  

 vyjadriť svoj názor a vhodne argumentovať,  

 používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom.  

  
Komunikácia v cudzích jazykoch  

Vedieť:  
 komunikačné a spoločenské zručnosti nadobudnuté v cudzích jazykoch vhodne využiť v 

materinskom jazyku,  

 si uvedomovať kultúrne rozmanitosti jednotlivých národov so zameraním na medzikultúrnu 
komunikáciu.  
 

Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií  
Vedieť:  

 používať matematické myslenie v logických morfologických a syntaktických operáciách,  

 napísať, prečítať a používať arabské a rímske číslice,  

 používať matematické modely myslenia, vzorce, grafy, tabuľky ap. vo vyučovacích jazykoch.  
 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  
Vedieť:  

 Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie,  

 Sa písomne dorozumieť prostredníctvom IKT  

 Používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty,  

 Sa orientovať v školskej a verejnej knižnici.  
 
Učiť sa učiť  
Vedieť:  

 si efektívne zorganizovať vlastné učenie,  

 spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti z oblasti vyučovacích jazykov,  

 nadobudnuté vedomosti v škole a životné skúsenosti uplatňovať v rôznych spoločenských a 
kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a odbornej činnosti.  
 

Sociálne a občianske kompetencie  
Vedieť:  

 porozumieť mnohokultúrnym a sociálno-ekonomickým rozmerom európskych spoločností a 
spôsobu, akým je národná kultúrna identita prepojená s európskou identitou,  

 konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať odlišné 
stanoviská, porozumieť im, rokovať a dohodnúť sa so schopnosťou vytvárať dôveru a cítiť 
empatiu,  



 účinne, asertívne komunikovať s inými ľuďmi vo verejnej sfére s prejavením solidarity, 
vzájomnej spolupatričnosti národností určitej lokality, krajiny a národov EÚ.  

 
Podnikateľské kompetencie  
Vedieť:  

 individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu,  

 plánovať, organizovať,  

 riadiť, komunikovať,  

 analyzovať,  

 oznamovať, hodnotiť a zaznamenávať. 

 
6. ročník 

5 hod/týždeň  

Jazyková komunikácia  
Zvuková rovina jazyka a pravopis  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

  vie vysvetliť pojmy hlavný slovný 
prízvuk, sila hlasu, artikulácia.  

  vie samostatne vytvoriť rozprávanie s 
využitím priamej reči  

  v komunikácii zvláda zvukovú stránku 
prejavu: hlavný slovný prízvuk,  

  vie správne artikulovať a uplatňovať 
primeranú silu hlasu.  

  pozná významy vybraných slov, vie 
uplatniť tieto slová v texte  

 

 

 
 delenie spoluhlások podľa znelosti  

 výslovnosť slabík de/di, te/ti, ne/ni, le/li  

 hlavný slovný prízvuk – melódia vety, 
vetný prízvuk, prozodické vlastnosti  

 splývavá výslovnosť, spodobovanie  

 priama reč, interpunkcia  

 slabičné a neslabičné predpony  

 rytmické krátenie – výnimky v súlade s 
morfológiou  

 vybrané slová – význam,pravopis  

 interpunkcia pri vyčlenení oslovenia, 
citosloviec  

 

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, 
 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 

 

 

 

 

 



Významová rovina jazyka – lexikológia  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie vysvetliť pojmy: slovná zásoba, 
spisovné slová – nespisovné slová; 
hovorové a knižné slová.  

  vie odlíšiť spisovné a nespisovné 
slová v texte.  

 vie odlíšiť hovorové a knižné slová v 
texte.  

  vie identifikovať slovotvorný základ, 
predponu a príponu a určiť ich funkciu 
pri zmene lexikálneho významu.  

  vie v texte priradiť základové slovo k 
odvodenému slovu a naopak.  

 vie v texte identifikovať slová, ktoré 
vznikli skladaním a určiť slová, z 
ktorých vznikli.  

 vie vysvetliť pojmy: tvorenie slov 
odvodzovaním, prípona, slovotvorný 
základ, základové slovo, odvodené 
slovo, tvorenie slov skladaním a uviesť 
príklady.  

 sa vie spisovne vyjadrovať a správne 
tvorí slová odvodzovaním a skladaním.  

 pozná funkciu jednotlivých 
jazykovedných príručiek, vie si vybrať 
a používať vhodnú jazykovednú 
príručku.  

 si vie správne vybrať jazykovednú 
príručku na overenie významu slov.  

 

 

 

Slovná zásoba:  

 jadro,okraj  

 spisovné a nespisovné slová  

 hovorové a knižné slová  
 
Tvorenie slov  

 odvodzovaním predponami,príponami  

 slovotvorný základ  

 základové slovo  

 odvodené slovo  

 tvorenie slov skladaním  
 
Slovníky:  

 výkladový, cudzích slov, pravidlá 
pravopisu, synonymický,frazeologický  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,  
MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 

 

 

 

 

 



Tvarová rovina jazyka – morfológia  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

  vie odlíšiť konkrétne a abstraktné 
podstatné mená  

 vie vyhľadať v texte konkrétne a 
abstraktné podstatné mená  

 vie vysvetliť a identifikovať akostné a 
vzťahové prídavné mená a vysvetliť ich 
funkciu v texte.  

  vie vysvetliť a identifikovať zvieracie a 
privlastňovacie prídavné mená, určiť 
vzory páví, vie vysvetliť ich funkciu v 
texte.  

  vie vysvetliť funkciu stupňovania 
prísloviek v texte.  

  vie aplikovať v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie syntaxe: žiak správne tvorí 
vzťahové a privlastňovacie prídavné 
mená,  

 vie aplikovať v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie, syntaxe: žiak dodržiava 
pravopis prísloviek,  

 vie aplikovať v texte nadobudnuté 
vedomosti z ortografie, lexikológie, 
morfológie, syntaxe: žiak dodržiava 
pravopis čísloviek,  

 Vie vyhľadať v texte predložky, pozná 
ich funkciu a úlohu pri skloňovaní  

 Vie určiť väzbu predložky s 
príslušným pádom, pre vytvorenie 
pádu vie využiť správnu predložku  
 

 

 

 

podstatné mená:  

 konkrétne – abstraktné  

 vokatív – oslovenie  

 vlastné podstatné mená  
 
prídavné mená:  

 vzťahové  

 prídavné mená privlastňovacie  

 vzory páví  
 
číslovky:  

 skloňovanie  

 rod, číslo, pád  
 
delenie čísloviek: určité, neurčité  

 násobné číslovky  
 
slovesá:  

 zvratné – nezvratné slovesá  

 jednoduchý – zložený tvar  

 plnovýznamové – neplnovýznamové 
slovesá  

 slovesný spôsob: oznamovací, 
rozkazovací, podmieňovací  

 
príslovky:  

 druhy prísloviek: miesta, času, spôsobu, 
príčiny  

 stupňovanie prísloviek  
 
predložky:  

 väzba s pádom  
 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,  
MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ,  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

 

 



Skladobná rovina – syntax 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie odlíšiť holú vetu a rozvitú vetu  

 vie rozvíjať holú vetu v podmetovej i 
prísudkovej časti,  

 odlišuje podmet a prísudok ako základ 
dvojčlennej vety  

 dokáže vyhľadať podmet, určiť jeho druh  

 chápe vzťah zhody medzi podmetom a 
prísudkom  

 žiak aktívne tvorí rozvité vety  

 vie určiť prísudok a jeho druhy,  

 vie samostatne tvoriť vety s využitím 
rôznych druhov podmetu a prísudku  

 

 

 

Jednoduchá veta  

 holá veta  

 rozvitá veta  

 základné vetné členy  

 podmet: vyjadrený, nevyjadrený  

 prísudok: slovesný, slovesno-menný  

 vetné sklady: prisudzovací,zhoda  

 dvojčlenná veta: úplná, neúplná  
 

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ,  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

Diktáty  
Počet kontrolných diktátov: 4  
Zameranie diktátov:  

 slabiky de/di,te/ti,ne/ni,le/li v cudzích slovách  

 pravopis podstatných mien  

 pravopis prídavných mien  

 pravopis násobných čísloviek  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Komunikácia a sloh 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak :  

 vie nahlas a plynulo prečítať svoj text, 
pričom správne artikuluje, intonuje, 
prispôsobuje tempo svojho prejavu 
poslucháčom  

 vie po príprave nahlas prečítať svoj text, 
aj keď pri prezentácii robí artikulačné a 
intonačné chyby.  

 vie prijať hodnotenie druhých 
(spolužiakov a učiteľa) a s pomocou 
učiteľa vie následne zapracovať niektoré 
identifikované chyby.  

 si vie samostatne zvoliť a sformulovať 
tému adekvátnu komunikačnej situácii.  

 vie v danej komunikačnej situácii 
využívať vhodné slová a slovné spojenia 
v súlade s komunikačnou situáciou, 
témou a s ohľadom na regionálnu oblasť 
a sociálne prostredie.  

 rozlíši statický a dynamický opis. Žiak vie 
po krátkej príprave vytvoriť statický a 
dynamický opis a prezentovať ich.  

 vie vysvetliť pojem dialóg a zapojiť sa 
doň.  

 vie v komunikačnej situácii plynulo a 
zrozumiteľne artikulovať a uplatňovať 
primeranú silu hlasu.  

 vie uplatňovať tempo, prestávku a 
melódiu vo výpovedi.  

 vie v diskusii/dialógu: primerane 
gestikulovať,  

 vie v diskusii/dialógu: používať vhodnú 
mimiku,  

 

 

Komunikácia ako zdroj informácií:  

 dialóg  

 diskusia - argument, protiargument  

 subjektívna a objektívna komunikácia  

 komunikačná situácia – 
odosielateľ,prijímateľ  

 efektívna a asertívna komunikácia  
 
Rétorika : 

 artikulácia,sila hlasu, 

 gestikulácia,mimika,postoj  
Opis : 

 statický a dynamický opis, 
charakteristika  

Rozprávanie príbehov  

 úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, 
rozuzlenie  

 ja-rozprávanie,on-rozprávanie  

 odseky  

 projekt  
 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, 
 MEDIÁLNA VÝCHOVA, 
 OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, OCHRANA 
ŽIVOTA A ZDRAVIA, 
 REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ 
KULTÚRA  
 

 



Písomné práce  
Počet písomných prác: 2  
Zameranie:  

 rozprávanie príbehu s využitím priamej reči  

 rozprávanie s prvkami opisu  

 opis predmetu,zvieraťa  

 charakteristika osoby  

 súkromný list 

 

Literatúra 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 vie aplikovať pojmy poézia a báseň.  

 identifikuje poézii ako literárnu formu a 
báseň ako literárneho žánru v rámci 
jednotlivých literárnych textov  

 vie charakterizovať rozdiely medzi 
príslovím, porekadlom, pranostikou.  

 vie vyhľadať pranostiky z rôznych 
informačných zdrojov.  

 dokáže významovo analyzovať krátke 
prozaické texty.  

 vie analyzovať obsah anekdoty ako 
krátkej prozaickej formy, vysvetliť 
funkciu humoru (situácia, postava) v 
anekdote  

 identifikuje refrén v populárnej piesni, 
vysvetliť funkciu refrénu v piesni,balade  

 vie identifikovať mravné ponaučenie v 
bájke.  

 vie vymedziť pojem hlavná postava, vie 
ju identifikovať v bájke a dokáže 
charakterizovať jednotlivé postavy z 
čitateľského hľadiska a svoje tvrdenie 
podložiť argumentmi.  

 vie napísať kratší prozaický útvar, ktorý 
má znaky bájky.  

 vie vysvetliť pojem báj a vie uviesť 
príklady bájí, ktoré prečítal.  

 vie na základe textu identifikovať 
základné znaky báje.  

 vie vyhľadať v texte báje hlavné a 
vedľajšie postavy, dokáže 
charakterizovať jednotlivé postavy 
(kladné, záporné)  

 

POÉZIA  

 ľudová pieseň  

 vyvodenie a definícia pojmu populárna 
pieseň  

 evergreen.  

 nadpis, verš, strofa  

 vyvodenie pojmov príslovie, porekadlo, 
pranostika ako súčasť ľudovej 
slovesnosti.  

 anekdota  

 združený, striedavý, obkročný rým  

 balada ako epický žáner ľudovej 
slovesnosti, pôvodne spievaný - hlavné 
znaky balady  

 ľudová balada, umelá balada  

 metafora a epiteton ako štylizačné 
prostriedky poézie  

 umelecké básnické prostriedky v balade, 
štylistika a metrika v balade.  

 
PRÓZA:  

 dobrodružná literatúra: western, 
robinsonáda, detektívka  

 bájka ako žánrová forma, ktorá využíva 
humor a satiru  

 prozaická a veršovaná podoba bájky  

 poviedka ako žáner krátkej prózy.  

 literárna postava, hlavná a vedľajšia 
literárna postava, charakteristika 
literárnej postavy  

 úvod, zápletka, vyvrcholenie, obrat, 
rozuzlenie -i vnútorná kompozícia  



 vie vysvetliť pojem poviedka  

 vie vysvetliť pojem literárna postava, 
rozlíšiť hlavnú a vedľajšiu postavu a 
charakterizovať ich z čitateľského 
hľadiska.  

  vie vytvoriť poviedku so zachovaním 
vnútornej kompozície deja .  

 vie zo súboru známych aj neznámych 
textov určiť podľa stanovených kritérií 
poviedku.  

 Dokáže identifikovať rozdiel medzi 
prozaickým literárnym textom a 
dramatizovanou podobou textu.  

 Hlasné dramatizované čítanie so 
zameraním na moduláciu hlasu ako 
výraz vlastného chápania významu textu 
(technika dramatizovaného čítania).  

 vie analyzovať text a určiť význam a 
funkciu identifikovaných jazykových 
prostriedkov  

 

 

 báj ako jeden z najstarších prozaických 
literárnych útvarov  

 Vlastná tvorba báje (napríklad o pôvode 
rieky, vrchu, potoka, mesta...) s využitím 
regionálnych prvkov.  

 rozprávač - (autorský rozprávač – on-
forma), rozprávač stotožnený s hlavnou 
postavou (ja -forma).  

 
Transformácia literárneho textu na dramatickú 
podobu a jeho dramatické stvárnenie.  
DRAMATICKÉ UMENIE  

 definícia pojmu divadelná hra ako súčasť 
umeleckej literatúry  

 rozhlasová rozprávka -audiálne umenie  

 scenár - scenárista, dramaturg, režisér, 
herec, hudobný skladateľ, scénická 
hudba  

 dialóg a monológ v divadelnej hre  

 tvorba – transformácia dramatického 
literárneho textu na prozaický; vytvoriť 
jednoduchý scenár pre rozhlasovú 
podobu rozprávky, inscenovať ho.  

 verbalizácia čitateľského zážitku, 
subjektívne hodnotenie prečítanej 
ukážky, obhajoba vlastného názoru.  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA,  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI,  
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ 
KULTÚRA  
 

 

Kľúčové kompetencie  
 
Komunikácia v materinskom jazyku  
Vedieť:  

 sa vyjadrovať a tlmočiť svoje myšlienky, pocity a názory ústnou i písomnou formou,  

 interaktívne a kreatívne reagovať primeraným spôsobom v rôznych spoločenských a 
kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a odbornej činnosti,  

 klásť otázky a dokázať správne odpovedať,  

 rozvíjať si slovnú zásobu, vedieť správne používať gramatické javy a jazykové funkcie,  

 rozlišovať spisovné a nespisovné výrazy a texty,  

 správne používať rôzne jazykové štýly,  

 vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a vedieť presvedčivým spôsobom 
argumentovať,  

 viesť kritický a konštruktívny dialóg, dokázať hodnotiť literárne texty,  



 vyjadriť svoj názor a vhodne argumentovať,  

 používať jazyk pozitívnym a sociálne zodpovedným spôsobom.  
Komunikácia v cudzích jazykoch  
Vedieť:  

 komunikačné a spoločenské zručnosti nadobudnuté v cudzích jazykoch vhodne využiť v 
materinskom jazyku,  

 si uvedomovať kultúrne rozmanitosti jednotlivých národov so zameraním na medzikultúrnu 
komunikáciu.  
 

Matematická gramotnosť a kompetencie v oblasti prírodných vied a technológií  
Vedieť:  

 používať matematické myslenie v logických morfologických a syntaktických operáciách,  

 napísať, prečítať a používať arabské a rímske číslice,  

 používať matematické modely myslenia, vzorce, grafy, tabuľky ap. vo vyučovacích jazykoch.  
 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií  
Vedieť:  

 Vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie,  

 Sa písomne dorozumieť prostredníctvom IKT  

 Používať jazykové príručky a slovníky a korigovať podľa nich vlastné texty,  

 Sa orientovať v školskej a verejnej knižnici.  
 
Učiť sa učiť  
Vedieť:  

 si efektívne zorganizovať vlastné učenie,  

 spracovávať a prispôsobovať nové vedomosti a zručnosti z oblasti vyučovacích jazykov,  

 nadobudnuté vedomosti v škole a životné skúsenosti uplatňovať v rôznych spoločenských a 
kultúrnych súvislostiach, vo vzdelávaní a odbornej činnosti.  

 
Sociálne a občianske kompetencie  
Vedieť:  

 porozumieť mnohokultúrnym a sociálno-ekonomickým rozmerom európskych spoločností a 
spôsobu, akým je národná kultúrna identita prepojená s európskou identitou,  

 konštruktívne komunikovať v rozličných prostrediach, byť tolerantný, vyjadrovať odlišné 
stanoviská, porozumieť im, rokovať a dohodnúť sa so schopnosťou vytvárať dôveru a cítiť 
empatiu,  

 účinne, asertívne komunikovať s inými ľuďmi vo verejnej sfére s prejavením solidarity, 
vzájomnej spolupatričnosti národností určitej lokality, krajiny a národov EÚ.  

 
Podnikateľské kompetencie  
Vedieť:  

 individuálne aj v tímoch prezentovať svoju prácu,  

 plánovať, organizovať,  

 riadiť, komunikovať,  

 analyzovať,  

 oznamovať, hodnotiť a zaznamenávať 
 

 
 



Anglický jazyk 

 Charakteristika predmetu 

Predmet anglický jazyk je cudzí jazyk, ktorý ponúka učiacim sa nielen súhrn jazykových 
kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne zodpovedala 
požiadavkám Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  
Všeobecné kompetencie sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností. Učiaci 
sa v úrovni A1 a A2 rozvíjajú nasledovné kompetencie:  

 získavať uvedomelo nové vedomosti a zručnosti  

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich  

 uvedomovať si stratégie učenia pri osvojovaní si cudzieho jazyka  

 opísať rôzne stratégie učenia s cieľom pochopiť ich používať  

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku  

 dopĺňať si vedomosti a rozvíjať rečové zručnosti, prepájať ich s poznaným, 
systematizovať ich a využívať pre svoj ďalší rozvoj a reálny život  

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

 udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií  

 pochopiť zámer zadanej úlohy  

 účinne spolupracovať vo dvojiciach i v pracovných skupinách  

 aktívne a často využívať doteraz osvojený jazyk  

 využívať dostupné materiály pri samostatnom štúdiu  

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti  
 
Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú osobe konať s použitím 
konkrétnych jazykových prostriedkov. V rámci týchto kompetencií v úrovní A1 žiak dokáže 
zvládnuť veľmi krátke izolované a väčšinou vopred naučené výpovede, ktoré sú poznamenané 
mnohými pauzami, nevyhnutnými na hľadanie výrazových prostriedkov, a artikuláciu menej 
známych slov a na pokusy o vhodnejšiu formuláciu.  
Učiaci sa na úrovni A2 má osvojené jazykové kompetencie na úrovni A1 a ďalej ich rozvíja tak, 
aby dokázal používať:  

vyhnutné pre uspokojovanie jednoduchých komunikačných 
potrieb obmedzeného charakteru  

naučených slovných spojení a výrazov  

ojení a výrazov pokrývajúcich 
predvídateľné základné komunikačné situácie  

známych situácií a tém  
 



 
 niektoré jednoduché gramatické štruktúry cudzieho jazyka, aj keď sa niekedy dopúšťa 

základných chýb, ale je mu rozumieť.  
 

Ciele predmetu 

Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn 
jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne 
zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na 
život v spojenej Európe.  
Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 
dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni t. j. rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti 
– ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a 
gramatiky. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri 
hovorení, počúvaní (či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V 
čase rozvoja počítačovej techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi 
rozšírená.  
Cieľom je ďalej naučiť základné formy dennej komunikácie, základné jazykové štruktúry a ich 

používanie v bežnej komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, naučiť pracovať so 

slovníkom a vyhľadávať potrebné informácie v cudzojazyčných textoch. 

Učebné osnovy s totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP  pre príslušný predmet. 

5. ročník  

3 hod/ týždeň  

Rodina a spoločnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 
 Upútať pozornosť  
 Pozdraviť  
 Odpovedať na pozdrav  
 Rozlúčiť sa  
 Začleniť informáciu  
 Informovať sa  
 Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť 

nesúhlas)  
 Opísať  
 Identifikovať  

 Opraviť (korigovať)  
 Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
 Predstaviť sa  
 Reagovať na predstavenie niekoho  

 

 
 Osobné údaje  

 Rodina - vzťahy v rodine  
 Národnosť/štátna príslušnosť  
 Tlačivá/dokumenty  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI  



 

Domov a bývanie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Informovať sa  
 Opísať  
 Identifikovať  
 Začať rozhovor  

 

 
 Informovať sa  
 Opísať  
 Identifikovať  
 Začať rozhovor  

 

 

Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, OCHRANA 
ŽIVOTA A ZDRAVIA, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie a práca 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Začleniť informáciu  
 Identifikovať  

 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
 Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
 Oboznámiť s obsahom/osnovou  
 Rozviesť tému a osnovu  

 

 
 Škola a jej zariadenie  
 Učebné predmety  
 Pracovné činnosti a profesie  
 Školský systém  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 

 



 

Voľný čas a záľuby 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Informovať sa  
 Identifikovať  
 Predstaviť niekoho  
 Predstaviť sa  
 Korešpondovať  
 Začať list  
 Ukončiť list  

 Začať, udržiavať a ukončiť telefonický 
rozhovor  

 Začať rozhovor  

 

 
 Záľuby  
 Rozhlas, televízia a internet  
 Umenie a rozvoj osobnosti  

 

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 
SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

 

Multikultúrna spoločnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Opísať  rodinné sviatky 

 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
 Vyjadriť sympatie  
 Predstaviť niekoho  
 Zhrnúť príbeh, historku  

 

 
 Cudzie jazyky  
 Rodinné sviatky  
 Cudzojazyčná komunikácia  
 Štátne a cirkevné sviatky  
 Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  
 

 

 

 



 

Obliekanie a móda 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Opísať oblečenie 
 Identifikovať jednotlivé druhy odevov 

 

 
 Základné druhy oblečenia  
 Odevné doplnky  
 Výber oblečenia na rôzne príležitosti  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie, 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Opísať  ľudské telo 
 Identifikovať časti tela 

 

 
 Ľudské telo  
 Fyzické charakteristiky  

 

 

Prierezové témy 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 



Človek a príroda 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Informovať sa  
 Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
 Opísať  
 Identifikovať  
 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

 

 
 Zvieratá/fauna  
 Človek a jeho životné prostredie  

 

 

Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, TVORBA 
PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

 

Kľúčové kompetencie 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  
 dokáže v súlade s komunikačnou témou voliť vhodné jazykové prostriedky  
 je schopný orientácie v internetovej sieti  
 dokáže primerane veku a komunikačnej situácii reagovať na tému  
 vie adekvátne využívať mimojazykové komunikačné prostriedky  

kompetencie (spôsobilosti) pracovné  
 je schopný tvorivého prístupu  
 je schopný tímovej práce  

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  
 kultúru správania dokáže aplikovať do bežných životných situácií  
 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám  
 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ročník  

3 hod/ týždeň  

Rodina a spoločnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie: 

 Upútať pozornosť   

 Pozdraviť   

 Odpovedať na pozdrav  

  Rozlúčiť sa   

 Začleniť informáciu  

  Opísať  

  Predstaviť sa  
 

 Osobné údaje   

 Rodina - vzťahy v rodine 

  Národnosť/štátna príslušnosť  

 Tlačivá/dokumenty  

  Vzťahy medzi ľuďmi 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI  
 

 

Domov a bývanie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Upútať pozornosť  
 Opísať  bývanie 
 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

 

 
 Upútať pozornosť  
 Opísať  
 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 
SOCIÁLNY ROZVOJ, OCHRANA ŽIVOTA A 
ZDRAVIA  
 

 

 

 

 



 

Doprava a cestovanie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Informovať sa  
 Začleniť informáciu  
 Identifikovať  
 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
 Začať list  
 Ukončiť list  
 Rozprávať príbeh  

 

 
 Dopravné prostriedky  
 Osobná doprava  
 Príprava na cestu a cestovanie  
 Turistika a cestovný ruch  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, DOPRAVNÁ 
VÝCHOVA - VÝCHOVA K BEZPEČNOSTI V 
CESTNEJ PREMÁVKE  
 

 

 

Vzdelávanie a práca 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Začleniť informáciu  
 Identifikovať pracovné činnosti 
 Opísať  jednotlivé povolania 
 Vyjadriť svoj názor  

 

 
 Škola a jej zariadenie  
 Učebné predmety  
 Pracovné činnosti a profesie  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 
SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

 

 

 



Človek a príroda 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Identifikovať  
 Opísať prírodu okolo seba 
 Vyjadriť svoj súhlas  
 Vyjadriť svoje želania/túžby  
 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
 Rozprávať príbeh  

 

 
 Zvieratá/fauna  
 Človek a jeho životné prostredie  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, OCHRANA 
ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 

Voľný čas a záľuby 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Upútať pozornosť  
 Informovať sa  
 Začleniť informáciu  
 Opísať  
 Potvrdiť/Odmietnuť (vyjadriť nesúhlas)  
 Vyjadriť svoj názor  
 Vyjadriť svoj súhlas  
 Vyjadriť svoj nesúhlas  
 Vyjadriť svoje želania/túžby  

 Vyjadriť svoju schopnosť vykonať 
nejakú činnosť  

 Vyjadriť, čo mám rád, čo sa mi páči, čo 
uznávam  

 Vyjadriť, že niekoho/niečo nemám rád  
 Predstaviť sa  
 Začať list  

 

 
 Záľuby  
 Rozhlas, televízia a internet  
 Kultúra a jej vplyv na človeka  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 

 



Multikultúrna spoločnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Začleniť informáciu  
 Identifikovať  
 Opísať  
 Vyjadriť vedomosti/poznatky/zistenia  
 Vyjadriť neznalosť  

 

 
 Cudzie jazyky  
 Rodinné sviatky  
 Cudzojazyčná komunikácia  
 Štátne a cirkevné sviatky  
 Zvyky a tradície v rôznych krajinách  
 Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  
 

 

Stravovanie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 Upútať pozornosť  
 Pozdraviť  
 Odpovedať na pozdrav  
 Rozlúčiť sa  
 Informovať sa  
 Začleniť informáciu  
 Opísať  
 Vyjadriť svoj názor  
 Vyjadriť svoje želania/túžby  

 

 
 Stravovacie návyky  

 Mäso a mäsové výrobky  
 Zelenina a ovocie  
 Nápoje  
 Cestoviny a múčne výrobky  
 Mliečne výrobky  
 Príprava jedál  
 Kultúra stolovania  
 Zdravá výživa  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OCHRANA 
ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  
 vie prekonávať prekážky v učení, vie požiadať i poskytnúť pomoc  
 vie prevziať zodpovednosť za svoje ďalšie učenie  
 chápe vlastné vzdelanie ako zvyšovanie osobnej hodnoty  

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  
 dokáže spisovne slovom i písmom komunikovať v materinskom jazyku  



 dokáže v súlade s komunikačnou témou voliť vhodné jazykové prostriedky  
 vie byť nielen aktívnym komunikačným partnerom, ale tiež aktívnym poslucháčom  
 je schopný orientácie v internetovej sieti  

kompetencie (spôsobilosti) občianske  
 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti  
 kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  
 je schopný urobiť zmenu vo svojom správaní  
 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - uvedomuje si svoju 

zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov  
 vie riešiť interpersonálne situácie reálne, bez emócií  
 dokáže akceptovať názory iných, prijať ich, prípadne sa z nich poučiť  

kompetencie (spôsobilosti) pracovné  
 je schopný tímovej práce 

 kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu)  
 kultúru správania dokáže aplikovať do bežných životných situácií  
 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám  
 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

 

 

Nemecký jazyk 

 Charakteristika predmetu 

Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú oblasť 

skúseností sprostredkovaných materinským a štátnym jazykom. Tento cudzí jazyk poskytuje živý 

základ a predpoklady pre komunikáciu učiacich sa v Európskej únii. Jeho osvojenie pomáha učiacemu 

sa prekonávať bariéry a tak prispieva k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote. Umožňuje poznávať 

odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Pomáha aj k vzájomnému 

medzinárodnému porozumeniu a k tolerancii. Vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch. Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. 

Komunikácia a rozvoj kompetencií v cudzom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci 

Európskej únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom z jej 

členských štátov. Realizácia vyučovania nemeckého jazyka prebieha jednak v kmeňových triedach, 

jednak v počítačových učebniach (využitie Internetu, multimédií), resp. v jazykovej učebni. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom predkladaných učebných osnov z cudzích jazykov je ponúknuť učiacim sa nielen súhrn 

jazykových kompetencií, ale aj kompetencie všeobecné tak, aby ich jazyková príprava efektívne 

zodpovedala požiadavkám moderného európskeho demokratického občana pripraveného na život v 

spojenej Európe. Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky 

formy dorozumievania sa v danom jazyku na kvalitnej úrovni t. j. rozvíjať všetky štyri rečové zručnosti 

– ústny prejav, čítanie, počúvanie a písomný prejav na základe osvojenej slovnej zásoby a gramatiky. 

V súčasnosti majú žiaci stále viac možností uplatňovať svoje rečové zručnosti pri hovorení, počúvaní 



(či už priamo cez živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie). V čase rozvoja počítačovej 

techniky je písomná komunikácia medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírená. Cieľom je ďalej naučiť 

základné formy dennej komunikácie, základné jazykové štruktúry a ich používanie v bežnej 

komunikácii, viesť k vlastnej tvorbe jazykových prejavov, naučiť pracovať so slovníkom a vyhľadávať 

potrebné informácie v cudzojazyčných textoch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník  

1 hodina/ týždeň  

 

Úvod do vyučovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Pozdraviť 

 Odpovedať na pozdrav 

 Poznať a používať číslovky 1 – 10 

 Ovládať správnu výslovnosť 

 Zvládnuť neurčitý člen 

 Poznať  a používať osem základných 
farieb 

 

 Pozdravy 

 Nácvik výslovnosti 

 Číslovky 
 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 



Rodina a spoločnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Informovať sa 

 Opísať 

 Vedieť podať informácie o svojom 
bydlisku. 

 Informovať o vlastnom veku. 

 Vedieť sa představit. 

 

 

 Osobné údaje 
 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 

 

 

Vzdelávanie a práca 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Porozumieť čítanému textu.) 

 Vymenovať učebné pomôcky. 

 Tvoriť množné číslo. 

 Ovládať neurčitý člen 

 Poznať zariadenie triedy 

 Pomenovať učiteľov jednotlivých 
predmetov 
 

 

 Škola a jej zariadenie 
 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

 

 



Krajiny, mestá a miesta  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Poukázať na nemecky hovoriace krajiny. 

 Vedieť podať informácie o svojom 
bydlisku 
 

 

 

 

 Krajiny 

 

Prierezové témy 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 

SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

Vo vyučovacom predmete nemecký jazyk pre piaty ročník je v ŠkVP časová dotácia 1 hodina. Obsah 

učiva je rozpísaný na jednu vyučovaciu hodinu, ktorú sme zobrali z voliteľných premetov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ročník  

1 hodiny/ týždeň  

 

Úvod do vyučovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Pozdraviť 

 Odpovedať na pozdrav 

 Poznať a používať číslovky 1 – 10 

 Ovládať správnu výslovnosť 

 Zvládnuť neurčitý člen 

 Poznať abecedu a jej výslovnosť 

 Poznať a používať číslovky 11 – 20 

 Poznať  a používať osem základných 
farieb 

 

 Pozdravy 

 Nácvik výslovnosti 

 Číslovky 

 Nemecká abeceda 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Rodina a spoločnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Informovať sa 

 Opísať 

 Vedieť podať informácie o svojom 
bydlisku. 

 Informovať o vlastnom veku. 

 Vedieť sa představit. 

 

 

 Osobné údaje 

 Rodina – vzťahy v rodine 

 Národnosť/ štátna príslušnosť 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 

 



 
 
Matematika a práca s informáciami 
 
Matematika 

 Charakteristika predmetu  

Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní (na 2. stupni ZŠ) je zameraný na 

rozvoj matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická 

kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v 

každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a 

aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a 

ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie 

(vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ „Potrebné vedomosti z matematiky zahŕňajú dobré 

vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie a základné matematické 

prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov a povedomie o otázkach, na ktoré 

matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie základných 

matematických princípov a postupov v každodennom kontexte doma, v práci a na chápanie a 

hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť schopný myslieť matematicky, chápať 

matematický dôkaz, komunikovať v matematickom jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny 

postoj v matematike je založený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich 

platnosť.“ Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, z ich 

skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na rozvoj 

žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Obsahový a výkonový štandard 

uvedený pre jednotlivé ročníky je štandard, ktorý sa má splniť najneskôr v uvedenom ročníku. 

Vzdelávací obsah učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: Čísla, premenná a 

počtové výkony s číslami Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. V tematickom okruhu Čísla, premenná a 

počtové výkony s číslami sa dokončuje vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, 

zlomku a záporných čísel. Žiaci sa oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných 

oboroch. Súčasťou tohto okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. V 

tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne a priestorové 

vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou vo forme, tabuliek, 

grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu pojmu funkcie. V tematickom 

okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými geometrickými útvarmi, skúmajú a 

objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, 

povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj 

priestorovej predstavivosti. V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa 

žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy a 

tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. V tematickom 

okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým matematickým učivom, rozvíjajú žiaci svoju 

schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa 

vyjadrovať a formulovať otázky.  

 



 

Ciele  predmetu 

 Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať matematiku v svojom 

budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov logické a kritické myslenie, schopnosť 

argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Žiaci by mali spoznať 

matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre spoločenský pokrok. Vyučovanie 

matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite a s 

množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia úloh s rôznorodým kontextom, tvorili 

jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie 

matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a 

priestore. Má napomôcť rozvoju ich algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť 

ich. Výsledkom vyučovania matematiky na 2. stupni ZŠ by malo byť správne používanie matematickej 

symboliky a znázorňovania a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti 

a vzťahy a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať 

pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť k 

budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou, k získavaniu skúseností s matematizáciou reálnej 

situácie a tvorbou matematických modelov. Matematika na 2. stupni ZŠ sa podieľa na rozvíjaní 

schopností žiakov používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu 

informácií. Použitie vhodného softvéru by malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a 

umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému. Matematika na 2. stupni ZŠ má viesť 

žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k 

racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové 

vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, 

cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, 

systematickosť pri riešení úloh. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
                                                                                                                                              
 

5. ročník  
 

                                                                                                                                             4 hod/týždeň  
 
Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 

 Zobraziť prirodzené číslo na číselnej osi 
– k danému číslu priradiť jeho obraz a 
opačne. 

   Porovnať prirodzené čísla. 

 Pohotovo spamäti násobiť a deliť v 

 

 

 Upevnenie a prehĺbenie násobenia a 

  delenia prirodzených čísel v obore 
násobilky. 

   Násobenie a delenie spamäti v obore 
do100.  



obore  

 do 100.  Vedieť násobiť pomocou 
sčítania. 

  Deliť pomocou postupného odčítania a 

 rozdeľovaním na rovnaké časti.   

 Deliť jednociferným číslom v obore do 

  100 so zvyškom (aj s kalkulačkou).  
Písomne násobiť a deliť jednoduché 
čísla 

 obore do 10 000.  Vedieť pohotovo 
spamäti násobiť a deliť 

 (aj so zvyškom) - v obore malej 
násobilky.  Vedieť pohotovo spamäti 
násobiť a deliť 

  (aj so zvyškom) - mocninou 10.  Vedieť 
pohotovo spamäti násobiť a deliť 

  (aj so zvyškom) - v obore malej 
násobilky číslami ukončenými nulami 
(napr. 70 . 800, 72 000 : 9 a pod.).  
Pohotovo používať kalkulačku pr 

  násobení a delení prirodzených čísel v 
obore do 10 000.  Používať prirodzené 
čísla pri opise reálnej 

  situácie.  Riešiť jednoduché slovné 
úlohy na 

  porovnávanie 
 

 

 

 

 

  Násobenie ako postupné sčítavanie 
adelenie na rovnaké časti aj ako 
postupné odoberanie.   

 Násobenie a delenie po 
častiach(propedeutika distributívnosti).  
Násobenie súčtu a rozdielu 
jednociferným 

  číslom v obore do 100.  Delenie so 
zvyškom. 

   Delenie (propedeutika) so zvyškom 

vobore do 100.   

 Násobenie a delenie jednoduchých čísel 
spamäti.   

 Násobenie a delenie písomne 
jednociferným číslom v obore do 10 000 
(pomocou kalkulačky aj dvojciferným a 
trojciferným číslom).  

  Riešenie aplikačných úloh a úloh 

 rozvíjajúcich špecifické myslenie s 
využitím násobenia a delenia (aj ako 
propedeutika zlomkov, propedeutika 
pomeru). 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Čítať a zapisovať prirodzené čísla 

  Rozkladať prirodzené číslo na jednotky 
rôzneho rádu a opačne. 

  Skladať prirodzené číslo z jednotiek 
rôzneho rádu. 

  Poznať a rozlišovať párne a nepárne 
čísla. 

 Porovnávať, zaokrúhľovať a usporiadať 

 veľké prirodzené čísla.   

 Zaokrúhľovať veľké prirodzené čísla 

 nadol, nahor, na....  Počítať s približnými 
prirodzenými číslami. 

  Spoznať základné - Rímske číslice 

 .  Vedieť riešiť jednoduché slovné 
úlohy, v ktorých sa vyskytujú ako podnet 
dáta (tabuľky, diagramy, mapy, schémy). 

 Vytvorenie predstavy o veľkých číslach. 

   Rád číslice v zápise prirodzeného čísla. 

   Čítanie a písanie veľkých prirodzených  
čísel.   

 Porovnávanie, usporiadanie 
prirodzených čísel.  

 Zaokrúhľovanie prirodzených čísel. 

 Číselná os, vzdialenosť na číselnej osi (aj 
ako propedeutika desatinných čísel – 
učivo o eurách a centoch).  

  Rímske číslice (zoznámenie sa s týmito 
číslicami).  

  Riešenie slovných úloh a úloh na 
rozvíjanie matematickej gramotnosti.  

  Zaokrúhľovanie nadol (nahor).  

 Kontextové a podnetové úlohy z 
obrázkov, máp, schém, tabuliek, 
diagramov, grafov,.... 

 
Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla 
mimo obor do 100.   

 Písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla 
mimo obor do 100.   

 Vykonať skúšku správnosti odčítania. 

   Zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet 
prirodzené číslo.  

 Porovnať čísla rozdielom.  Písomne 
sčítavať aj viac sčítancov (aj  pomocou 
kalkulačky).  

  Pohotovo používať kalkulačku.  
Spamäti násobiť a deliť prirodzené čísla 
mimo obor do 100.   

 Písomne násobiť a deliť prirodzené čísla 
mimo obor do 100.   

 Vykonať skúšku správnosti delenia.   

 Zmenšiť alebo zväčšiť o daný počet 
prirodzené číslo. 

  Porovnať čísla podielom.  

  Pohotovo používať kalkulačku při 
násobení a delení prirodzených čísel.  

  Vedieť správe určiť poradie počtových 
výkonov v úlohách s prirodzenými 
číslami. 

 Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 
spamäti, písomne a na kalkulačke (aj 
mimo oboru do 100 s násobkami 10, 
100, atď.).  

  Porovnávanie rozdielom. 

  Sčítanie a odčítanie na kalkulačke. 

 Násobenie a delenie prirodzených čísel 
spamäti, písomne (dvojciferným a 
trojciferným číslom), na kalkulačke (aj 
mimo oboru do 100 s násobkami 10, 
100, atď.).  

 Násobenie a delenie ako vzájomne 
opačné matematické operácie.  

  Poradie počtových výkonov. 

 Kontextové úlohy. 

 Propedeutika záporných čísel. 

 
Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geometria a meranie 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozlišovať, pomenovať a načrtnúť 
rovinné útvary.   

 Rozlišovať a pomenovať priestorové 
útvary – kocku, kváder, valec, kužeľ, 
ihlan, guľu..  

  Poznať niektoré základné vlastnosti -
trojuholníka, štvoruholníka, štvorca, 
obdĺžnika, kružnice a kruhu.   

 Vedieť funkčne používať pomôcky na 
rysovanie.   

 Vedieť narysovať rovnobežné a kolmé 
priamky (úsečky).   

 Narysovať úsečku danej dĺžky. 

 Zostrojiť štvorec, obdĺžnik podľa 
zadaných rozmerov v cm, resp. v mm (aj 
rovnobežník v štvorcovej sieti). 

   Odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na 
milimetre, vzdialenosť na metre.   

 Premieňať jednotky dĺžky 

  Riešiť slovné úlohy s premenou 
jednotiek  dĺžky a úlohy vyžadujúce si 
základné poznatky o trojuholníku, štvorci 
a obdĺžniku.   

 Vypočítať obvod trojuholníka. 

   Vypočítať obvod štvorca, obdĺžnika. 

   Vedieť postaviť jednoduchú stavbu z 
kociek podľa návodu (náčrtu, nákresu, 
kódovania a naopak).   

 Vedieť rysovať trojuholník, 
štvoruholník,štvorec, obdĺžnik vo 
štvorcovej sieti.   

 Zväčšovať a zmenšovať útvary vo 
štvorcovej sieti podľa návodu alebo 
pomocou inej siete. 

 Geometrické útvary 

  Rysovanie – základné pravidla 
rysovania. 

  Rysovanie rovnobežníka (len jako 
propedeutika v štvorcovej sieti). 

   Meranie dĺžky úsečky, jednotky dĺžky, 
premena jednotiek m, dm, cm, mm v 
obore prirodzených čísel.   

 Obvod trojuholníka, štvorca, obdĺžnika.   

 Kocka, kváder (ako propedeutika). 

  Stavba telies zo stavebnicových kociek. 

   Stavba telies na základe stanovených 
podmienok (podľa plánu). 

   Zväčšovanie a zmenšovanie 
geometrických tvarov vo štvorcovej sieti 
(propedeutika práce s pomerom). 

  Rovnobežky, kolmice v bežnom živote. 

 
Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 
PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

 



 

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť čítať údaje z jednoduchej tabuľky. 

 Zhromažďovať, triediť, usporiadať dáta 
(údaje).   

 Znázorniť dáta údaje jednoduchým 
diagramom.  

  Mať skúsenosť s prácou a organizáciou v 
konkrétnych súborov predmetov.  

  Vedieť rozlišovať väčšiu a menšiu šancu 
a voliť stratégiu riešenia.  

  Vedieť zistiť počet. 

   Vedieť pracovať podľa zvoleného 
(vlastného vypracovaného), alebo podľa 
vopred daného kritéria, postupu, alebo 
návodu..   

 Hľadať stratégie – spôsoby riešenia úloh 
z bežného života (forma problému) 

 Zhromažďovanie, usporiadanie a 
grafické znázornenie údajov. 

   Pravdepodobnostné hry, pokusy a 
pozorovania. 

  Riešenie nepriamo sformulovaných úloh 
(kontextové úlohy).  

  Propedeutika zlomkov a priamej 
úmernosti.   

 Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri 
pokusoch.   

 Voľba stratégie. 

 
Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

Súmernosť v rovine ( osova a stredová) 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Zostrojiť obraz bodu, úsečky, priamky, kružnice 
alebo jednoduchého útvaru (obrazca) zloženého 
z úsečiek a časti kružnice v osovej (aj stredovej) 
súmernosti 

 Osová súmernosť, os súmernosti. 

 Stredová súmernosť, stred súmernosti.  

 Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti.  

 Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti. 

 Ukážky stredovej súmernosti – útvarov (aj 
v štvorcovej sieti). 

 
Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 



 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  je  

 schopný získané informácie prakticky využívať 

   vie prekonávať prekážky v učení, vie požiadať i poskytnúť pomoc  

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 orientuje sa v informačno-komunikačných technológiách 

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

 dokáže sa orientovať v zdrojoch k danej téme 

kompetencia (spôsobilosť)  

 uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti poznávať v oblasti vedy a 

techniky   

vníma matematiku ako prostriedok na komunikáciu v bežnom živote 

 kompetencia (spôsobilosť)  

 riešiť problémy  pri riešení problémovej situácie 

  dokáže pracovať v tíme 

 

 

6. ročník  

5 hod/ týždeň  

Počtové výkony s prirodzenými číslami, deliteľnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 ovládať základné operácie v obore 
prirodzených čísel, 

 rozložiť zložené číslo na súčin menších 
čísel v obore malej a veľkej násobilky 

 zistiť podľa dodaného návodu, či je dané 
číslo deliteľné číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
100, 

 rozhodnúť o správnom poradí počtových 
operácií pri riešení úloh 

Žiak pozná: 

 objav deliteľnosti dvoma, piatimi, 
desiatimi a stomi 

 práca podľa návodu – kritériá 
deliteľnosti číslami 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 
100 

 propedeutika počítania s približnými 
(zaokrúhlenými) číslami 

 sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a 
delenie ako navzájom opačné operácie a 



 vyriešiť  úlohy,  v ktorých  sa  nachádza  
viac  operácií  napr. 2 . 6 + 20 : 4 (aj na 
kalkulačke). 

ich využitie pri riešení jednoduchých 
slovných úloh (propedeutika rovníc) 

 propedeutika výpočtu objemu kvádra a 
kocky ako súčin príslušných 
celočíselných rozmerov – prirodzených 
čísel, propedeutika jednotiek objemu: 
mm3, cm3, dm3, m3 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, FINANČNÁ 

GRAMOTNOSŤ 

 

 

 

 

 

Desatinné čísla, počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť 
rád číslice v zápise desatinného čísla, 

 uviesť príklady použitia desatinných čísel 
v bežnom živote a pracovať s nimi v 
uvedenom kontexte, 

 správne zobraziť desatinné číslo na 
číselnej osi 

 zistiť vzájomnú vzdialenosť desatinných 
čísel na číselnej osi, 

 porovnať, usporiadať podľa predpisu 
(zostupne, vzostupne) a zaokrúhliť podľa 
zadania desatinné číslo na celé číslo, na 
desatiny, na stotiny, na tisíciny, ..., 
nahor, nadol aj aritmeticky, 

 sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť 
primerané desatinné čísla spamäti, 
ostatné písomne alebo pomocou 
kalkulačky, 

 vynásobiť a vydeliť kladné desatinné 
čísla mocninami čísla 10 spamäti 

 desatinné číslo vydeliť prirodzeným a 
správne zapísať zvyšok (aj na kalkulačke) 

Žiak pozná: 

 desatinné číslo, celá časť desatinného 
čísla, desatinná časť desatinného čísla, 
desatinná čiarka, desatiny, stotiny, 
tisíciny, ..., rád číslice v desatinnom čísle, 
číselná os, vzdialenosť čísel na číselnej 
osi 

 porovnávanie, usporiadanie desatinných 
čísel 

 znaky =, >, < 

 zaokrúhľovanie nadol na ..., 
zaokrúhľovanie nahor na ..., 
zaokrúhľovanie na ... 

 aritmetický priemer 

 objav periodickosti pri delení dvoch 
prirodzených čísel, perióda, periodické 
čísla 

 sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a 
delenie ako navzájom opačné operácie 
(propedeutika rovníc) 

 jednotky dĺžky (km, m, dm, cm, mm), 
hmotnosti (t, kg, dag, g, mg) a ich 
premena v obore desatinných čísel 



 vypočítať jednoduchý aritmetický 
priemer desatinných čísel, 

 vyriešiť slovné úlohy s desatinnými 
číslami, 

 využiť vlastnosti desatinných čísiel pri 
premene jednotiek dĺžky a hmotnosti 

 porovnať veľkosti vyjadrené jednotkami 
a usporiadať ich podľa veľkosti 
vzostupne a zostupne. 

 propedeutika zlomkov na rôznorodých 
kontextoch: celok, časť celku, zlomok 
ako časť celku, znázornenie zlomkovej 
časti celku (aj vhodným diagramom) 

 propedeutika nepriamej úmernosti 
(riešenie slovných úloh) 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, FINANČNÁ 

GRAMOTNOSŤ, MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 

 

 

Obsah obdĺžnika, štvorca a pravouhlého trojuholníka v desatinných číslach, jednotky obsahu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 určiť približný obsah rovinného útvaru v 
štvorcovej sieti, 

 vypočítať obvod a obsah štvorca a 
obdĺžnika v obore desatinných čísel 

 vypočítať obsah pravouhlého 
trojuholníka ako polovicu obsahu 
obdĺžnika 

 premeniť základné jednotky obsahu s 
využívaním vlastností desatinných čísel 

 zanalyzovať útvary zložené zo štvorcov a 
obdĺžnikov z hľadiska možností výpočtu 
ich obsahu a obvodu, 

 vypočítať obvod a obsah obrazcov 
zložených zo štvorcov a obdĺžnikov, 

 vyriešiť úlohy z praxe na výpočet 
obvodov a obsahov útvarov zložených zo 
štvorcov a obdĺžnikov. 

Žiak pozná: 

 rovinné útvary, štvorec, obdĺžnik, 
mnohouholník, obsah, výmera, plocha, 
jednotka štvorcovej siete 

 jednotky obsahu, premena jednotiek 
obsahu: hektár, ár, kilometer štvorcový, 
meter štvorcový, decimeter štvorcový, 
centimeter štvorcový a milimeter 
štvorcový (ha, a, km2, m2, dm2, cm2, 
mm2) 

 slovné vzorce pre výpočet obvodu a 
obsahu štvorca, obdĺžnika a pravouhlého 
trojuholníka 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, DOPRAVNÁ 

VÝCHOVA 

 

 



Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 odmerať veľkosť narysovaného uhla v 
stupňoch, 

 narysovať pomocou uhlomera uhol s 
danou veľkosťou, 

 primerane odhadnúť veľkosť uhla, 

 premeniť stupne na minúty a naopak, 

 zostrojiť os uhla pomocou uhlomera, 

 porovnať uhly podľa ich veľkosti 
numericky, 

 pomenovať trojuholník podľa veľkosti 
jeho vnútorných uhlov, 

 vypočítať veľkosť tretieho vnútorného 
uhla trojuholníka, ak pozná veľkosť jeho 
dvoch vnútorných uhlov v stupňoch, 

 rozlíšiť vrcholové uhly a susedné uhly, 

 vypočítať veľkosť vrcholového a 
susedného uhla k danému uhlu, 

 sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v 
stupňoch), 

 využiť vlastnosti uhlov pri riešení 
kontextových úloh. 

 

Žiak pozná: 

 uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň a 
minúta, uhlomer 

 ramená uhla, vrchol uhla 

 os uhla a jej vlastnosti 

 porovnávanie uhlov 

 priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol 
väčší ako priamy uhol 

 vnútorné uhly trojuholníka, objav vzťahu 
pre súčet vnútorných uhlov trojuholníka 

 pravouhlý, ostrouhlý a tupouhlý 
trojuholník 

 vrcholový uhol, susedný uhol 

 sčítanie a odčítanie veľkostí uhlov 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 rozlíšiť základné prvky trojuholníka, 

 vypočítať veľkosť vonkajších uhlov 
trojuholníka, 

 vyriešiť úlohy s využitím vlastností 
vnútorných a vonkajších uhlov 
trojuholníka 

 rozhodnúť o zhodnosti dvoch 
trojuholníkov v rovine, 

 zostrojiť trojuholník podľa slovného 
postupu konštrukcie s využitím vety sss, 
sus a usu, 

 opísať slovne postup konštrukcie 
trojuholníka, 

 narysovať pravidelný šesťuholník, 

 vetu o trojuholníkovej nerovnosti, 

 na základe vety o trojuholníkovej 
nerovnosti rozhodnúť o možnosti 
zostrojenia trojuholníka z troch úsečiek, 

 opísať rovnostranný a rovnoramenný 
trojuholník a ich základné vlastnosti  
(veľkosti strán a uhlov, súmernosť), 

 presne a čisto narysovať rovnostranný a 
rovnoramenný trojuholník 

 zostrojiť výšky trojuholníka (v 
ostrouhlom, tupouhlom a pravouhlom) a 
ich priesečník. 

Žiak pozná: 

 trojuholník, základné prvky trojuholníka 
(vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie 
uhly) 

 ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý 
trojuholník 

 náčrt, konštrukcia 

 zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss, 
sus, usu 

 konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, 
sus, usu 

 trojuholníková nerovnosť, a + b > c, a + c 
> b, b + c > a 

 rovnoramenný a rovnostranný 
trojuholník, ramená, základňa, hlavný 
vrchol rovnoramenného trojuholníka 

 objav základných vlastností 
rovnoramenného a rovnostranného 
trojuholníka (veľkosť strán, veľkosť 
uhlov); pravidelný šesťuholník 

 výška trojuholníka (priamka, úsečka, 
dĺžka úsečky), päta výšky, priesečník 
výšok trojuholníka 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ SCHOPNOSTI, 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Kombinatorika v kontextových úlohách 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 systematicky usporiadať daný malý 
počet prvkov podľa predpisu, 

 z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s 
danou vlastnosťou a určiť počet týchto 
prvkov, 

 pokračovať v danom systéme 
usporiadania/vypisovania, 

 zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej 
úlohy, 

 zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia 
tabuľkou a diagramom. 

Žiak pozná: 

 usporiadanie prvkov (s opakovaním, bez 
opakovania) 

 dáta, údaje, tabuľka, diagram 

 kontextové úlohy s kombinatorickou 
motiváciou 

 propedeutika štatistiky, 
pravdepodobnosti a kombinatoriky 
(zhromažďovanie, usporiadanie a 
grafické znázornenie údajov) 

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa  

 chápe vlastné vzdelanie ako zvyšovanie osobnej hodnoty  
 
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 dokáže v súlade s komunikačnou témou voliť vhodné jazykové prostriedky  

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

 dokáže primerane veku a komunikačnej situácii reagovať na tému  

kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky  

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách  

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

 pri riešení problémovej situácie dokáže pracovať v tíme  

 je schopný urobiť samostatné rozhodnutie pri riešení problému  

 je schopný tvorivo navrhovať viaceré riešenia určitého problému a vybrať najoptimálnejšie  

kompetencie (spôsobilosti) pracovné  

 je schopný tvorivého prístupu  

 je schopný tímovej práce  

 chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní  

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti  

 je schopný stanoviť a dosiahnuť cieľ, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 



Informatika 

 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.  
 
Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník  
používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú  
kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním  
právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je  
potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných  
technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov  
a pri riadení školy.  
 
Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú  
príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej 
spoločnosti, ktorú budujeme.  
 
Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je 
potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 
súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor 
na motiváciu a praktické projekty.  
 

Ciele predmetu 

Cieľom vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri  
práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj 
informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V  
predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych  
pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu  
informatiky široký priestor na motiváciu a praktické projekty.  
 
Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby žiaci: 

sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, uchovávaním,  
zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním. 

rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania údajov);  

sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov –z pohľadu ich architektúry (počítač, prídavné  
zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém);  

si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, naučili  
sa pracovať v prostredí bežných aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie  
uložené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť; 

nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý  
výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré  
metódy na riešenie problémov.  

rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri  
riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať);  

rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové vlastnosti,  
húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie;  



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

Informácie okolo nás  

Komunikácia prostredníctvom IKT  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Princípy fungovania IKT 

Informačná spoločnosť  
 
Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové aj pre nižšie sekundárne vzdelávanie.  
Pojem informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie  
špecifických informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších  
problémov pomocou, resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so  
základnými počítačovými aplikáciami, aby 
1. vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou,  
2. vedeli vytvárať jednoduché tabuľky a grafy,  
3. získali ďalšie zručnosti kreslenia v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií,  
4. porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí,  
5. prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií pochopili využitie IKT v  
iných predmetoch, 
6. pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania. 
 
Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na  
komunikáciu na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a  
sprostredkovanie informácií. Žiaci  
1. by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou,  
2. by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 
3. by mali získať základné vedomosti o priamej komunikácii prostredníctvom IKT (rozhovory,  
okamžité správy),  
4. by mali poznať niektoré základné postupy pri využívaní internetu v informačnej spoločnosti  
(cestovný poriadok, mapy, internetový obchod),  
5. by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom.  
 
V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so  
špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako  
algoritmus, program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú  
základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov 
pomocou IKT. Naučia sa uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, 
naučia sa rôzne postupy a mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí.  
 
Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných  
a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť s princípmi fungovania  
1. jednoduchého hardvéru,  
2. rôznych oblastí určenia softvéru,  
3. úlohami operačných systémov (napr. práca so súbormi a priečinkami),  
4. lokálnej siete a internetu. 
 
Tematický okruh Informačná spoločnosť sa nachádza v prieniku informatiky a občianskej výchovy.  
Zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi informatiky. Oboznamuje s možnými  
rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali  
1. sa oboznámiť s využitím IKT v najrôznejších oblastiach znalostnej spoločnosti,  



2. pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám,  
3. viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií –rozumieť rizikám, ktoré sa 
tu nachádzajú. 
4.naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov a  
aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú  
predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

5. ročník  

1 hod/ týždeň 

Informačná spoločnosť 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Pozná míľniky histórie PC. 

 Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa 
odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby  
bezpečnosti na internete a ochrany počítača 
 

 
 

 História PC. 

 Zásady bezpečnosti. 

 Informačné technológie v znalostnej  
spoločnosti. 

 

 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Princípy fungovania IKT 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Pozná určenie, parametre periférií. 

 Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií. 

 Pozná formát a typy súborov. 

 Dokáže vytvoriť kompresiu a dekompresiu  
údajov. 

 Pozná ukladanie informácií na rôzne  
média, vie porovnať kapacitu. 
 

 
 

 Hardvér, softvér. 

 Operačný systém, používateľ,  
prihlasovanie do systému, správca úloh. 

 Formáty súborov. 

 Priečinok, disk, CD, USB. 
 

 
Prierezovétémy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 



Komunikácia prostredníctvom IKT 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Dokáže poslať emailovú správu s prílohou,  
plnohodnotne využíva možnosti poštového  
klienta, pozná správnu formu správy. 

 Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na  
internete pomocou vyhľadávacích strojov. 

 Vie používať niektorý z nástrojov na 
interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje 
netikety. 
 

 
 

 Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. 

 Adresár príjemcov, príloha správy. 

Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače. 
 

 
Prierezové témy 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Informácie okolo nás 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku. 

 Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v  
obrázkoch. 
 

 
 

 Formátovanie textu, nadpisy, odrážky,  
obrázky v texte 

 Grafická informácia, fotografia, animácia 
 

 
Prierezovétémy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA 
 

 

Kľúčové kompetencie 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 
 

efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 
 
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

 má osvojenú základnú terminológiu z oblasti IKT 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 je schopný orientácie v internetovej sieti 
 



6. ročník  

1 hod/ týždeň 

Informačná spoločnosť 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Pozná míľniky histórie PC. 

 Chápe ako sa šíria počítačové vírusy, ako sa 
odhaľujú a odstraňujú, pozná spôsoby  
bezpečnosti na internete a ochrany počítača 
 

 
 

 História PC. 

 Zásady bezpečnosti. 

 Informačné technológie v znalostnej  
spoločnosti. 

 

 
Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Princípy fungovania IKT 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Pozná určenie, parametre periférií. 

 Dokáže spúšťať naraz viac aplikácií. 

 Pozná formát a typy súborov. 

 Dokáže vytvoriť kompresiu a dekompresiu  
údajov. 

 Pozná ukladanie informácií na rôzne  
média, vie porovnať kapacitu. 
 

 
 

 Hardvér, softvér. 

 Operačný systém, používateľ,  
prihlasovanie do systému, správca úloh. 

 Formáty súborov. 

 Priečinok, disk, CD, USB. 
 

 
Prierezovétémy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 



Žiak: 
 

 Dokáže poslať emailovú správu s prílohou,  
plnohodnotne využíva možnosti poštového  
klienta, pozná správnu formu správy. 

 Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na  
internete pomocou vyhľadávacích strojov. 

 Vie používať niektorý z nástrojov na 
interaktívnu komunikáciu, pozná nástroje 
netikety. 
 

 
 

 Interaktívna a neinteraktívna komunikácia. 

 Adresár príjemcov, príloha správy. 

Webová adresa, katalógy, portály, vyhľadávače. 
 

 
Prierezové témy 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Informácie okolo nás 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak: 
 

 Dokáže vytvoriť plagát, vizitku, pozvánku. 

 Vie upraviť fotografiu, koláž, texty v  
obrázkoch. 
 

 
 

 Formátovanie textu, nadpisy, odrážky,  
obrázky v texte 

 Grafická informácia, fotografia, animácia 
 

 
Prierezovétémy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA 
 

 

 
 

Kľúčové kompetencie 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 
 

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

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

 dokáže primerane veku a komunikačnej situácii reagovať na tému  
 
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

 má osvojenú základnú terminológiu z oblasti IKT 

 používa základné postupy pri práci s textom  

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 
 
 



 
kompetencie (spôsobilosti) pracovné 
 

je schopný tvorivého prístupu 
 
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
 

dokáže zastávať pridelenú pozíciu pri riešení projektu 
 

 
Mediálna výchova 

 Charakteristika predmetu 

Mediálna výchova je jednou z najmodernejších tendencií prenikajúcich do našich škôl. 
Podporuje kritické myslenie prostredníctvom výberu, hodnotenia a spôsobu funkčného 
využitia médií; je prevenciou proti funkčnej negramotnosti. 
 

Výučba mediálnej výchovy na základných školách má prispieť k tomu, aby žiaci lepšie poznali 
a chápali pravidlá fungovania „mediálneho sveta“, zmysluplne sa v ňom orientovali a 
selektovane využívali médiá a ich produkty podľa toho, ako kvalitne plnia svoje funkcie, 
najmä výchovnovzdelávaciu a mravnú. Médiá (televízia, film a video, printové médiá, 
auditívne médiá, „nové“ elektronické médiá, multimediálne služby...) možno charakterizovať 
ako technológie, ktoré sprostredkúvajú komunikáciu na osobnej (interpersonálnej) i 
celospoločenskej (masová komunikácia) úrovni. Ovplyvňujú spoločnosť, ktorej sú súčasťou, i 
jednotlivcov najrôznejším spôsobom (od krátkodobých účinkov po dlhodobé, od pozitívnych 
po negatívne), ale nikdy nie izolovane. Zároveň predstavujú významné sekundárne , 
sprostredkované poznanie (formujú predstavy o svete, očakávanie spojené s prejavmi 
jednotlivcov i inštitúcií), ktoré stále viac konkurujú poznaniu primárnemu. 
 

Cieľom výučby na školách je podnietiť reflexiu žiakov nad mediálnymi obsahmi, 
sproblematizovať, zvýšiť ich citlivosť na využívanie určitých obsahov (najmä s nadmerným a 
neprimeraným výskytom násilia, sexuality, či inými obsahmi nerešpektujúcimi ochranu 
ľudskej dôstojnosti...). Podstatou mediálnej gramotnosti, ktorú významne rozvíja mediána 
výchova je aby žiaci pochopili ,že: 

 

· Sociálne prostredie, v ktorom sa pohybujeme , je neustále zapĺňané mediálnymi 
produktmi, ktoré sa podieľajú na formovaní našich predstáv o svete (napríklad tým,   
že zahmlievajú hranicu medzi realitou a fantáziou) – sú aktívnym faktorom 
konštruovania spoločensky akceptovanej reality, v ktorej sa pohybujeme.  

· Správy nie sú verným odrazom skutočných udalostí, ale konštrukciou, ktorú vytvárajú 
médiá a novinári, ktorí sú sami predmetom ďalších vplyvov a obmedzení.   

· Na trhu existuje obrovská ponuka výrobkov, ktoré sa od seba líšia veľmi málo, preto 
je úlohou reklamy vytvoriť ilúziu, že rozdiely medzi výrobkami sú veľké a že výrobky 
môžu riešiť naše problémy.   

· Mediálne organizácie sú ekonomické podniky, ktoré obchodujú s predpokladanou 
pozornosťou svojich príjemcov a majú rastúci vplyv na spoločnosť a navzájom sa 



ovplyvňujú.   
· Podstatným trendom vo vývoji mediálnych inštitúcií je smerovanie ku koncentrácii 

vlastníctva a kultúrnej i ekonomickej globalizácii.    
· V skupinách príjemcov sa formujú zdieľané predstavy o tom, ako majú jednotlivé 

mediálne produkty vyzerať, a tieto predstavy pomáhajú mediálne produkty 
interpretovať a dodávať im zmysel.   

· Významy, ktoré mediálne produkty ponúkajú , si príjemcovia zamieňajú za hodnoty, 

ktoré majú podľa ich predstáv spoločenskú platnosť.  

 

Ciele predmetu 

Za primárnym cieľom, ktorým je naučiť žiakov kompetentne zaobchádzať s médiami stoja 

mnohé ďalšie (sekundárne) ciele: 
 

Na kognitívnej úrovni ide o rozvoj vedomostí a schopností žiakov:  
· poznať jednotlivé druhy médií, ich funkcie, vývoj, odlišnosti, spoločenské, 

ekonomické, technicko-technologické, organizačné a profesijné aspekty ich 
fungovania   

· poznať typy mediálnych produktov a proces ich vzniku   
· chápať a kriticky posudzovať mediálne spracovanú a znázorňovanú realitu, používané 

mediálne výrazové prostriedky a spôsoby usporiadania mediálnych produktov   
· diferencovane využívať médiá a ich produkty podľa kvality plnenia ich funkcií (najmä 

informačnej, mravnej, výchovno-vzdelávacej a zábavnej) a uspokojovania vlastných 
potrieb  

 

Na úrovni psychomotorickej ide o rozvoj zručnosti žiakov:  
· aktívne využívať médiá v procese komunikácie   
· produkovať vlastné mediálne príspevky využívajúc svoj kreatívny potenciál   
· obsluhovať technické zariadenia a nové technológie médií   
· kooperovať s inými mediálnymi tvorcami v procese komunikácie  

 

Na úrovni afektívnej ide o rozvoj schopností a postojov žiakov:  
· zaujímať kladný postoj k mediálnym produktom, ktoré poskytujú pozitívne 

hodnotové orientácie pre život človeka a vyberať si takéto pre svoj konzum   
· odmietať mediálne obsahy, ktoré odporujú etickým normám, prinášajú deformovaný 

pohľad na hodnoty a ohrozujú či škodia jeho osobnostnému vývinu. (predovšetkým 
nerešpektujú právo človeka na ochranu jeho intimity, propagujú násilie ako normálnu 
a akceptovateľnú formu riešenia medziľudských a spoločenských konfliktov),   

· snažiť sa zodpovedným prístupom eliminovať negatívne mediálne vplyvy na svoju 
osobnosť   

· dokázať prehodnocovať svoj vzťah k médiám, reflektovať svoje návyky využívania 
médií, korigovať ich, nahradiť vlastný mediálny konzum alternatívnou zmysluplnou 
činnosťou (stretnutia s priateľmi, výlety do prírody, športová činnosť, hobby...)  

 

 



 

 

 

 

 

 6. ročník  

2 hod/ týždeň  

 

Moja mediálna biografia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 uvedomiť si úlohu médií, vlastné potreby 
aj motiváciu pre ich využívanie 

  posudzovať ponuku médií 
diferencovane s ohľadom na prínos, 
ktorý môže získať využívaním médií 

  uvedomiť si súvislosť medzi rôznymi 
aktivitami voľného času a časom 
stráveným využívaním médií v smere 

prehodnotenia prístupu k médiám. 

 identifikovať médiá, s ktorými prišiel do 
styku v rámci osobnej histórie 

 charakterizovať jednotlivé typy médií z 
hľadiska frekvencie (ako často sa 
s nimi žiak dostáva do kontaktu), 

periodicity (aká je periodicita daných 

médií). 

 prostriedky masovej komunikácie 

 typy masmédií: tlač, rozhlas, televízia, 
internet 

 masové publikum 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 

 

Základné druhy médií 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 definovať základné druhy médií: tlačené, 
elektronické a digitálne 

 rozlišovať a porovnávať, ako masové 
médiá: noviny, časopisy, rozhlas, 
televízia a internet plnia funkcie: a to 

informatívnu, výchovno-vzdelávaciu 

a zábavnú 

 rozlišovať medzi získavaním 
„pozitívneho“ a „negatívneho“ z médií 

 vnímať zábavu nielen ako základnú 
funkciu médií, ale aj spôsob, ktorým 
nám médiá môžu kradnúť čas 

 diferencovať médiá podľa veľkosti 
publika, ktorému mediálne obsahy 
ponúkajú. 

 delenie médií do troch základných 
skupín – médiá printové, médiá 
elektronické a médiá digitálne 

 tri základné funkcie médií  – informovať, 
baviť, vzdelávať 

 zameranosť médií 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  

 

Médiá v kontexte 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 disponovať základným prehľadom o 
jednotlivých druhoch médií 
v historickom kontexte (tlačené, 

elektronické, digitálne médiá) 

 chápať význam kníhtlače pre rozvoj 
tlačených médií – kníh, novín,časopisov 

 popísať základné princípy, na ktorých 
funguje film (premietanie), televízia 
a rozhlas (médiá s vysielaným signálom) 

a zároveň si uvedomovať ich 

význam v modernej spoločnosti, a to 

najmä televízie 

 rozlišovať jednotlivé druhy obrazových, 
zvukových a zvukovo-obrazových 
médií - nosičov a registrovať kvalitatívne 

rozdiely medzi nimi (napr. 

gramoplatňa – magnetofónová kazeta – 

zvukové CD) 

 chápať revolučné možnosti digitálnych 
médií v porovnaní s ostatnými 
médiami. 

 história médií, vynález kníhtlače, objav 
fotografie, vynález kinematografu 
(filmu), elektrónka, vznik 
rádiotelefonickej 
technológie a bezdrôtového telegrafu 

 digitalizácia, digitálne technológie, vznik  
internetu 



 

Prierezové témy 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 

Profesia novinár v rôznych druhoch médií 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 charakterizovať profesiu novinár. 

 rozlíšiť medzi profesiou novinár, 
redaktor a moderátor. 

 opísať odborné, charakterové a 
osobnostné predpoklady pre výkon 
novinárskej profesie. 

 charakterizovať náplň práce novinára v 
rôznych typoch médií. 

 na konkrétnych príkladoch určiť, čo je 
porušením etiky v médiách. 

 novinár , moderátor, redaktor, hlavná 
náplň práce, podmienky výkonu práce, 
predpoklady novinára, ktoré musí spĺňať, 
etický kódex 

 

Prierezové témy 

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Charakteristické znaky televízie v porovnaní s inými médiami 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 definovať odlišnosti televízie, rozhlasu a 
tlačených médií z hľadiska 
technologického 

 poznať možné spôsoby prenosu 
televízneho signálu 

 pochopiť základné rozdiely medzi 
médiami z hľadiska spôsobu 
poskytovania informácií (televízia, 

rozhlas – informácie elektronických 

médií plynú v čase, nemožnosť ich 

opätovného vrátenia; tlačené médiá 

-informácie vytlačené na papieri, 

možnosť dôkladného, opätovného či 

 ozdiel medzi televíziou a rozhlasom z 
hľadiska technického  
(terestriálne vysielanie televízneho 

signálu), z družíc (satelitné vysielanie) 

alebo pomocou káblových rozvodov 

(káblová televízia) 

 šírenie rozhlasu  pomocou 
elektromagnetických vĺn, buď 
bezdrôtovo alebo pomocou drôtov 

 internet – počítačová sieť 

 televízne vysielanie a jeho špecifiká 



pomalého získavania informácií) 

 uvedomiť si časové prispôsobovanie sa 
televíznemu programu 
(štruktúra dňa, využívanie voľného času, 

prispôsobovanie rodinného 

programu televíznemu programu) a 

rozdiel oproti ostatným médiám 

 uvedomiť si priestorové prispôsobenie 
sa 
televízii (nutnosť navštíviť konkrétnu 

miestnosť za účelom jej sledovania) a 

rozdiel oproti ostatným médiám 

 uvedomiť si požiadavku sústredenia 
pozornosti 
pri vnímaní televíznych obsahov a 

rozdiel oproti ostatným médiám 

 porozumieť základným faktorom, ktoré 
majú 
vplyv na konečný obraz reality 

sprostredkovaný televíziou 

 byť schopný rozlišovať medzi realitou 
mediálnou a zažívanou 

 

Prierezové témy 

ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

Televízne žánre, ich vzorce a konvencie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 pochopiť, že existujú určité typické 
spôsoby usporiadania mediálnych 
obsahov, ktoré majú ustálenú, 

konvencionalizovanú podobu a ich 

produkcia sa riadi ustálenými a 

všeobecne známymi pravidlami, 

 uvedomiť si význam jednotlivých 
žánrových znakov pre definovanie žánru 
diela, 

 dokázať zaradiť konkrétne televízne 
programy medzi televízne žánre podľa 
ich charakteristických znakov: 

spravodajstvo, sitcom, detektívka, 

western, sci-fi, vedomostná súťaž, talk 

šou, telenovela, reality šou, seriál. 

 televízny žáner 

 televízny program 

 hlavné znaky žánrov: postava, zápletka, 
situácia, téma  

 kľúčové symboly 



 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

 

 

 

 

 

 

 

Ako sa tvorí televízna relácia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 byť schopný predstaviť si v hlavných 
črtách spôsob a priebeh 
tvorby audiovizuálneho diela v 

podmienkach televízie a uvedomiť si 

rozdiely v televíznej a filmovej tvorbe. 

 Žiak má porozumieť podstate tvorby 
programu od jeho naplánovania 
v typovej vysielacej štruktúre až po 

moment, kedy sa program dostane 

na televíznu obrazovku. 

 V procese tvorby televíznej relácie by 
mal byť žiak schopný 
identifikovať a pomenovať tvorivý podiel 

jednotlivých zložiek procesu – 

spoznať dôležitosť všetkých 

zúčastnených, a to najmä dramaturga, 

scenáristu, režiséra, moderátora, 

strihača, producenta 

a produkčného, v menšej miere aj 

ostatných členov výrobného štábu, 

medzi ktorých patrí osvetľovač a maskér. 

 

 delenie televízie na oddelenia   

 tím odborníkov: televízny dramaturg, 
scenárista, producent, produkčný, 

režisér, kameraman, zvukár, osvetľovač, 

maskér, moderátor, náplň ich práce 

 produkcia, koprodukcia 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 



Druhy programov pre deti a mládež v televízii 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 poznať širokú paletu druhov televíznych 
programov pre deti a mládež, 

 uvedomuje si, aké sú rozdiely medzi 
ponukami verejno-právnej 
a komerčnej televízie pre deti a mládež, 

čo sa týka ich množstva i kvality, 

 prehodnocuje svoje sledovanie 
televíznych programov a začína viac 
sledovať 
druhy programov, ktoré sú určené pre 

jeho vekovú kategóriu, 

 uvedomuje si prínos najmä výchovno-
vzdelávacích programov pre jeho 
osobnostný vývin a viac ich sleduje, 

 dokáže spraviť anketu medzi 
spolužiakmi o najobľúbenejších 
televíznych 
programoch, 

 dokáže sformulovať e-mail ako ohlas na 
detskú reláciu do televízie. 

 filmy, seriály 

  výchovno-vzdelávacie programy, 
zábavné,zábavno-súťažné programy, 
vedomostno-súťažné programy  

 rozprávky 

 hudobné relácie – hitparády, talkšou, 
 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Naša televízna relácia Vyhlasujeme súťaž o najzaujímavejší námet na televíznu reláciu! 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 aplikovať získané teoretické poznatky 
pri simulácii nakrúcania autorsky 
vlastnej štúdiovej relácie v triede, 

 analyzovať audiovizuálny komunikát a 
kriticky hodnotiť televízny program 
podľa kritérií: námet, jeho zaujímavosť a 

spôsob spracovania námetu, 

 participovať na kolektívnom procese 
tvorby televíznej relácie od napísania 
a výber najlepšieho námetu až po 

realizáciu, 

 Námet 

  technický scenár 

  záber 

  klapka, 

 bodový scenár 



 preukázať zručnosť pri obsluhovaní 
filmovej kamery. 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Vedieť:  

- si uvedomiť funkcie médií – najmä informačnú, výchovno-vzdelávaciu a zábavnú 

 - využívať určité druhy médií cielene – uvedomiť si svoju potrebu informovať sa, vzdelať sa, zabaviť   

sa, využiť voľný čas 

- prehodnocovať svoje postoje voči médiám a ich produktom 

- disponovať základným prehľadom o druhoch médií v historickom kontexte a porovnaní 

- chápať médiá ako inštitúcie, ktoré produkujú mediálne obsahy 

- charakterizovať digitálne médiá vzhľadom na ich špecifiká vo vzťahu k iným druhom médií 

- pochopiť a ovládať stručnú históriu digitálnych médií 

- charakterizovať príjemcov mediálnych obsahov – čitateľov (prieskumy sledovanosti) 

- etické zásady tvorby mediálnych produktov na internet 

 - posudzovať hodnoty ponúkaných internetových obsahov 

 - rozlišovať medzi mediálne zobrazovanými vzormi a reálnymi ľuďmi – uvedomovať si, čo skutočne z 

človeka robí hrdinu 

 - preukázať dostatok vedomostí o reklame, jej fungovaní a vplyve na život dnešného človeka 



Človek a príroda 
 
Fyzika 

Charakteristika predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 

vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie 

podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s 

chémiou, biológiou, geografiou a matematikou. Okrem rozvíjania pozitívneho vzťahu k prírodným 

vedám sú prírodovedné poznatky interpretované aj ako neoddeliteľná a nezastupiteľná súčasť 

kultúry ľudstva. V procese vzdelávania sa má žiakom sprostredkovať poznanie, že neexistujú bariéry 

medzi jednotlivými úrovňami organizácie prírody a odhaľovanie jej zákonitostí je možné len 

prostredníctvom koordinovanej spolupráce všetkých prírodovedných odborov s využitím 

prostriedkov IKT. Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach a 

prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú 

mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy 

skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne 

gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel použiť získané vedomosti na 

efektívne riešenie problémov. Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – 

aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj 

na také formy práce, akými sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp 

a práca s informáciami. Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania 

kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí 

rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. Výučba 

fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne aspekty 

výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania. To bude možné 

dosiahnuť slobodnou komunikáciou a nezávislou kontrolou spôsobu získavania dát alebo overovania 

hypotéz. Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých 

ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych 

záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, ako 

zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný pochopiť 

kultúrne, spoločenské a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou povahou vedy 

a vzťahoch s technikou. V štátnom vzdelávacom programe je povinný (minimálny) obsah predmetu 

fyzika na 2. stupni základnej školy (ISCED 2) rozvrhnutý spolu na 150 vyučovacích hodín (spolu 5 

hodinová týždenná časová dotácia x 30 hodín). Aspoň na jednej hodine týždenne sa trieda delí na 

skupiny podľa príslušných predpisov. Rozloženie vyučovacích hodín do jednotlivých ročníkov je v 

kompetencii každej školy. Vzhľadom na experimentálny charakter predmetu sa neodporúča fyziku 

zaraďovať v danom ročníku s časovou dotáciou jedna hodina týždenne, lebo sa tak sťaží splnenie 

vytýčených cieľov na požadovanej úrovni. Navrhuje sa riaditeľom škôl minimálnu týždennú dotáciu 

predmetu doplniť z voliteľných hodín určených na školský vzdelávací program tak, aby sa vyučovaniu 

fyziky na 2. stupni základnej školy venovalo aspoň 6 hodín týždenne. Na predmet fyzika nadväzujú v 

rámci školského vzdelávacieho programu rozširujúce hodiny fyziky a vyučovacie predmety obsahovo 

a tematicky blízke fyzike. 

 

 



Ciele predmetu 

Intelektuálna oblasť 

  vedieť vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť navrhnúť 
metódy testovania hodnovernosti vysvetlení 

,  rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

  vedieť aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,  

 vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a 
technologických informačných zdrojov,  

 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných činnostiach,  

 vedieť rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,  

 vedieť obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na dôkazoch, 

  vedieť analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou. 

 
Schopnosti a zručnosti  

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel fyzikálnych veličín,  

 nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v praxi,  

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  

 vedieť pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania, 

  trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,  

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,  

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,  

 vedieť správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť svoj 
názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu  

 riešiť problémové situácie,  

 vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky 
zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti. 
Postojová oblasť  

 naučiť žiakov pristupovať k riešeniu problémov 

,  byť otvoreným k novým objavom, vedeckým a technickým informáciám, 

  vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky, 

  snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je súčasťou 
prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony, 

  osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo základných 
metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne zručnosti, ale aj rozumové 
schopnosti, 

  vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností. 
Sociálna oblasť  

 uvedomiť si poslanie prírodných vied, ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality nášho okolia,  

 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  

 vedieť kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a techniky pre 
rozvoj spoločnosti,  

 vedieť sa učiť, komunikovať a spolupracovať v tímoch,  

 vedieť sa rozhodovať,  

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom samovzdelávaní,  

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti. 
 
 



Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. Vo vyučovacom 
predmete fyzika sa zvyšuje v UP v ŠkVP časová dotácia o 1 hodinu. Táto vyučovacia hodina sa použije 
na zmenu kvality výkonu a bude zameraná na rozvoj enviromentálnej výchovy. 

 
 
 
 
 
 

6.ročník 

 2 hod/týždenne 
 
 

Skúmanie vlastností kvapalín, plynov a pevných telies 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 overiť jednoduchým experimentom 
vlastnosti kvapalín, plynov a pevných 
telies  

  porovnať a vybrať spoločné a rozdielne 
vlastnosti kvapalín, plynov a pevných 
telies  

 rozlíšiť merateľné a nemerateľné 
vlastnosti telies 

  správne použiť pojem fyzikálna 
vlastnost 

   použiť stratégiu riešenia problémov 
predpoklad – experiment – 
potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu  

 vykonať zápis nameranej hodnoty 
fyzikálnej veličiny zaznamenať 
pozorovania a namerané hodnoty 
fyzikálnych veličín do tabuľky 

   zostrojiť graf lineárnej závislosti a 
použiť graf napr. pri odhade dĺžky 

   postupovať podľa návodu stratégiou: 
formulovanie problému – vyslovenie 
hypotézy – realizácia pokusov a meraní – 
spracovanie, posúdenie a 
interpretovanie výsledkov meraní  

  aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa 
plávajúceho v kvapaline a hmotnosť 
telesom vytlačeného objemu kvapaliny 
sú rovnaké 

  podieľať sa na práci v tíme 

  prezentovať a obhájiť svoju prácu 

 Vlastnosti kvapalín – nestlačiteľnosť, 
tekutosť, deliteľnosť. 

   Využitie vlastností kapalín 

 .  Meranie objemu kvapalného telesa 
odmerným valcom 

 . jednotky objemu 1 ml, 1 l 

 . Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, 
tekutosť, rozpínavosť, deliteľnos 

 ť Využitie vlastností plynov. 

  Tekutosť ako spoločná vlastnosť 
kvapalín a plynov.  

  Zhrnutie vlastností kvapalín a plynov. 

   Vlastnosti pevných telies - krehkosť, 
tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť.  

 Meranie hmotnosti telies 

 . Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg. 

  Objem telies. Určovanie objemu 
geometricky pravidelných a 
nepravidelných telies.  

 Dĺžka. Odhad dĺžky  

 Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km. 
Rozdielne a spoločné vlastnosti kvapalín, 
plynov a pevných telies. 

  Zhrnutie vlastností pevných telies. 
 

 AKTIVITA: Odhad a meranie dĺžky, voľba 
vlastnej jednotky. (Napr. vlastná stopa 
ako jednotka, zmeranie dĺžky stopy, 
zostrojenie grafu závislosti medzi 
počtom stôp 



v triede 

   v rámci hodnotenia projektov v triede 

 

Prierezové témy 

Osobný a sociálny rozvoj 

Enviromentálna výchova 

Tvorba projektov 

 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky  

je schopný použiť konkrétny poznatok prírodovednej gramotnosti v praktickom živote 

 dokáže obhájiť zvolené pracovné postupy  

  pri riešení pracovných situácií dokáže vhodne zúžitkovať teoretické poznatky 

  je schopný tvorivého prístupu 

  je schopný tímovej práce 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Biológia 

 Charakteristika predmetu 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom 
na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživý zložkám 
prostredia. Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje 
poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na 
prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek 
prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie 
a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a 
ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v 
jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 
k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v 5. - 6. ročníku je 
usporiadané v nadväznosti na osvojené poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z 
vnímania prírodných objektov, vzťahov organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva 
je orientovaná na konkrétne prírodné celky, poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, 
triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s 
postupným prechodom na pochopenie vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému 
poznávaniu zložitosti organizmov a postupne prehlbovať poznatky. Usporiadanie učiva v 7. ročníku 
nadväzuje na predchádzajúci učebný systém s rešpektovaním vzájomných súvislostí. Štruktúra učiva v 
7. ročníku umožňuje plynulý prechod k pochopeniu človeka ako biologického objektu a na základe 
anatomicko-fyziologických poznatkov, smeruje k pochopeniu princípov individuality, biologickej a 
sociálnej podstaty človeka, pochopeniu základných spoločenských vzťahov na základe etických 
noriem, v prospech ich rozvoja. Štruktúra učiva umožňuje pochopenie osvojovanie si zdravého 
životného štýlu a ochranu pred škodlivými vplyvmi. Štruktúra obsahu v 8. ročníku sa orientuje na 
dynamické hľadisko zloženia Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. 
Predstavuje spolu s vedomosťami nadobudnutými v nižších ročníkoch komplexný pohľad na prírodu a 
jej vývoj. Nadväzne sa ďalej orientuje na poznanie vzťahov živej a neživej prírody so zameraním na 
základné ekologické poznatky. Obsah ročníka je vcelku zameraný na komplexné poznanie a chápanie 
vzájomných vzťahov a súvislostí v prírode. Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné 
životné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate života z hľadiska 
bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika životného prostredia, ktorá smeruje k 
pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov 
človeka k prírode a jej ochrane. 
 

Ciele predmetu 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:  

1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako 

súčastí celku.  

3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia 

prírodných procesov a javov.  

4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote. 

Kompetencie v oblasti prírodných vied:  



 Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, 

trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických 

predstaviteľov podľa vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady 

prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi.  

  Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych buniek, 

jednobunkových a mnohobunkových organizmov.   

 Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej 

predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach.  Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, 

ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého životného štýlu.   

 Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania.  

 Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, 

základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, 

prírody a človeka.   

 Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu 

človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia  

  Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a živočíchov, 

podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka.  

  Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života 

organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu životného prostredia, zdravie a spôsob 

života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného prostredia a prírody.  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  

 v oblasti komunikačných schopností:  
- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo 

zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, 

vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť 

využiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta 

z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť 

spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie.  

 v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:  
- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, 

postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, 

spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať 

tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení 

úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať.  

 v oblasti sociálnych kompetencií:  
- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, 

vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej 

činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení,  

  v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  
- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať 



zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické 

poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 

5. ročník  

2hod/týždeň  

Príroda a život 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Rozlíšiť na príklade živú a neživú 
prírodninu.   

 Predviesť využitie lupy pri pozorovaní 
prírodniny.   

 Uviesť na príklade význam a využitie 
mikroskopu.   

 Ukázať na mikroskope okulár, objektív a 
zrkadlo. 

 

 Príroda a prírodniny.   

 Metódy a prostriedky skúmania v 
biológii. 

 

Prierezovétémy 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Environmentálna výchova, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Život v lese 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Uviesť príklad rastliny a živočícha žijúcich 
v lese.  

  Pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. 

 Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. 

  Zostaviť príklad potravového reťazca 
lesných organizmov.   

 Poznať základnú stavbu tela dreviny. 

  Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom. 

 Určiť názov ihličiny podľa šišky a 
vetvičky. 

 Určiť názov listnatého stromu podľa listu 
alebo plodu. 

 Uviesť význam stromov pre život 

 

 Les.   

 Život a zmeny lesa počas roka.  

  Štruktúra lesa. 

 Dreviny v lese. 

 Ihličnaté a listnaté stromy. 

 Kry. 

 Poznávanie, život drevín počas roka.   

 Význam pre život v lese. 

 Mikroskopické a nekvitnúce byliny v 
lese.   

 Kvitnúce byliny v lese. 

 Poznávanie, život počas roka.   

 Význam pre život v lese. 



organizmov a ľudí. 

 Rozlíšiť na ukážke strom a ker. 

 Pomenovať na ukážke dva lesné kry. 

 Uviesť význam krov pre život 
organizmov. 

 Uviesť príklad živočícha živiaceho sa 
listami, semenami (plodmi) lesných 
drevín.   

 Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. 

  Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov 
na stromoch. 

 Rozlíšiť na ukážke mach a papraď. 

 Poukázať na význam machov a papradí v 
lese. 

 Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej 
byliny. 

 Poznať na ukážke tri lesné kvitnúce 
byliny. 

 Uviesť príklad jedovatej a liečivej 
rastliny. 

 Uviesť význam bylín pre život lesa. 

 Poznať na ukážke dve jedlé a dve 
jedovaté huby. 

 Uviesť zásady pomoci pri otrave hubami. 

 Rozpoznať na ukážke lišajník od iných 
organizmov. 

 Vysvetliť význam húb a lišajníkov v 
prírode. 

 Poznať slimáka a dážďovku podľa 
vonkajších znakov. 

 Uviesť potravu slimáka a dážďovky. 

 Porovnať prijímanie potravy a spôsob 
pohybu slimáka a dážďovky.  

  Rozlíšiť na ukážke križiaka, kliešťa a 
mravca. 

  Poznať možnosť nákazy kliešťom a 
odstránenie z kože. 

  Uviesť príklad potravy dvoch 
bezstavovcov. 

  Zdôvodniť význam bezstavovcov v lese a 
škodlivosť pri premnožení.   

 Vysvetliť na príklade inštinkt. 

  Poznať na ukážke skokana, jaštericu a 
vretenicu. 

  Rozlíšiť na ukážke obojživelníka a plaza. 

  Uviesť príklad potravy obojživelníka a 
plaza. 

  Uviesť tri vtáky žijúce v lese 

 Demonštrovať na príklade význam 
lesného dravého a spevavého vtáka v 

 Huby a lišajníky v lese. 

 Poznávanie jedlých a jedovatých húb, 
spolužitie stromov a húb.  

 Pomoc pri otrave hubami. 

 Význam v lese. 

 Lesné bezstavovce. 

 Poznávanie podľa  vonkajších znakov a 
životných prejavov.   

 Význam v lese. 

 Lesné obojživelníky a plazy. 

 Lesné vtáky. 

 Lesné cicavce. 

 Poznávanie podľa  vonkajších znakov a 
životných prejavov.   

 Význam v lese. 



lese.   

 Uviesť príklad potravy dvoch lesných 
vtákov. 

 Pomenovať na ukážke lesné cicaje. 

 Uviesť príklad bylinožravého, 
mäsožravého a všežravého cicavca.   

 Uviesť príklad potravy dvoch lesných 
cicavcov. 

 Demonštrovať na príklade význam 
cicavcov v lese. 

 

Prierezovétémy 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Environmentálna výchova, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

Život vo vode a na brehu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak vie:  

 Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život 
organizmov.   

 Vysvetliť význam kyslíka pre vodné 
organizmy. 

 Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody. 

 Uviesť príklad znečistenia vody a 
dôsledky pre život  organizmov.   

 Vysvetliť význam mikroskopických rastlín 
pre život vo vode.  

 Poznať na ukážke bylinu žijúcu vo vode. 

  Vysvetliť škodlivosť premnoženia siníc 
pre zdravie človeka.   

 Vysvetliť príčinu premnoženia niektorých 
organizmy v stojatej vode v lete.  Poznať 
na ukážke jednu brehovú drevinu a 
bylinu. 

 Uviesť význam brehových drevín a bylín. 

 Uviesť význam vodných živočíšnych 
mikroorganizmov. 

 Poznať na ukážke nezmara. 

 Uviesť príklad potravy črievičky a 
nezmara. 

 Opísať spôsob obstarávania potravy 

 

 Voda a jej okolie.   

 Význam kyslíka, teploty a čistoty vody 
pre život vodných organizmov.   

 Rastliny žijúce vo vode. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov.   

 Význam planktónu a vodných zelených 
rastlín.   

 Brehové rastlinstvo. 

 Mikroskopické a drobné vodné 
živočíchy.   

 Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam.   

 Vodné bezstavovce. 

 Hmyz žijúci vo vode a na brehu.   

 Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam.   

 Ryby. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam. 

 Živočíchy žijúce vo vode a na brehu.  

  Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam.  

  Vodné vtáky. 



nezmara. 

 Uviesť príklad vodného organizmu 
živiaceho sa planktónom.   

 Poznať na ukážke vodného ulitníka a 
lastúrnika. 

 Poznať význam pijavice v medicíne. 

 Poznať na ukážke raka. 

 Uviesť potravu pijavice. 

 Zdôvodniť vplyv čistoty vody na život 
raka. 

 Uviesť príklad potravy vodného 
bezstavovca. 

 Poznať na ukážke jeden druh hmyzu 
žijúceho vo vode a jeden druh žijúceho 
na brehu.   

 Uviesť význam lariev hmyzu pre vodné 
živočíchy. 

 Opísať na ukážke prispôsobenie kapra 
životu vo vode. 

 Uviesť príklad ryby žijúcej v stojatej a 
tečúcej vode. 

 Rozlíšiť potravu bylinožravej a dravej 
ryby. 

 Rozlíšiť na ukážke skokana a mloka. 

 Opísať život skokana vo vode a na brehu. 

 Uviesť príklad potravy skokana a užovky. 

 Rozlíšiť vretenicu a užovku podľa 
vonkajších znakov. 

 Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, 
potápanie a brodenie.   

 Opísať spôsob prijímania potravy kačice 
a labute. 

 Uviesť príklad vtáka živiaceho sa 
drobnými živočíchmi v plytkej vode.   

 Uviesť príklad potravy dravého vodného 
vtáka. 

 Uviesť význam plávacích blán a chvosta 
vydry a bobra. 

 Uviesť príklad potravy bobra a vydry. 

 Opísať spôsob stavania obydlia bobra.  
Uviesť význam vodných cicavcov. 

  Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam.   

 Vodné cicavce. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov a 
životných prejavov, význam. 

 

Prierezovétémy 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Environmentálna výchova, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 



Život na poliach a lukách 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely.   

 Vysvetliť význam skupín drevín medzi 
lánmi polí. 

 Zdôvodniť nevhodnosť vypaľovania 
trávy. 

 Uviesť príklad živočícha, ktorého môže 
ohroziť rozoranie medzí a likvidácia 
remízok.  

 Poznať na ukážke tri lúčne byliny. 

 Pomenovať jednu liečivú lúčnu rastlinu. 

 Poznať hubu pečiarku podľa typických 
znakov. 

 Uviesť príklad živočícha živiaceho sa 
lúčnymi bylinami. 

 Uviesť význam lúčnych tráv. 

 Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, 
ovos a kukuricu.   

 Uviesť príklady významu obilnín pre 
človeka. 

 Uviesť príklad troch výrobkov z obilnín. 

 Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. 

 Uviesť príklad krmoviny, ako potravy 
hospodářských  zvierat.  

  Vysvetliť význam „zeleného hnojenia“. 

 Poznať na ukážke a pomenovať 
slnečnicu a repku. 

 Porovnať význam slnečnice, repky a 
repy. 

 Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok 
zemiakový. 

 Vysvetliť význam zemiakovej hľuzy pre 
človeka. 

 Uviesť význam dážďovky pre kvalitu 
pôdy. 

 Poznať na ukážke dva druhy hmyzu 
žijúceho na lúke a poli.   

 Uviesť príklad hmyzu, ktorý po 
premnožení ohrozuje pestované rastliny 
na poli.   

 Uviesť príklad živočícha, ktorý sa živí 
hmyzom na poli alebo lúke.  

  Odlíšiť skokana a ropuchu podľa 
spôsobu pohybu. 

 Uviesť príklad potravy ropuchy. 

 

 Polia, lúky, pastviny.   

 Druhová rozmanitosť, vplyv ľudskej 
činnosti.   

 Rastliny a huby na lúkach. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, 
život počas roka, význam.  

  Obilniny. 

 Krmoviny. 

 Olejniny a okopaniny. 

 Poznávanie, život počas roka, význam 
pre výživu človeka a hospodárskych 
zvierat.   

 Bezstavovce žijúce na lúkach a poliach.   

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, 
život počas roka, význam.  

  Obojživelníky a plazy žijúce na lúkach a 
poliach.   

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, 
život počas roka, význam.   

 Vtáky žijúce na lúkach a poliach.   

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, 
život počas roka, význam.Vtáky žijúce na 
lúkach a poliach.  Cicavce žijúce na 
lúkach a poliach.  

  Poznávanie podľa vonkajšíchznakov, 
život počas roka, význam. 



 Uviesť význam ropuchy a jašterice pre 
život na lúkach a poliach.   

 Poznať na ukážke tri vtáky žijúce na lúke 
a poli. 

 Uviesť význam jarabice a bažanta pre 
život na poli. 

 Preukázať na príklade význam dravých 
vtákov pre život na poliach a lúkach.   

 Poznať na ukážke tri cicavce žijúce na 
lúke a poli. 

 Rozlíšiť zajaca a králika. 

 Usporiadať potravový vzťah hraboš, 
sokol, obilniny 

 Uviesť dôsledky premnoženia hrabošov, 
myší a sysľov na poli. 

 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova, Ochrana života a zdravia, 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Environmentálna výchova, Finančná gramotnosť, 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

UO sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa   

 chápe vlastné vzdelanie ako zvyšovanie osobnej hodnoty 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 dokáže v súlade s komunikačnou témou voliť vhodné jazykové prostriedky 

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

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

 dokáže primerane veku a komunikačnej situácii reagovať na tému 

 kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti 

poznávať v oblasti vedy a techniky  

 je schopný použiť konkrétny poznatok prírodovednej gramotnosti v praktickom živote 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 vie posúdiť vhodnosť zvoleného pracovného postupu 

kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 

 pri riešení problémovej situácie dokáže pracovať v tíme 



 je schopný urobiť samostatné rozhodnutie pri riešení problému 

 je schopný tvorivo navrhovať viaceré riešenia určitého problému a vybrať najoptimálnejšie 

 dokáže primerane vývoju analyzovať problém a hľadať jeho vhodné riešenie 

 kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne   

 dokáže akceptovať názory iných, prijať ich, prípadne sa z nich poučiť 

 kompetencie (spôsobilosti) pracovné  

 je schopný tvorivého prístupu 

 je schopný tímovej práce 

kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti   

 je schopný stanoviť a dosiahnuť cieľ, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 

 kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. ročník  

2 hod/ týždeň 

 

Život s človekom v ľudských sídlach 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Uviesť osobitosti ľudských obydlí a ich okolia 
pre život  
organizmov. 

 Uviesť význam kríženia rastlín a živočíchov pre 
človeka. 

 Uviesť význam zdomácňovania živočíchov pre 
človeka. 

 Uviesť  prejavy škodlivosti parazitickej baktérie 
pre človeka. 

 Opísať využitie mliečnych a kvasných baktérií.  

 Uviesť príklad využitia kvasiniek človekom. 

 Uviesť podmienky výskytu plesní v domácnosti. 

 Uviesť príklad priemyselnej výroby s 
využívaním kvasinky. 

 Pomenovať podľa ukážky zástupcu cibuľovej, 
hlúbovej a koreňovej zeleniny. 

 Poznať na ukážke a pomenovať strukovinu. 

 Rozlíšiť a pomenovať na ukážke päť druhov 
zeleniny. 

 Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy v záhrade pri 
dlhoročnom pestovaní plodín. 

 Vysvetliť význam zeleniny vo výžive človeka. 

 Poznať na ukážke a pomenovať dva ovocné 
stromy. 

 Poznať na ukážke a pomenovať dve rastliny s 
drobným dužinatým ovocím. 

 Vysvetliť význam ovocia pre zdravie človeka. 

 Zdôvodniť na príklade škodlivosť vnútorného a 
vonkajšieho parazita. 

 Poznať na ukážke dva živočíchy  
znehodnocujúce potraviny. 

 Poznať zásady ochrany pred vnútornými 
parazitmi. 

 Poznať spôsob odstránenia vší z vlasov. 

 Opísať na ukážke význam včely matky, 
robotnice, trúda v úli. 

 Uviesť príklady významu chovu včely pre 
človeka. 

 Vysvetliť význam rýb pre človeka. 

 Na ukážke pomenovať samca a samicu kury, 

 

 Ľudské obydlia a ich okolie. 

 Vplyv ľudskej činnosti  na prispôsobovanie sa 
organizmov prostrediu. 

 Mikroorganizmy žijúce s človekom. 

 Poznávanie a význam pre človeka. 

 Pestované rastliny v záhradách. 

 Pestované ovocné stromy a kry. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. 

 Nežiaduci spoločníci človeka. 

 Poznávanie podľa  vonkajších znakov, význam. 

 Zásady prevencie pred šírením nákazy. 

 Včelárstvo, rybárstvo a rybnikárstvo. 

 Spoločenský život  včiel. 

 Zásady chovu včiel a rýb. 

 Chovateľsky významné vtáky. 

 Blízky spoločníci človeka. 

 Poznávanie podľa  vonkajších znakov,  
význam. 

 Spolunažívanie živočíchov a ľudí v  
domácnosti. 

 Chovateľsky významné  
cicavce. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. 

Zásady chovu. 

Cicavce žijúce s človekom. 

Poznávanie podľa vonkajších znakov,  
riziká prenosu nákazlivých ochorení, ochrana a 
prevencia. 

Živočíchy v okolí ľudských sídiel. 

 Poznávanie podľa vonkajších znakov, význam. 
 
 



kačice, husi a morky. 

 Vysvetliť na príklade kohúta a sliepky pohlavnú 
dvojtvarosť. 

 Uviesť význam chovu kury, kačice, husi alebo 
morky pre človeka. 

 Porovnať odlišnosti vonkajších znakov psa a 
mačky. 

 Pomenovať na ukážke jedno plemeno psa. 

 Uviesť zásady chovu psa a mačky v domácnosti. 

 Uviesť príklad starostlivosti o drobné domáce 
živočíchy. 

 Rozpoznať na ukážke tri druhy hospodárskych 
zvierat. 

 Rozpoznať na ukážke samca, samicu a mláďa 
dvoch hospodárskych zvierat. 

 Uviesť význam chovu jedného druhu 
hospodárskeho zvieraťa. 

 Uviesť dôsledky pridávania veľkého množstva 
chemických prípravkov do potravy 
hospodárskych zvierat. 

 Rozlíšiť na ukážke myš a potkana. 

 Uviesť riziko výskytu myší a potkanov v 
domácnosti. 

 Poznať spôsoby ochrany pred myšami a 
potkanmi. 

 Uviesť dva bezstavovce žijúce v záhrade alebo 
sade. 

 Vysvetliť škodlivosť premnoženia niektorých 
bezstavovcov v domácnosti, záhrade a sade. 

 Opísať význam spevavých vtákov v okolí 
domácností. 

 Poznať na ukážke troch spevavých vtákov. 

 Uviesť príklad spevavého vtáka, ktorý sa živí 
hmyzom. 
 
 

 
Prierezové témy 

 
TP a PZ, ENVV, MULV, O a SR, OŽ aZ, chémia, 
geografia 
 

 

 

 

 

 



Základná štruktúra života 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Pomenovať na ukážke časti rastlinnej  
bunky. 

 Vysvetliť význam bunkového jadra a  
chloroplastu. 

 Pomenovať na ukážke časti živočíšnej  
bunky. 

 Určiť na ukážke zhodné a rozdielne znaky  
rastlinnej a živočíšnej bunky. 
 

 
 

 Rastlinná a živočíšna bunka. 

 Základná stavba a funkcia častí bunky. 
 

 
Prierezové témy 

 
TP a PZ, ENVV, MULV, O a SR, OŽ a Z 
 

 

Živé organizmy a ich stavba 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Porovnať stavbu vírusu a baktérie. 

 Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy chrípky, 
žltačky, angíny je vírus alebo baktéria. 

 Uviesť príklad troch nákazlivých ochorení. 

 Uviesť možnosti predchádzania šíreniu 
vírusových a bakteriálnych nákaz. 

 Pomenovať na ukážke črievičky hlavné časti 
tela. 

 Porovnať na ukážke stavbu tela drobnozrnka a 
črievičky. 

 Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a 
živočíchovi. 

 Určiť na ukážke rastliny jej orgány.  
 Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha bunku, 
tkanivo, orgán, sústavu orgánov. 
 
 

 
 

 Nebunkové a jednoduché bunkové organizmy. 

Stavba tela. 

Význam, vplyv na človeka, nákazlivé ochorenia, 
prevencia. 

 Stavba tela jednobunkových organizmov. 

 Stavba tela mnohobunkových  
organizmov. 
 

 
Prierezové témy 

 
TP a PZ, ENVV,  MULV, O a SR, OŽ a Z 
 

 
 
 



Stavba tela rastlín a húb  

 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Pomenovať na ukážke časti tela machu. 

 Pomenovať na ukážke časti tela paprade. 

 Uviesť význam výtrusov pre machy a paprade. 

 Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa pokožku, 
dužinu, cievne zväzky, koreňové vlásky. 

 Uviesť živiny, ktoré rastlina prijíma koreňom. 

 Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu. 

 Roztriediť na ukážke dreviny a byliny podľa 
stavby stonky. 

 Vysvetliť význam cievnych zväzkov v stonke. 

 Určiť na konáriku púčiky a vysvetliť ich význam. 

 Zdôvodniť význam stonky pre život rastliny. 

 Určiť na ukážke stavby listu dôležité časti pre 
fotosyntézu. 

 Uviesť význam prieduchov v pokožke listu. 

 Uviesť význam listov pre prijímanie živín a 
dýchanie. 

 Vymenovať látky, ktoré listy pri dýchaní zo 
vzduchu prijímajú a ktoré do vzduchu vylučujú. 

 Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku a 
piestik. 

 Uviesť význam peľového zrnka a vajíčka. 

 Opísať na schéme opelenie kvetu. 

 Uviesť, kedy nastáva v kvete oplodnenie. 

 Zdôvodniť, prečo je kvet rozmnožovací orgán 
rastliny. 

 Určiť na ukážke plodu oplodie a semeno. 

 Rozlíšiť na ukážke dužinatý a suchý plod. 

 Pomenovať na ukážke semena zárodok a klíčne 
listy. 

 Vysvetliť význam plodu a semena pre rastlinu, 
živočíchov a človeka. 

 Vymenovať  látky, ktoré potrebuje rastlina pre 
život. 

 Pomenovať na ukážke rozmnožovacie a 
vyživovacie orgány kvitnúcej rastliny. 

 Pomenovať na ukážke orgány, ktorými rastlina 
prijíma výživu a dýcha, prúdia látky, prijíma a 
vyparuje vodu. 

 Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s 
plodnicou. 

 Rozlíšiť na ukážke hubu s výtrusnicami na 

 
 

 Stavba tela nekvitnúcich rastlín. 

 Machy a paprade. 

 Stavba tela kvitnúcich rastlín. 

 Koreň, prijímanie živín koreňom, význam pre  
život rastliny. 

 Stonka (dreviny, byliny), prúdenie látok 
stonkou, význam pre život rastliny. 

List. 

 Fotosyntéza, dýchanie, vyparovanie vody,  
význam pre život v prírode. 

 Kvet. 

 Opelenie a oplodnenie. 

 Význam pre rozmnožovanie rastlín. 

Plod a semeno. 

Rozdelenie plodov, význam pre rozmnožovanie 
rastlín. 

 Rastlinné telo. 

 Súčinnosť orgánov pre príjem živín, prenos a  
vylučovanie látok 

 Vplyv svetla, tepla, vody a živín. 

 Huby s plodnicou jedlé a jedovaté, rozlíšenie  
podľa typických znakov. 
 



lupeňoch a v rúrkach. 

 Rozlíšiť na ukážke kvasinku a pleseň podľa 
stavby tela. 

 Uviesť význam výtrusnice plesne. 

 Opísať na ukážke stavbu tela lišajníka. 
 

 
Prierezové témy 

 
TP a PZ, ENVV, MULV, O a SR, OŽ a Z 
 

 
Vnútorná stavba tela bezstavovcov  
 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a dýcha. 

 Vysvetliť, prečo sa nervová sústava nezmara 
nazýva  rozptýlená. 

 Uviesť význam vajíčok a spermií nezmara. 

 Vysvetliť význam púčikov u nezmara. 

 Vysvetliť význam slova obojpohlavný živočích. 

 Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v ktorej 
žije pásomnica a hlísta. 

 Opísať prijímanie potravy hlísty a pásomnice. 

 Opísať podľa ukážky rozmnožovanie hlísty 
alebo pásomnice. 

 Vysvetliť nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej 
úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny pred 
konzumáciou. 

 Uviesť miesto uloženia vnútorných orgánov 
slimáka. 

 Porovnať podľa ukážky schránku slimáka a 
škľabky. 

 Vysvetliť, prečo je slimák obojpohlavný 
živočích. 

 Uviesť orgánovú sústavu, ktorou slimák prijíma 
a  spracováva potravu. 

 Porovnať dýchacie orgány slimáka a škľabky. 

 Určiť na ukážke ústny, prijímací a vyvrhovací 
otvor škľabky. 

 Uviesť, aký orgán umožňuje dážďovke pohyb. 

 Zdôvodniť, názov zatvorená obehovej sústavy 
dážďovky. 

 Opísať, ako dýcha dážďovka. 

 Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy  
dážďovky. 

 Uviesť význam opasku dážďovky. 

 
 

 Kvasinky, plesne, lišajníky, stavba tela. 
 Pŕhlivce - drobné vodné živočíchy. 

 Stavba tela a základné  telesné funkcie. 

 Ploskavce a hlístovce - vnútorné parazity. 

 Stavba tela. 

 Mäkkýše  – živočíchy so schránkou. 

 Stavba tela a základné telesné funkcie. 

 Obrúčkavce - živočíchy s obrúčkami. 

 Stavba tela a základné telesné funkcie. 

 Článkonožce - živočíchy s článkovaným telom.  

 Stavba tela a základné telesné funkcie 



 Vysvetliť význam jedovej žľazy pavúka. 

 Pomenovať sústavu, ktorá rozvádza u pavúka a 
raka v tele kyslík. 

 Uviesť orgán raka, ktorý tvorí vonkajšiu kostru. 

 Porovnať dýchacie orgány pavúka a raka. 

 Uviesť na ukážke ústneho orgánu hmyzu 
príklad potravy. 

 Určiť na ukážky končatiny spôsob pohybu 
hmyzu. 

 Pomenovať dýchací orgán hmyzu. 

 Zdôvodniť názov rebríčkovej nervovej sústavy 
hmyzu. 
 

 
Prierezové témy 

 
TP a PZ, ENVV, MULV, O a SR, OŽ a Z 
 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia  (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 
 

 žiak pozná svoj preferovaný štýl učenia sa, vie si zorganizovať vlastné učenie 

 vie prekonávať prekážky v učení, vie požiadať i poskytnúť pomoc 

 vie prevziať zodpovednosť za svoje ďalšie učenie sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 

 dokáže v súlade s komunikačnou témou voliť vhodné jazykové prostriedky 

 vie byť nielen aktívnym komunikačným partnerom, ale tiež aktívnym poslucháčom 

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

 vie prezentovať sám seba a výsledky svojej prace na verejnosti, používa odborný jazyk 
 
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 
 
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 
 

 pri riešení problémovej situácie dokáže pracovať v tíme 

 je schopný urobiť samostatné rozhodnutie pri riešení problému 

 je schopný tvorivo navrhovať viaceré riešenia určitého problému a vybrať najoptimálnejšie 
 
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
 

 je schopný vnímať estetickú stránku svojho životného priestoru 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kul 

 

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

predmete sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu. Táto hodina bude využitá na prehlbovanie a 

upevňovanie učiva. 



Človek a spoločnosť 
 

 

Dejepis 

Charakteristika predmetu 

Charakteristika predmetu Dejepis spolu s humánnou zložkou zemepisu a občianskou výchovou tvorí 

vzdelávaciu oblasť spoločenskovedných predmetov. Je v nej však samostatným predmetom a spolu s 

nimi v integratívnych vzťahoch predstavuje jeden z významných prostriedkov procesu humanizácie 

žiakov. V jeho priebehu si žiaci postupne osvojujú kultúru spoločenskej komunikácie a demokratické 

spôsoby svojho konania na základe oboznamovania sa s vývojom ľudskej spoločnosti najmä z hľadiska 

aspektu konajúcich osôb, či skupín ľudí a tiež prostredníctvom pohľadov na dôležité formy života 

spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach. Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie 

historického vedomia žiaka ako celistvej osobnosti a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle 

odovzdávania historickej skúsenosti či už z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej alebo 

svetovej perspektívy. Súčasťou jej odovzdávania je predovšetkým postupné poznávanie takých 

historických udalostí, dejov, javov a procesov v priestore a čase, ktoré zásadným spôsobom ovplyvnili 

vývoj slovenskej spoločnosti a premietli sa do obrazu našej prítomnosti. Pričom kladie dôraz na dejiny 

19. a 20. storočia, v ktorých môžeme nájsť z väčšej časti korene súčasných spoločenských javov i 

problémov. Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva ako súčasti 

kultivovania ich historického vedomia, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám, rovnako 

tak rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností, ľudí, rôznych diverzifikovaných skupín a 

spoločenstiev. Prispieva tak k rozvíjaniu hodnotovej škály demokratickej spoločnosti. Rovnako 

dôležitosť pripisuje aj demokratickým hodnotám európskej civilizácie. 

 

Ciele predmetu  

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu považujeme tvorbu študijných predmetových, 

medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností využívať kvalitu získaných znalostí v 

rôznych poznávacích i praktických situáciách, ktoré umožnia žiakom, aby nepristupovali k histórii len 

ako k uzavretej minulosti, ale aj k rozvíjaniu celej škály kompetencií (spôsobilostí) klásť si v aktívnej 

činnosti kognitívne rôznorodé otázky, pomocou ktorých sa cez prizmu prítomnosti pýtajú na minulosť 

a vytvárajú si tak postupne vlastný názor. Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných 

školských historických prameňov (aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za integrálnu 

súčasť didaktického systému výučby dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. Závažným 

predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať transmisívnu 

výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne 

explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere 

aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a 

konštruovania (vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom 

a spolužiakmi v kooperatívnom učení. 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 



5. ročník                                                   

Priestor a čas                                                                                                                                   1 hod  /týždeň 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 vymenujú zmeny v mieste bydliska, 
ktoré sa udiali počas ich života 

 rozpoznajú, čo sa zmenilo a čo sa 
nezmenilo v mieste ich bydliska 

  identifikujú rozdiel medzi prírodným a 
historickým časom  

  zostavia tabuľku dátumov štátnych, 
cirkevných sviatkov a pamätných dní 

  zaradia letopočty do príslušného 
storočia z ľubovoľného storočia vyberú 
správny letopočet 

  rozlíšia dátum a letopočet 

  zakreslia do časového diagramu 
významné údaje zo života svojej rodiny 

  rozpoznajú pojmy pred Kr. a po 
Kristovi/pred naším letopočtom a po 
našom letopočte  

 zostavia rodostrom svojej rodiny 

  položia adekvátne otázky fotografi ako 
zdroju historických informácií 

  zaznamenajú rozprávanie starých 
rodičov, rodičov o minulosti svojho 
rodiska 

  pochopia pojem generácia v rodinnom 
kontexte na príklade starých rodičov a 
rodičov 

 rozpoznajú rozdiel medzi zemepisnou a 
dejepisnou mapou, mapou a glóbusom  

 dom, byt, sídlisko, dedina, mesto, vyšší  

územný celok, Slovensko, Európska únik 

  prírodný a historický čas 

 kategórie historického času - meniny, 

narodeniny, dátum, letopočet, sviatky 

 fotografia -obrazová spomienka,rodinný 

album, rodostrom 

 

Prierezové témy 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 



Pamiatky v priestore a čase. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:   

 poznajú historickú udalosť, 
osobnosť, ktorú pripomína 
pomník, pamätník, pamätná 
tabuľa v mieste, kde žijú 

 identifikujú najstarší hrob na 
cintoríne  

 rozpoznajú na obrázkoch 
jednotlivé druhy historických 
prameňov  

 ozpoznajú rozdiel medzi 
múzeom a archívom  

 usporiadajú širšiu škálu 
historických obrázkov a objektov  

 vymenujú hlavné body z jedného 
prameňa na základe otázok 
učitel 

 používajú rozširujúcu sa škálu 
pojmov v závislosti od témy  

 zhodnotia význam rodinného 
albumu pre život rodiny  

 zaznamenajú rozprávanie 
starých rodičov o škole z čias ich 
mladosti 

 

 

 

 

 

 

 

 fotografia –obrazová spomienka, 
rodinný album, rodostrom  

 historické pramene (písomné, 
obrazové, hmotné) múzeum, 
knižnica, archív 

 

Prierezové témy 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA 

VÝCHOVA 

 

Minulosť  našej školy. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:   

 pátrajú po starých školských 
zošitoch a učebniciach  

 získajú informácie o minulosti vlastnej 

školy  

 získajú informácie o minulosti vlastnej 

školy 

 

 

 

 

 školská kronika 



 

Prierezové témy 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Človek v pohybe. Ako si človek zmenšoval svet. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:   

 analyzujú príčiny sťahovania ľudí 
v minulosti i prítomnosti  

 zdokumentujú príklad 
sťahovania ľudí v prítomnosti 

 stretávanie kultúr 

 sťahovanie národov 

 kolonizácia 

 vysťahovalectvo 

 

Prierezové témy 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Spôsoby obživy človeka. Práca detí v minulosti i prítomnosti. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 zostavia tabuľku najdôležitejších 
dopravných prostriedkov v 
chronologickej postupnosti 

 porovnajú spôsoby dopravy v 
minulosti i prítomnosti  

 rozpoznajú vplyv dopravných 
prostriedkov na životné 
prostredie svojho regiónu  

 rekonštruujú život roľníkov v 
minulosti  

 vysvetlia príčiny oddelenia 
remeselníkov od roľníkov  

 zhodnotia význam špecializácie 
remeselnej výroby  

 nakreslia znak, ktorý výstižne 
charakterizuje zamestnanie 
remeselníka  

 nájdu rozdiely medzi výmenným 
a peňažným obchodom  

 zistia najčastejšie druhy detskej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 roľník  

 remeselník  

 detská práca 



práce v minulosti  

 zaujmú stanovisko k problému 
detskej práce  

 zaujmú postoj k tvrdeniu, že 
dospelí v niektorých krajinách 
zneužívali a i naďalej zneužívajú 
prácu detí vo svoj prospech 

 

Prierezové témy 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

Človek -  vládca prírody? 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 vystihnú rozdiely medzi 
prírodnou a umelou energiou  

 nájdu príklady využívania prírody v 

prospech človeka  

 zdôvodnia príčiny neustáleho hľadania 

nových zdrojov energie  

 zistia vynálezy, ktoré pomohli človeku 

využiť energiu vo svoj prospech  

 nájdu príklady zneužívania prírody 

človekom 

 

 prírodná energia  

 umelá energia 
 

 

Prierezové témy 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

Pamäť ľudstva. Duchovný život člověka. 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má:  

•vypátrajú druhy písem z minulosti  

 zhodnotia význam vynálezu písma 

  rozpoznajú druhy moderných 

masovokomunikačných prostriedkov  

 identifikujú rozdiely medzi rukopisom a 

tlačenou knihou  

 zhodnotia význam vynálezu kníhtlače 

  rozpoznajú príbeh z minulosti svojho 

regiónu z povesti, legendy  

 vypátrajú v mieste bydliska sochy 

svätých 

 

 jazyk, písmo  

 rukopis, kniha  

 noviny  

 rozhlas, televízia 

 internet  

 e-mail  

 náboženstvo  

 legendy 

 mýty  

 povesti (región) 

 

Prierezové témy 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Žiaci si kladú otázky: 

•použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií:  

• s historickým časom - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky - 

zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne - rozpoznať postupne 

nerovnomernosť historického vývoja - využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti  

• s historickým priestorom - rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor - 

zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo - rozpoznať podmienenosť medzi 

historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, spoločnosti  

• s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním - vymedziť 

jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť - popísať jednotlivé historické udalosti, javy, 

procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov - rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti - 

skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho - určiť príčiny jednotlivých historických 

udalostí, javov, procesov - vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov - 

rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období - rozpoznať základné faktory, ktoré 

ovplyvňovali historický vývoj - aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a 

pracovných postupoch pri vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, 

grafických a hmotných prameňoch - stopách po minulosti - pri vymedzovaní predmetu skúmania Žiaci 

vymedzia, čo môžu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu. - pri vytvorení plánu skúmania 

Žiaci zostavia plán skúmania pästného klinu. - pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania Žiaci v 

pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho pracovného 

nástroja - pri vytvorení záznamu zo skúmania Žiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní 

pästného klinu  



• pri vyhľadávaní relevantných informácií - z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, 

grafických, i z textov kombinovaných - z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, 

atlasov, novín, časopisov, webových stránok - z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie  

• pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty - vyberaní informácií - organizovaní 

informácií - porovnávaní informácií - rozlišovaní informácií - zaraďovaní informácií. - kritickom 

zhodnotení rôznych zdrojov informácií  

• pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu zoradení výsledkov - 

rozpoznaní podstatného od nepodstatného - integrovaní výsledkov do chronologického a 

historického rámca - vyhodnocovaní správnosti postupu - tvorbe súboru vlastných prác Uvedený 

komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v učebných 

požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe systematizovaného 

výkonového štandardu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.ročník 

 1 hod/týždenne 
 

 

  
Od lovca k roľníkovi a remeselníkovi 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 zhodnotia význam najdlhšie 
používaného pracovného materiálu – 
kameňa  

 porovnajú kamenné pracovné nástroje s 
medenými a bronzovými nástrojmi 
porovnajú výhody a nevýhody týchto 
nástrojov, resp. Zbraní 

 identifikujú nástroje a zbrane človeka 
medenej doby 

 zovšeobecnia spôsob obživy a života ľudí 
v medenej dobe na základe príbehu 
Ötziho 

 zostavia správu zo skúmania spôsobu 
obživy a života pravekých ľudí 

 odhalia postupne stav a premeny 
životného prostredia v dôsledku ľudskej 
činnost 

 rozpoznajú rozdiely v spôsobe obživy a 
života pravekých zberačov, lovcov a 
roľníkov 

 analyzujú pracovné nástroje pravekých 
ľudí 

 zhodnotia význam najdlhšie 
používaného pracovného materiálu – 
kameň 

 porovnajú kamenné pracovné nástroje s 
medenými a bronzovými nástrojmi 

 porovnajú výhody a nevýhody týchto 
nástrojov, resp. zbraní  

 identifikujú nástroje a zbrane človeka 
medenej doby 
 

 

 

 

 zberač 

 roľník 

 lovec doby medenej – Otzi (odev, 
nástroje, zbrane, ) 

 

Prierezové témy 

 

Enviromentálna výchova 

 



  

Riečne civilizácie a ich dedičstvo. Staroveké Grécko 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 odhalia vzťah medzi prírodnými 
podmienkami a vznikom množstva 
nezávislých mestských štátov v Grécku 

       rozpoznajú rôznu formu vlády v mestských 

štátoch na príklade Atén a Sparty 

    analyzujú spôsob života a formu vlády v 

Aténach za Perikla 

  analyzujú Periklovu reč o aténskej demokracii 

 kladú základné analytické otázky školskému 

historickému písomnému prameňu  

 pochopia problém rovnosti a nerovnost 

 zdôvodnia významné postavenie telesnej 

výchovy v mestských štátoch 

  vymedzia olympijské disciplíny, v ktorých sa 

dodnes súťaží  

 zhodnotia význam olympijských myšlienok v 

minulosti i prítomnosti 

 

 

 mestský štát 

 písmo 

 Perikles  

 Olympijské hry 

 aténska demokracia 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rímska republika. Limes Romanus. Ľudia a ich každodenný život 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 analyzujú formu vlády v rímskej 
republike ako mestského štátu 

 analyzujú spôsob obživy a života v Ríme  

 dokumentujú expanziu mestského štátu 
a jeho premenu v ríšu 

 rozpoznajú vnútorné dôsledky expanzie 
pre politickú premenu republiky na 
cisárstvo 

 rozpoznajú príčiny budovania rímskej 
hranice pozdĺž stredného Dunaja 

 zostavia stručný informačný materiál 
oživote v rímskych táboroch na našom 
územ 

 rozpoznajú dôležitosť gréckej a rímskej 
kultúry pre vytvorenie európskej kultúry 

 

 

 vec verejná 

 Markus Aurelius 

 Gerulata, Iža  

 Carnuntum 

 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

 

Kresťanstvo, islam 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 odhalia príčiny prenasledovania 
kresťanov v rímskej ríši 

 rozpoznajú korene kresťanského 
náboženstva  

 identifikujú hlavné rozdiely medzi 
Starým a Novým zákonom 

  zhodnotia význam a odkaz kresťanstva 
pre európsku kultúru 

 odhalia okolnosti vzniku islamu 

 zdôvodnia príčiny rýchleho rozširovania 
islamu 

 identifikujú odkaz arabskej kultúry pre 
európsku kultúru 

 

 

 Starý zákon 

 Nový zákon  

 Korán 



 

Prierezové témy 

 

Multikultúrna výchova 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Kľúčové kompetencie 

Žiaci si kladú otázky: 

 - použijú ich na osvojovanie daných významov, ktoré súvisia s riešením základných operácií 
• s historickým časom 
 - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky  
- zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne - rozpoznať postupne 
nerovnomernosť historického vývoja 
 - využívať medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti  
• s historickým priestorom - rozlišovať miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 
 - zaraďovať historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo  
- rozpoznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života a obživy človeka, 
spoločnosti 
 • s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim posudzovaním 
 - vymedziť jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 
- popísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy, osobnosti na základe určujúcich znakov - 
rekonštruovať konanie a postoje ľudí v minulosti  
- skúmať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 
 - určiť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 
 - vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 
 - rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických obdob 
 - rozpoznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj  
- aplikujú ich v nových situáciách, v „skúmateľských“ postojoch a pracovných postupoch pri 
vyšetrovaní, pátraní v školských historických písomných, obrazových, grafických a hmotných 
prameňoch 
 - stopách po minulosti  
- pri vymedzovaní predmetu skúmania  
Žiaci vymedzia, čo môžu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu 
. - pri vytvorení plánu skúmania  
Žiaci zostavia plán skúmania pästného klinu.  
- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania 
 Žiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho pracovného 
nástroja 
 - pri vytvorení záznamu zo skúmania 
 Žiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu  
• pri vyhľadávaní relevantných informácií  
- z rôznych zdrojov 
 – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných  
- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, webových 
stránok  
- z populárnovedeckej literatúry a historickej  
• pri využívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 
 - vyberaní informácií 
 - organizovaní informácií  
- porovnávaní informácií 



 - rozlišovaní informácií 
 - zaraďovaní informácií. 
 - kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií  
• pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu zoradení výsledkov 
 - rozpoznaní podstatného od nepodstatného 
 - integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca  

- vyhodnocovaní správnosti postupu 
 - tvorbe súboru vlastných prác 

 

 Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje v 
učebných požiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe 
systematizovaného výkonového štandardu. 

 

 
 
Geografia 

 Charakteristika predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho sa odvíja 

obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, že dokonalé 

pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. Kompetencie, ktoré žiaci 

prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, zákonitosti jej usporiadania, možnosti 

optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom.  

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na nárast 

problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na spoločnosť, žiaci 

získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, čítať ju, 

analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť jednoduchý 

náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o svoje okolie, ich 

možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. 

Spoznávanie Zeme je základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa 

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach 

sveta sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto charakteristík 

a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Posúdiť 

postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť súčasný stav a pričiniť sa 

o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického poznávania. Námety, čo môže každý 

žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou praktického geografického výstupu potrebného 

pre bežný život.  

Ciele predmetu 

Geografia rozvíja súbor cieľov, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci charakter. Považuje sa 
za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne skombinovať a tak porozumieť, 
interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny.  



Výchova a vzdelávanie v predmete geografia smeruje k vytváraniu cieľov tým, že žiakov vedie k: 
 

 orientácii v čase a priestore 
 používaniu a interpretácii máp rôznych druhov (automapy, mapy na internete, turistické 

mapy, tematické mapy a i.) 
 porozumeniu informáciám o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku), ich praktickému 

využitiu v bežnom živote a schopnosti vyhľadať a použiť ich pre praktické potreby (textové a 
dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). Získané poznatky systemizovať do oblastí 
fyzickej a humánnej geografie. Poznatky fyzickej geografie sú u oblasti prírodných 
charakteristík Zeme. Získané informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji 
hlavných povrchových tvarov, pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu 
napríklad i turistike, ale aj pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – 
dopravných sietí, prípadne ťažbe nerastných surovín 

 poznaniu vplyvov a účinkov vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na povrch Zeme a 
umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri poznaní zákonitostí 
počasia v rôznych podnebných oblastiach 3 sveta. V oblasti humánnej geografie sa 
vyučovanie zameriava na človeka na Zemi, na premeny, ktorými ovplyvnil krajinu  

 porozumeniu premenám v krajine, ktoré podmieňuje človek (vrátane kultúrnych aspektov) 
 zhodnoteniu perspektívy rozvoja pre budúcnosť (vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja sídel, 

hospodárstva a i.) 
 porozumenie a rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov ako základných vyjadrovacích prostriedkov geografie 
 rozvíjaniu podnikateľských zručností spracúvaním projektov, ako sú napr. modelové cestovné 

kancelárie, projekty na inventarizáciu     predpokladov rozvoja regiónov a pod. 
 poznaniu rôznych kultúr na celom svete pri zachovaní vlastnej identity, prejavovaniu záujmu 

o spôsob života ľudí v rôznych častiach sveta 
 poznaniu ľudovej kultúry a kultúrnych tradícií. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu 

regionálnej geografie 
 využitiu schopností a zručností pri oddychových aktivitách (cestovaní, rekreácii a i.) 
 rozvíjaniu schopnosti objavovať a snahy vysvetľovať 
 všímaniu si priestoru, v ktorom žijeme a jeho zmeny 

 

5. ročník  

2 hod/ týždeň 

 Objavovanie Zeme a vesmíru 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

  Slnečná sústava, planéty v 
slnečnej  sústave, Mesiac, vesmír 

 Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. 

 Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo osi a 
obeh Zeme okolo Slnka. 

 Poznať čas otočenia Zeme okolo osi a obehu 
okolo Slnka. 

 Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný 

 
 

 Tvar Zeme. 

 Zem ako planéta vo vesmíre. 

 Cesty do vesmíru a na Mesiac. 

 Cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. 

 Zem sa pohybuje 

 Svetadiely a kontinenty 

 Oceány 



pól. 

 Opísať geografickú sieť. 

 Orientovať sa bez problémov na mape. 
 

 Objavitelia 
 

 
Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA, TVORBA  
PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
 

 

 

 

 

Mapa a glóbus 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Opísať tvar Zeme podľa glóbusu. 

 Predviesť s glóbusom rotáciu Zeme okolo  
osi  a obeh Zeme okolo Slnka. 

 Vysvetliť príčiny striedania dňa a noci a ako to 
súvisí s otáčaním Zeme okolo osi. 

 Poznať čas otočenia Zeme okolo osi a obehu 
okolo Slnka. 

 Na glóbuse určiť zemskú os, severný pól, južný 
pól. 

 Určiť svetové strany na mape a v teréne. 

 Vysvetliť pojmy rovník, poludník a používať ich 
pri práci s mapou a glóbusom. 

 Na nákrese pomenovať časti Zeme: severná 
pologuľa, južná pologuľa, západná pologuľa, 
východná pologuľa. 

 Opísať geografickú sieť. 

 Určiť polohu ľubovoľného miesta na  mape 
geografickými súradnicami. 

 Orientovať sa bez problémov na mape. 

 Určiť podľa mapy rozloženie typov krajín  
(rastlinných a živočíšnych pásiem) na Zemi v 
rôznych oblastiach sveta. 
 

 
 

 Glóbus, zemská os, póly, svetové strany,  
zemské pologule, rovnobežky, poludníky, 
určovanie geografickej polohy ( bez  
stupňov) 

 Čas na Zemi, časové pásma. 

 Mapa, grafická mierka (nezavádzať  číselnú 
mierku) a meranie vzdialeností na mape, 
legenda mapy Automapy, mapy na internete, 
GPS, tematické mapy  

 Orientácia na mape 
 



 
Prierezovétémy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, TVORBA 

PROJEKTU APREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 

 

 

Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Svetadiely, oceány, moria, prielivy, pohoria 

 Vznik pohoria 

 Vznik kaňonu 

 Činnosť rieky 

 Činnosť vetra 

 Činnosť ľadovca 

 Porovnať povrch Zeme v jednotlivých častiach  
(pologuliach), vymenovať a ukázať na mape a 
glóbuse oceány, svetadiely. 

 Ukázať na mape ostrovy, polostrovy, moria, 
zálivy, prielivy, prieplavy. 

 Určiť na mape vybraté povrchové celky. 

 Vysvetliť, ako vzniká sopečná činnosť, 
zemetrasenie na základe pohybu zemských krýh. 

 Určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných 
pásiem v jednotlivých oblastiach sveta podľa 
geografickej šírky. 

 Porovnať pôsobenie, ako ovplyvňuje 
geografická šírka, vzdialenosť  od oceána, 
nadmorská výška, morské prúdy na podnebie 
jednotlivých svetadielov alebo ich časti. 

 Charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva  
na jednotlivých svetadieloch 

 Podnebné pásma 

 Poznať názvy najvyšších vrchov pohorí, vedieť 
ich porovnať podľa výšky. 

 Podnebné pásma na Zemi  - súvislosť s 
tvarom Zeme a množstvom energie dopadajúcej 
zo Slnka na Zem. 
 

 
 

 Pohoria, vznik pohoria, vznik zemetrasenie,  
sopečná činnosť a i.) 

 Kaňony, vodopády, jazerá (činnosť vody – 
riek, ľadovca) 

 Skalné mestá, púšte (činnosť vetra) 

 Dažďové lesy a polárne kraje (podnebie,  
rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy) 

 Kamenný obal Zeme 

 Typy krajín sveta 
 

 

 

 
Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, TVORBA 
PROJEKTU A  
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
 

 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek 



 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Sídla na Zemi  

 Pamiatky UNESCO 

 Uviesť, v ktorých štátoch sa nachádzajú známe 
stavby alebo kultúrne pamiatky. 

 Zdôvodniť význam ochrany vybratých objektov 
na Slovensku a vo svete. 
 

 

 Mestá a dediny (ako žijú ľudia na rôznych 
miestach Zeme) 

 Kultúrne a technické stavby  – (príklad chrámy, 
pyramídy) 

 Pamiatky UNESCO 

 Osídľovanie Zeme 

 Samostatná práca  - projekt 

 
Prierezovétémy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, TVORBA 
PROJEKTU A  
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
 

 

 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 
 

 žiak pozná svoj preferovaný štýl učenia sa, vie si zorganizovať vlastné učenie sociálne komunikačné 
kompetencie (spôsobilosti) 

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

 je schopný orientácie v internetovej sieti 

 dokáže primerane veku a komunikačnej situácii reagovať na tému 

 vie adekvátne využívať mimojazykové komunikačné prostriedky 
 
kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti  
poznávať v oblasti vedy a techniky 
 

 je schopný použiť  konkrétny poznatok prírodovednej gramotnosti v praktickom živote 
 
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 
 
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 
 

 pri riešení problémovej situácie dokáže pracovať v tíme 

 je schopný urobiť samostatné rozhodnutie pri riešení problému 

 je primerane vývoju schopný odhaliť podstatu problému 

 dokáže primerane vývoju analyzovať problém a hľadať jeho vhodné riešenie 
 



kompetencie (spôsobilosti) občianske 
 

 vie prijať skutočnosť, že práva prinášajú so sebou aj povinnosti 
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 

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

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine  - uvedomuje si svoju zodpovednosť v 
tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných cieľov 

 dokáže akceptovať názory iných, prijať ich, prípadne sa z nich poučiť 
 
kompetencie (spôsobilosti) pracovné 
 

 dokáže obhájiť zvolené pracovné postupy 

 pri riešení pracovných situácií dokáže vhodne zúžitkovať teoretické poznatky 

 je schopný tvorivého prístupu 

 je schopný tímovej práce 
 
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

6. ročník  

2 hod/ týždeň 

Premeny  Zeme 
 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak pozná: 
 

 Svetové náboženstvá 

 Staré civilizácie 

 Zdôvodniť rozdiely. 

 Poznať históriu osídľovania Ameriky, Afriky, 
Austrálie, Ázie, 

 Opísať život pôvodných obyvateľov a ich vzťah  
K prisťahovalcom. 
 

 
 

 Podnebné oblasti Zeme (pasáty, monzúny) 

 Prví ľudia na Zemi (Afrika, Ázia) 

 Vznik kultúr, rasy, náboženstvá (Afrika, Ázia) 
 

 
Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA 
VÝCHOVA, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
 

 

Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem  

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 



Žiak má: 
 

 Opísať ich polohu. 

 Určiť na mape sopečné oblasti, najvyššie 
položenú náhornú plošinu na svete, najvyššie 
pohorie na svete, oblasti  zemetrasení. 

 Opísať ich výnimočnosť. 

 Zdôvodniť rozdiely. 

 Na politickej mape určiť polohu vybraných 
štátov a ich  hlavných miest. 
 

 
 

 Poloha, zobrazenie Afriky na mapách 

 Východoafrická náhorná plošina, Kilimadžáro,  
Východoafrická  priekopová prepadlina 

 Štáty Afriky 

 Oblasti Afriky 
 

 
Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, REGIONÁLNA 
VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 
 

 

 

 

 

Objavovanie prírodných a človekom vytvorených  osobitostí regiónu a ich porovnanie so 
Slovenskom (miestnou krajinou) 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 

(vznik pohorí na príklade Himalájí) sopky, vznik 
sopiek a zemetrasenia, pohyb zemských platní 

 Odlíšiť nížiny a vysočiny. 

 Vznik Sahary, vplyv pasátov  – vysvetliť 
prúdenie pasátov 

 Staré civilizácie 

 Hustota zaľudnenia oblasti husto zaľudnené a 
riedko  zaľudnené na svete na svete 

 Opísať ich výnimočnosť. 

 Porozprávať zaujímavosti o 
nástrahách vysokých pohorí. 

 Určiť na mape monzúnové oblasti a 
opísať význam  monzúnových dažďov pre 
spoločnosť aj hrozby povodní. 

 Zdôvodniť prečo sa na vrchole vysokých pohorí 
nachádza  sneh, hoci ležia v blízkosti rovníka, 
porovnať s oblasťou  v Škandinávskych vrchoch. 
 
 

 
 

 Členitosť pobrežia a povrch Afriky – pohoria 
Kilimandžáro 

 Podnebné a rastlinné pásma  

 Púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales. 

 Vodstvo  – jazerá, rieky  

 Obyvateľstvo a sídla – severná Afrika, západná,  
východná a južná Afrika, veľké mestá 

 Pôvodní obyvatelia, staré civilizácie, 
náboženstvá 

 Hospodárstvo Afriky (iba  
stručne) 

 Štáty Afriky, najväčšie mestá, život v 
mestách 
 
 

 
Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, TVORBA 
PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 



REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ ĽUDOVÁ  
KULTÚRA 
 

 

Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o región 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak vie: 
 

 Vznik Sahary, vplyv pasátov – vysvetliť 
prúdenie pasátov 

 Rozširovanie púští 

 Opísať polohu národných parkov 

 Vymenovať a ukázať na mape národné parky a 
čím sú charakteristické 

 Opísať život pôvodných obyvateľov a ich vzťah  
K prisťahovalcom. 
 

 
 

 Problémy v Afrike (hlad, choroby, nepokoje,  
škodcovia) 

 Rozširovanie púští (sahel) 

 Školstvo a zdravotníctvo  v Afrike 

 Národné parky 
 

 
Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA 
VÝCHOVA, TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI, REGIONÁLNA VÝCHOVA A 
TRADIČNÁ ĽUDOVÁ KULTÚRA 
 

 

Základné informácie o regióne v kontexte planéty Zem 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Opísať ich polohu. 

 Zdôvodniť rozdiely. 

 Na politickej mape určiť polohu vybraných 
štátov a ich hlavných miest. 

 Ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie 
regióny Zeme 
 

 
 

Poloha, zobrazenie Ázie na  
mapách  - Ázia na severnej  
pologuli 
 

 
Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA 
VÝCHOVA, ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTi 
 

 
Objavovanie prírodných a človekom vytvorených osobitostí regiónu a ich porovnanie so 
Slovenskom (miestnou krajinou) 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 



Žiak vie: 
 

 (vznik pohorí na príklade Himalájí) sopky,  
vznik sopiek a zemetrasenia, pohyb  zemských 
platní 

 Odlíšiť nížiny a vysočiny. 

 Život obyvateľov v rôznych častiach Zeme 

 Vysvetliť ako súvisí rozloženie rastlinných a 
živočíšnych pásiem s podnebnými  pásmami. 

 Stručne charakterizovať najvýznamnejšie  
hospodárske aktivity človeka a odlíšiť ich 

 Opísať život pôvodných obyvateľov a ich  
vzťah k prisťahovalcom. 

Ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie 
regióny Zeme 
 

 
 

 Členenie Ázie na časti – južná,  
juhovýchodná, východná, severná,  
stredná, juhozápadná 

 Povrch  – Himaláje, Sopečná činnosť  
A zemetrasenia  

 Vodstvo v Ázii  – rieky v Ázii , jazerá 

 Podnebie, rôznosť podnebia v 
závislosti  od podnebných činiteľov 

 Podnebné oblasti  – severná oblasť, suchá  
oblasť v juhozápadnej časti Ázie, monzúnová 
oblasť v južnej Ázii 

 Klimatické diagramy z rôznych častí Ázie  
(hlavné znaky podnebného pásma, oblasti) 

 Obyvateľstvo Ázie, náboženstvá, 

 Hospodárstvo Ázie (stručne) 

 Štáty  – Čína, India, Japonsko, Rusko,  
arabské krajiny 

 Veľké mestá 
 
 

 
Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, TVORBA  
PROJEKTU A  
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, REGIONÁLNA 
VÝCHOVA A TRADIČNÁ  
ĽUDOVÁ KULTÚRA 
 

 

Environmentálne súvislosti spestrené zaujímavosťami o regióne 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak pozná: 
 

 Nedostatok potravín ako  globálny problém 

 Staré civilizácie 

 Určiť na mape sopečné oblasti, najvyššie 
položenú náhornú plošinu na svete, najvyššie 
pohorie na svete, oblasti  zemetrasení. 

 Zdôvodniť rozdiely. 
 

 
 

Nadmerná hustota  zaľudnenia určitých oblastí 
v Ázii 

 Boom priemyselnej výroby (ázijské tigre) 

 Hrozby tajfúnov, zemetrasení a povodní 

 Kultúrne pamiatky  
 

 
Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, OCHRANA 
ŽIVOTA A ZDRAVIA, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
 

 

Kľúčové kompetencie 



kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa 
 

 žiak pozná svoj preferovaný štýl učenia  sa, vie si zorganizovať vlastné učenie 

 vie prekonávať prekážky v učení, vie požiadať i poskytnúť pomoc 
 
sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti) 
 

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

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

 je schopný orientácie v internetovej sieti 

 dokáže primerane veku a komunikačnej situácii reagovať na tému 
 
kompetencia (spôsobilosť) uplatňovať základ matematického myslenia a základné schopnosti  
poznávať v oblasti vedy a techniky 
 

 používa matematické myslenie na riešenie praktických problémov v každodenných situáciách 

 je schopný použiť konkrétny poznatok prírodovednej gramotnosti v praktickom živote 
 
kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

 vie posúdiť vhodnosť zvoleného pracovného postupu 

 má osvojenú základnú terminológiu z oblasti IKT 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 
 
kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy 
 

 pri riešení problémovej situácie dokáže pracovať v tíme 

 je schopný urobiť samostatné rozhodnutie pri riešení problému 

 je primerane vývoju schopný odhaliť podstatu problému 

 dokáže odhaliť svoju rolu v riešení problémovej situácie 

 dokáže primerane vývoju niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutie 
 
kompetencie (spôsobilosti) občianske 
 

 je schopný orientovať sa  v orgánoch štátnej správy 
 
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne 
 

 pozná základné charakteristiky ľudskej osobnosti 

 je schopný urobiť zmenu vo svojom správaní 

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

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine  - 
uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže tvorivo prispievať k dosahovaniu spoločných 
cieľov 

vie riešiť interpersonálne situácie reálne, bez emócií 

dokáže primerane vývoju riešiť interpersonálne vzťahy 



 vie prejavovať úctu a prikladať vážnosť názorom a radám skúsenejších 
 
kompetencie (spôsobilosti) pracovné 
 

 je schopný tvorivého prístupu 

 je schopný tímovej práce 
 
kompetencie (spôsobilosti) smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
 

 je schopný stanoviť a dosiahnuť cieľ, a to nielen v práci, ale aj v každodennom živote 
 
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 
 

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situácii 
 

 

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

predmete sa zvyšuje časová dotácia o 1 hodinu. Táto hodina bude využitá na prehlbovanie a 

upevňovanie učiva. 

 

 

 

 

 
 
Regionálna výchova 

 Charakteristika predmetu 

     Voliteľný predmet Regionálna výchova, vytvára predpoklady u žiakov na pestovanie a rozvíjanie 

citu ku kráse ľudového umenia a uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Pomáha žiakom 

uvedomovať si prírodné krásy a historické pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty 

k svojej vlasti, kraju i k sebe samému. Rozvíja toleranciu voči iným kultúram. 

Žiaci cez poznanie najbližšieho prostredia, ktorého súčasťou sú, získavajú základné vedomosti 

o svojom najbližšom spoločenskom prostredí, o miestnej krajine, regióne. Oboznamujú sa s územím, 

obyvateľmi, ich tradíciami a zvykmi. Učia sa orientovať v časových údajoch, histórii miestnej krajiny, 

regiónu. 

Obsah regionálnej výchovy sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na 

nárast problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na životné prostredie i na spoločnosť, 

žiaci získavajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich a v budúcnosti riešiť. 

 



Ciele predmetu 

Cieľom predmetu je pomôcť žiakom uvedomovať si prírodné krásy a historické 
pamätihodnosti svojho regiónu za účelom pestovania úcty k svojej vlasti, kraju a i k sebe samému. 
Vytvárať predpoklady u žiakov na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse ľudového umenia a 
uchovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Rozvíjať toleranciu voči iným kulturám. 
 

 

5. ročník  

1hod/týždeň  

Putovanie za históriou Slovenska 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Aplikovať povesť na tvorbu erbu 

 Hľadať súvislosti povestí a erbu 

 Získať základy národnej identity 

 Dokáže sa orientovať v teréne podľa 
svetových strán  

 Identifikovať kresťanské sviatky 

 Dokáže poznať význam času 

 Pochopiť význam a zmysel 
starýchremesiel 

 

 Stručný historický prehľad  

  Príchod Slovanov 

 Veľká Morava, Nitrianske kniežatsvo 

 Uhorsko, Rakúsko-Uhorsko 

 ČSR, Slovenská republika 

 

Prierezové témy 

Multikultúrna výchova, 

Mediálna výchova,  

Enviromentálna výchova 

 

Objavujeme dejiny regiónu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Uvedomuje si svoju vlastnú identitu   

 Hľadanie samého seba 

 Aplikovať povesť na tvorbu erbu 

 Hľadanie súvislosti povestí a erbu 

 Popísať podľa fotografie život minulosti 
a dnes  poznať názvy turských celkov 

 Nájsť chránené rastliny v atlase, 
živočichy 

 Osvojí si zásady správania v NP 

 Vianoce na dedine 

 

 História Žilinského kraja  

  Významné udalosti v histórii 

  Zvyky a tradície 



 Definovať pojmy obyčaje so zvykmi na 
dedine 

 

Prierezovétémy 

Multikultúrna výchova,  

Mediálna výchova,  

Enviromentálna výchova  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

 

Moja rodná obec v dejinách 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 Určiť polohu svojej obce, regiónu   

 Uvedomuje si svoju vlastnú identitu 

 Hľadanie samého seba 

 Získať základy národnej identity 

  Vie určiť kroj svojej obce 

  Pozná historické ľudové nástroje 

 Pozná históriu svojho kostola 

 Vie pomenovať aspoň pár druhov 
remesiel praktizovaných v našej obci 

 

 Vznik obce   

 Erb, historická povesť 

 Ľudové zvyky a tradície v obci 

 História obce 

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj, 

 Dopravná výchova,  

Multikultúrna výchova,  

Mediálna výchova,  

Enviromentálna výchova  

Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  

 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa   

 pozná pojem informačný zdroj a jeho využitie 

 vie posúdiť hodnovernosť informácie, jej zdroj a využitie 

 je schopný tvorivo spracovať získané informácie 

 je schopný získané informácie prakticky využívať 



 žiak pozná svoj preferovaný štýl učenia sa, vie si zorganizovať vlastné učenie 

 vie prekonávať prekážky v učení, vie požiadať i poskytnúť pomoc 

  vie si reálne postaviť ciele svojho ďalšieho rozvoja i možnosť ďalšieho studia 

 vie prevziať zodpovednosť za svoje ďalšie učenie 

 chápe vlastné vzdelanie ako zvyšovanie osobnej hodnoty 

 pozná silné a slabé stránky svojich zručností a kvalifikácií 

 je schopný vyhľadávať príležitosti na vzdelávanie a odbornú prípravu a poradenství 

 vie v procese vzdelávania spolupracovať, využívať výhody učenia sa v heterogénnych 
skupinách   

 je schopný organizovať svoje vlastné učenie sa, posúdiť svoju vlastnú prácu a v potrebných 

prípadoch vyhľadávať poradenstvo, informácie a podporu  

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

 vie posúdiť vhodnosť zvoleného pracovného postupu 

 má osvojenú základnú terminológiu z oblasti IKT 

 má schopnosť vyhľadávať, zhromažďovať a spracovávať informácie a používať ich kritickým a 

systematickým spôsobom   

 vie rozlišovať medzi skutočnosťou a virtuálnym svetom a zároveň rozpoznávať prepojenia 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

  dokáže vytvoriť jednoduché tabuľky a grafy a pracovať v jednoduchom grafickom prostredí 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá 

 dokáže využívať IKT pri vzdelávaní 

 dokáže využívať IKT v každodenných súvislostiach: v osobnom a spoločenskom živote, 

 má kritický a zvažujúci postoj k dostupným informáciám a zodpovednému používaniu 

interaktívnych médií.  

kompetencie (spôsobilosti) pracovné   

 dokáže si stanoviť ciele ,kriticky hodnotí svoje výsledky 

 dokáže obhájiť zvolené pracovné postupy 

 pri riešení pracovných situácií dokáže vhodne zúžitkovať teoretické poznatky 

 stanovuje si primerané pracovné ciele 

 aktívne pracuje na naplnení svojich cieľov 

 je pružný a schopný prijať novinky 

 je schopný tvorivého prístupu 

 je schopný tímovej práce 

  chápe princípy podnikania a zvažuje svoje predpoklady pri jeho budúcom plánovaní 

 dokáže získať a využiť informácie o vzdelávacích a pracovných príležitostiach 



 kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradicie 

 dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch 

 dokáže sa vyjadrovať prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného 

umenia   

 dokáže vnímať umenie ako prostriedok rozvoja vlastnej tvorivosti a predstavivosti 

 je schopný vnímať estetickú stránku svojho životného prostoru 

 má základné vedomosti o významných kultúrnych dielach vrátane súčasnej ľudovej kultúry 

 chápe kultúrnu a jazykovú rozmanitosť v Európe a v iných oblastiach světa 

 pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu) 

 kultúru správania dokáže aplikovať do bežných životných situácií 

 správa sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám 

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr 

Občianska náuka  
 
Charakteristika predmetu  
Predmet prispieva k orientácii žiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu svojej 
obce, regiónu, vlasti a Európskej únie. Umožňuje žiakom pochopiť seba samých a pomáha im v ich 
socializačnom procese. Učí ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a 
obhajovať práva druhých. Poskytuje žiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich k 
aktívnej občianskej angažovanosti a umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti.  

Ciele predmetu  
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že vedie žiaka k:  
• podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  
• utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí,  
• realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  
• akceptovaniu vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí,  
• aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, rešpektovaniu 
základných princípov demokracie a tolerancie,  
• vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  
• rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy,  
• získaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti,  
• uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, 
názorov a postojov,  
• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv,  
• vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 
spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  
• rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel spoločenského spolunažívania a 

prebratiu zodpovednosti za vlastné názory, správanie sa a dôsledky 

 

5. ročník  

1 hod/ týždeň  



Moja rodina 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 
 vysvetliť význam rodiny pre človeka 

a spoločnosť  
 opísať roly jednotlivých členov 

rodiny  
 na príklade opísať význam pravidiel 

v rodine a spätosť práva a 
povinností  

 vyvíjať snahu ochraňovať svoje 
práva a plniť si svoje povinnosti  

 prejavovať úctu a hrdosť na svoju 
rodinu ,tradície a zvyky  

 
 rozšíriť, v čom sú si rodiny podobné a 

v čom sú originálne  

 opísať dôležitosť komunikácie medzi 

členmi rodiny pre ich harmonický 

život  

 začať uplatňovať komunikačné 

techniky  

 vedieť obhajovať, zdôvodňovať svoj 

názor a rešpektovať názor ostatných  

 prejavovať úctu k názorom rodičov  

 
 

 
 

 funkcia rodiny  
 princípy na ktorých fungujú vzťahy v 

rodine  

 pravidlá platné v rodine, práva a 
povinnosti rodičov ,detí  

 rodostrom -2 generácií zvyky a tradície 
rodiny  

 verbálna a neverbálna komunikácia  

 dôvody ktoré vedú ku krízam v rodine  

 problémy rodinného života, spôsoby 
riešenia  

 životné štýly, stres, relaxačné technik,  

 
 zdravý životný štýl, životospráva, 

hygiena  
 spôsoby trávenia voľného času, 

spoločné voľnočasové aktivity, 
individuálne čas. aktivity  

 spôsoby trávenia voľného času v 
rodinách  

 širšia rodina medziľudské vzťahy, 
priateľstvo, pomoc, podpora  

 viacgeneračné rodiny - problémy vo 
viacgeneračných rodinách  

 dohovor o právach dieťaťa, zákon o 
rodine  

 
 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, TVORBA 
PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

Moja škola 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 
 vie vysvetliť príčiny pozícii 

jednotlivých žiakov aj seba v triednom 
kolektíve  

 vie vymenovať základné roly žiakov v 
triede a zaradiť žiakov do nich  

 vie vysvetliť, čo je socializácia a prečo 
je pre jednotlivca dôležitá  

 pozná a riadi sa pravidlami kolektívu  
 je ochotný robiť kompromisy  
 pozná základné spôsoby riešenia 

konfliktov a uplatňuje ich v triede  
 

 zapája sa do mimoškolských aktivít -  
 pozná, ktoré záujmové útvary pracujú 

v škole a začlení sa do niektorého z 
nich –  

 
 uvedie možnosti mimoškolského 

využívania voľného času  
 vie uviesť úspechy osobností 

pedagógov a históriu svojej školy –  
 

 pozná jej symboliku  
 rozvíja pocit hrdosti, spolupatričnosti, 

posilňuje snahu reprezentovať školu  

 vysvetlí, prečo má vzdelanie práve také 

miesto v jeho hodnotovom systéme 

 
 

 
 princípy fungovania triedneho 

kolektívu  
 osobnosť – pozitívna, negatívna vodca, 

vodcovský typ  

 pravidlá spolupráce, kompromis - 
riešenie konfliktov  

 rovnosť, rovnakosť, predsudok, 
sebapoznanie, sebahodnotenie, 
hodnotenie druhých  

 vzájomné pôsobenie členov kolektívu  

 dokument práva a povinnosti žiakov  

 vytvorenie triednej samosprávy  

 dokument: práva a povinnosti žiakov na 
ZŠ, vytvorenie žiackeho parlamentu  

 mimovyučivacie aktivity v škole, 
záujmové útvary v škole, mimoškolská 
činnosť  

 história školy - úspechy žiakov, osobnosti 
školy, symbolika školy  

 osobnosť učiteľa, pracovné štýly učiteľa  

 povolanie, zamestnanie, rodinné tradície 
povolaniach  

 systém hodnôt, vzdelanie v systéme 
hodnôt  

 celoživotné vzdelávanie  

 typy a stupne škôl, šk. zariadenia  

 typy a stupne škôl v EU, povinná šk. 
dochádzka  

 režim dňa, výchova vyučovanie  

 spôsoby vyučovania v budúcnosti, 
postavenie žiaka a učiteľa v budúcnosti  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OCHRANA 
ŽIVOTA A ZDRAVIA, TVORBA PROJEKTU A 
PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

6. ročník  

1 hod/ týždeň  

Moja obec, región, vlasť, Európska únia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak : 

 
 Pozná históriu a súčasnosť obce, v 

ktorej žije.  
 Vie vysvetliť význam symbolov obce 

(erb, vlajka), ak ich obec má.  

 Vie posúdiť význam obecnej kroniky pre 
poznanie minulosti obce a pre jej 
prepojenie so súčasnosťou.  

 Pozná osobnosti obce v minulosti a dnes.  

 Uvedomuje si význam pozitívnych vzorov 
z minulosti a súčasnosti pre svoj život.  

 Buduje si pocit hrdosti na svoju obec 
poznaním jej prírody a pamiatok.  

 Vie, kto je starostom (primátorom) obce.  

 Vie, kto je starostom (primátorom) obce.  

 Pozná základné úlohy obecnej 
samosprávy.  

 Pozná základné úlohy obecnej 
samosprávy.  

 Zaujíma sa o spôsob volieb poslancov do 
obecného zastupiteľstva.  

 Zúčastní sa (s rodičmi alebo učiteľmi) na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 Zúčastní sa (s rodičmi alebo učiteľmi) na 
zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 Aktívne sa s členmi svojej rodiny zapája 
do organizovania akcií v obci a 
zúčastňuje sa ich.  

 Žiak pozná históriu a súčasnosť regiónu, 
v ktorom žije.  

 Vytvára si hrdosť na svoju vlasť 
poznaním jej minulosti, prítomnosti, 
pamiatok a prírody  

 Pozná štátne symboly a vie, ako im vzdať 
úctu.  

 Uvedomuje si význam európskej 
integrácie pre život občanov SR.  

 Vie si vyhľadať a v praktickom živote 
používať základné informácie o EÚ.  

 Uvedomuje si nutnosť zachovania 
slovenskej národnej identity s 
prepojením na európsku identitu.  

 Podporuje šírenie znášanlivosti a 
tolerancie medzi národmi EÚ.  

 

 
 História a súčasnosť mojej obce  

 Kronika a erb mojej obce  

 Významné osobnosti našej obce  

 Na čo som hrdá/hrdý v mojej obci a jej 
okolí (pamiatky, príroda)  

 Obecná samospráva  

 Verejný, kultúrny a spoločenský život v 
našej obci  

 Môj región  

 Moja vlasť – Slovenská republika  

 Štátne symboly  

 Európska únia  

 Prepojenie národnej identity s 
európskou identitou  

 

 

Prierezové témy 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, TPPZ, 
OSOBNOSTNÝ A SOC. ROZVOJ, ENV , 
DOPRAVNÁ VÝCHOVA, REGIONÁLNA 
VÝCHOVA  



 

 

Vnútorný a vonkajší život jednotlivca 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak : 

 
 Uvedomuje si spätosť ľudskej psychiky 

s biologickými faktormi (nervovou 
sústavou).  

 Uvedomuje si, že jeho psychika je vo 
vývine.  

 Pozná základné prvky psychiky – pocit, 
vnem, predstava. Vie ich rozlíšiť.  

 Uvedomuje si neopakovateľnosť 
charakteristických znakov osobnosti.  

 Pozná základné typy osobnosti podľa 
temperamentu a vie zaradiť seba 
samého.  

 Vie rozlíšiť dva druhy pamäte 
(krátkodobú, dlhodobú) a chápe ich 
význam pre svoje vzdelávanie.  

 Uvedomuje si súvislosť medzi 
pamäťou a myslením v procese učenia 
sa.  

 Posudzuje základné metódy učenia sa 
a hľadá si najvhodnejšie pre svoju 
osobnosť.  

 Vie na jednoduchom príklade odvodiť 
z dvoch súdov záver usudzovania.  

 Vie na jednoduchom príklade odvodiť 
z dvoch súdov záver usudzovania.  

 Vie rozlišovať medzi základnými 
emóciami a chápe dôležitosť 
primeraného prežívania emócií.  

 Vie posúdiť svoje schopnosti pre 
niektorý typ činnosti.  

 Vie využívať osvojené vedomosti zo 
psychológie vo svojom každodennom 
živote.  

 Uvedomuje si vytváranie sociálnych 
vzťahov vo všetkých skupinách, 
ktorých je členom.  

 Uplatňuje poznatky o socializácii pri 
svojom včleňovaní sa  

 

 
 Ľudská psychika  
 Ľudská osobnosť a jej schopnosti  

 Proces učenia sa  

 Ľudské emócie  

 Psychické procesy  

 Štýly učenia  

 Psychológia v  

 každodennom živote  

 Vytváranie sociálnych vzťahov 
jednotlivca v širšom prostredí  

 Sociálne skupiny  

 Sociometria skupiny  

 Sociálne vzťahy v triede  

 Sociálne zručnosti  

 Komunikácia v sociálnych skupinách  

 Pozície, roly jednotlivca v sociálnej 
skupine  

 Konflikty a ich riešenie  
 
 

 



 Pozná pozície a roly jednotlivcov v 
spoločenských skupinách.  

 Pozná základné metódy merania 
sociálnych vzťahov v skupine.  

 Rešpektuje každého člena skupiny bez 
ohľadu na jeho pozíciu v skupine.  

 Vie odolávať tlaku niektorých členov 
skupiny.  

 Podporuje včleňovanie sa jednotlivcov 
do sociálnej skupiny.  

 Uvedomuje si súvislosť medzi vzťahmi 
v skupine a konaním členom sociálnej 
skupiny, ako aj skupiny ako celku.  

 Ovláda a v každodennom živote 
používa základné komunikačné 
zručnosti – komunikuje, spolupracuje 
a rieši konflikty. 

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TPPZ, 
OŽZ  
 

 

 

 
Človek a hodnoty 
 
Etická výchova 

Charakteristika predmetu 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou a 
hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné 
hodnoty zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním 
informácií o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a 
interiorizáciu (zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v 
súlade. Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu 
harmonických a stabilných vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v 
národe a medzi národmi. Etická výchova sa prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá 
sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj 
etických postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená 
komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa 
na primárnej prevenciu porúch správania a učenia. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  



• má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť,  
• má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou,  
• jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, 
vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku 
spoločnosti,  
• má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať 
aj v neočakávaných a zložitých situáciách,  
• charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania,  
• koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami a 
chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 
 • prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý 
ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami,  
• je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

 

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré 
uvádza profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: 

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy  
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, 
rozvíjať jeho city  
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity  
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť 
progresívne medziľudské vzťahy  
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť 
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. 
 
 
V našej škole sa etická výchova realizuje len pre jednu nehomogénnu skupinu, preto aj učebné 
osnovy sú prierezom všetkých ročníkov. 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 

                                                                                                                                          6.ročník 
                                                                                                                                          1 hod/ týždenne 
 

Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Uvedomene používať slová „prosím, 
ďakujem, prepáč“  

  Objasniť dôležitosť počúvania pri 
rozhovore  

  Vysvetliť príslušnosť k spoločenstvu 
triedy 

   Zopakovať si práva a povinnosti v rámci 
skupiny  

 

 

 Vedieť vysvetliť dôležitosť počúvania pre 
spoluprácu. 

   Poznať svoje práva a povinnosti v rámci 
školskej triedy.  

  Sebaovládanie pri prijímaní informácií o 
sebe a druhých. 
 



  Preukázať schopnosť spolupráce v 
skupine, argumentovať, obhájiť svoje 
názory v skupine, ohodnotiť názory a 
nápady iných 

   Prijať a akceptovať spolužiaka, jeho 
jedinečnosť 

 Základy spolupráce v skupinách. 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ochrana života a ydravia 

 

Tvorivosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 čo ponúknuť zo svojich darov v prospech 
spoločenstva,  

 Zapája sa do tvorivých úloh 
prostredníctvom schopností a fantazie 

   Je trpezlivý pri spoločnom riešení úloh  

  Navrhnúť viacero riešení zadanej úlohy, 
vytvoriť problémovú úlohu pre 
ostatných  

 Vytvoriť návrhy na riešenie daných 
situácií 

  Vymyslieť príbeh s použitím daných slov 
podľa vlastnej fantazií 
 

   -opísať ústnou formou zážitok 
z prekvapenia 
 

  Odlíšiť seba od ostatných /výzor, 
záujmy, čo rád robí, čím chce byť 

 

 Vedieť vysvetliť, čo je tvorivosť  

 Vedieť vysvetliť súvislosť medzi 
fantáziou, úsilím a tvorivosťou  

  Vedieť vymenovať konkrétne produkty 
tvorivosti v rámci rodiny a školy 

   Objavovanie vlastných daností – 
talentu – pozitívnych stránok 

   Rozvoj fantázie a pozorovacích 
schopností  

 Tvorivosť iných, ktorá nás obohacuje  

 Využitie tvorivosti v živote triedy 

 

Prierezové témy 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

Environmentálna výchova 

 

Iniciatíva 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Uvedomovať si rozdiel medzi pozitívnou 
iniciatívou a tou, ktorá ohrozuje zdravie 
a osobnú bezpečnosť 

 Prejavovať aktívnejšiu účasť na riešení 
problémov v triede 

 

 

 Vedieť vysvetliť, čo je iniciativ 

 Vedieť uviesť príklady prospešnej a 
škodlivej iniciatívy 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ochrana života a ydravia 

 

Vyjadrovanie citov 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Chápať dôležitosť kultivovaného 
vyjadrovania negatívnych citov  

 Vedieť verbálne aj neverbálne vyjadriť 
city, kultivovane vyjadriť negatívne city, 
akceptovať prežívanie citov druhých 

 

 

 Vedieť vysvetliť spojenie vyjadrovanie 
citov,  

 Vedieť vysvetliť význam citov v živote 
člověka 

 Poznať význam slov radosť, smútok, 
hnev, ľahostajnosť, vďačnosť, ochota, 
láskavosť, obdiv, odpor 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 Ochrana života a zdravia 

 Environmentálna výchova  

Multikultúrna výchova 

 

 Komplexná prosociálnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Uvedomovať si potrebu rešpektovania 
odlišnosti iných, 

 Chápať túžbu nájsť dobrého priateľa a 
byť dobrým priateľom  

 Vedieť rozlíšiť dobrú a zlú klímu v rámci 
triedy, 

 Rôznymi spôsobmi prispievať k 
vytváraniu dobrej nálady a pohody v 
triede 

 

 

 Vedieť vysvetliť, čo je spoločenstvo detí, 

 Vedieť, čo podporuje vzájomnú dôveru, 
priateľstvo a čo ich narúša 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ochrana života a ydravia 

 

Otvorena komunikácia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Chápať i akceptovať význam počúvania 
pre spoluprácu a dobré vzťahy 

 Uvedomovať si spojitosť práv a 
povinností 

 

 

 Poznať svoje práva a povinnosti v rámci 
školskej triedy 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Ochrana života a ydravia 

 

 

Kľúčové kompetencie  

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 je schopný aktívne počúvať  

 uplatňuje ústretovú komunikáciu pre vytváranie dobrých vzťahov so spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi 
a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 

  chápe význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti 
 kompetencia (spôsobilosť) učiť sa  

 má osvojené základy schopnosti sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupo 

  uvedomuje si význam vytrvalosti a iniciatívy pre svoj pokrok osobné, sociálne a občianske  



kompetencie (spôsobilosti) 

  má základy pre smerovanie k pozitívnemu seba obrazu a sebadôvere 

  dokáže odhadnúť svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 

  uvedomuje si, že má svoje práva a povinnosti  

 dokáže primerane veku odhadnúť dôsledky svojich rozhodnutí a činov 

  má osvojené základy pre efektívnu spoluprácu v skupine 

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

  uvedomuje si význam pozitívnej sociálno-emočnej klímy v triede a svojim konaním prispieva k 
dobrým medziľudským vzťahom 

  uvedomuje si vlastné potreby a tvorivo využíva svoje možnosti 
 kompetencia (spôsobilosť) riešiť problémy  

 pokúša sa problémy a konflikty vo vzťahoch riešiť primeraným (chápavým a spolupracujúcim) 
spôsobom 

 
Náboženská výchova – rímsko - katolícke náboženstvo 
  
Charakteristika predmetu  
 
Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má 
potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova 
má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy na škole. Predmet umožňuje žiakom 
formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov a konania, konfrontovať ich s 
vedecky a nábožensky (kresťansky) formulovanými pohľadmi na svet, hľadať svoju vlastnú životnú 
hodnotovú orientáciu.  
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova formuje v človeku náboženské myslenie, 
svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského myslenia a 
integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, k učeniu Cirkvi a k jej 
tradícii, otvára pre neho možnosť života s Cirkvou. Návrh nových učebných osnov kladie doraz na 
žiaka a rozvinutie jeho kompetencii, ktoré sú potrebné pre jeho osobný život a život v spoločnosti. Vo 
výchovno-vzdelávacom procese vznikla potreba nového systému vzdelávania, čo si vyžaduje aj zmenu 
štruktúry učebných osnov.  
Ako najvhodnejšia sa javí špirálová štruktúra učebných osnov, ktorá je kombináciou cyklickej 
štruktúry s lineárnou. Špirálové usporiadanie obsahu učiva umožňuje postupné prehlbovanie učiva v 
nasledujúcich ročníkoch vždy na náročnejšej úrovni. V lineárnej štruktúre je potrebné rozdelenie 
obsahov učiva do podstatných línii, ktoré v nasledujúcich ročníkoch prehlbujú kognitívne, afektívne a 
psychomotorické ciele, potrebne na osvojenie kľúčových kompetencii žiakov. Predkladaný projekt 
rozdeľuje obsah učiva do troch lineárnych oblasti, ktoré sú zamerané na:  
1. trojičný rozmer (v každom ročníku primerane spoznávať všetky tri božské osoby prostredníctvom 
Božieho zjavenia – Svätého písma, tradície a učenia Cirkvi)  
2. kristologicky rozmer (v každom ročníku primerane veku sprístupňovať tajomstvo vykupiteľského 
diela Ježiša Krista)  
3. rozmer spoločenstva (primerane veku postupne spoznávať biblické dejiny, dejiny cirkvi, význam 
slávenia spoločenstva, poslanie človeka s dorazom na osobne dejiny spásy).  
Uvedené lineárne oblasti sa budú prehlbovať v špirále, ktorú tvorí trinásť úrovni. Lineárne oblasti sa 

opakujú v celej špirále, výsledkom čoho je postupne rozširovanie učiva a jeho prehlbovanie 

primerane veku žiakov. Obsah učiva predstavuje dejiny spásy, je zameraný na osobné dejiny spásy 

vychovávaného. Dejiny spásy rozvíjame v špirále cez postojovú orientáciu, ktorú zviditeľňuje 



ročníková téma. Predkladaný výber a usporiadanie ročníkových tém predstavuje cielenú výchovu k 

čnostiam. Poznávaním lásky, ktorá nás presahuje, môže vychovávaný rasť v plnej zrelosti osobnosti. 

 

 Cieľ predmetu  
 
Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji kľúčových kompetencií najmä 
Vyučovací predmet náboženstvo/náboženská výchova sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie 
hodnotovej orientácie žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, 
ktorých hodnotová orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. 
Náboženstvo/náboženská výchova je výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i 
celej spoločnosti. Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a 
svetu, v ktorom žijú. Zároveň výučba predmetu naväzuje na ďalšie spoločenskovedne predmety, 
umožňuje žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí  



žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptovane spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym 
dobrom pre jednotlivca i pre celu spoločnosť.  
Ciele predmetu sú stotožnene s cieľom Národného programu výchovy a vzdelávania Slovenskej 
republiky „...nechceme v Národnom programe len zdôrazňovať organizačne zmeny, financovania, 
formálne aspekty, zmeny v riadení, ale ide hlavne o položenie základov zmeny filozofie výchovy, 
osvojenia si nových hodnôt poznávacích a morálnych kvalít človeka budúcnosti. Mladi ľudia by sa mali 
straniť: pôžitku bez svedomia, bohatstva bez prace, vedy bez ľudskosti, poznania bez vôle, podnikania 
bez mravnosti, politiky bez princípov.“  
Predmet sa cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencii: Napĺňanie cieľov 
jednotlivých vzdelávacích oblasti a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom prostredí 
prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Kľúčové 
kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 
prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti.  
 

 

5. ročník: Poznávanie cez dialóg 

1 hod/týždeň, 33hod/rok 

Boh hovorí k človeku 

 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 orientovať sa v pojmoch: Biblia, 
Sväté písmo, Starý zákon, Nový 
zákon, 

 vymenovať základné delenie SZ 
a NZ, 

 vymenovať evanjeliá, 

 hľadať podľa súradníc daný text 
vo Svätom písme, 

 reprodukovať tri výroky Ježiša 
Krista, 

 opísať najdôležitejšie udalosti zo 
života sv. Cyrila a sv. Metoda, 

 vysvetlia prínos misie sv. Cyrila 
a sv. Metoda pre Slovensko 

 
 Sväté písmo – posvätná kniha 

(vyhľadávanie kníh, kapitol,    veršov, 
skratky kníh) 

 Byzantská misia na území Veľkej Moravy 

 žiaci vierozvestov – sv. Gorazd a sv. 
Bystrík 

 

 

Prierezové témy 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  
 

 

 



 

Dialóg Boha a človeka 

 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

 
Žiak má: 

 rozlíšiť formy modlitby, 

 prerozprávať časti biblického 
príbehu zo života kráľa Dávida 
a Šalamúna, 

 charakterizovať stručne 
jednotlivé prosby modlitby Otče 
náš, 

 zdôvodniť potrebu modlitby pre 
svoj život, 

 vymenovať tri vlastnosti 
(charakteristiky) dobrej 
modlitby, 

 

 rozlíšiť formy modlitby, 

 prerozprávať časti biblického 
príbehu zo života kráľa Dávida 
a Šalamúna, 

 charakterizovať stručne 
jednotlivé prosby modlitby Otče 
náš, 

 zdôvodniť potrebu modlitby pre 
svoj život, 

 vymenovať tri vlastnosti 
(charakteristiky) dobrej 
modlitby, 

 

 

Prierezové témy 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 
SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

  

Náš dialóg s Bohom 

 

 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť úlohu a zmysel symbolov, 
 vymenovať základné časti 

liturgického roka, 

 priradiť správnu farbu k liturgickému 
obdobiu, 

 uviesť päť prikázaných sviatkov, 

 určiť základné časti chrámu, 
vymenovať päť liturgických úkonov 
a predmetov 

    

 komunikácia prostredníctvom symbolu 

 náboženské symboly 

 potreba slávenia v živote človeka 

 čas slávenia – liturgický rok, 

 miesto slávenia – posvätné miesta 
 



 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Obeta Božieho ľudu 

 
 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 prostredníctvom príkladu opíše, čo je  
obeta  

 konkrétnym skutkom vyjadrí vďačnosť 
za obetu druhých ľudí (priateľov, 
rodičov)  

 pomenovať ako sa sprítomňuje Ježišova 
obeta  

 vysvetliť prirovnanie Ježiša k 
nebeskému pelikánovi  

 rozlišuje Božieho baránka v Starom a 
Novom zákone  

 pomenovať, čoho symbolom je chlieb a 
víno, vo sv. omši prinášané na oltár  

 

 Obeta Božieho baránka (starozákonná, 
novozákonná obeta, židovská pascha, 
posledná večera)  

 Obetný dar, moja obeta  
 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 
PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI  
 

 

 
 
Dialóg cez službu 

 
 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 
 vymenovať formy pomoci Cirkvi 

chudobným a biednym 
v dejinách a v súčasnosti, 

 vymenovať troch svätcov, ktorí 
zasvätili svoj život pomoci iným, 

 porovnať možnosti 
angažovanosti chlapcov 
a dievčat v službe rodine 
a spoločenstvu, 

 oceniť službu rodičov pre rodinu, 

 poukázať na úlohu kňaza ako 
Božieho služobníka, 
vysvetliť potrebu sviatosti 
manželstva, sviatosti 
posvätného stavu a zasväteného 
života z pohľadu služby. 

 Cirkev slabých (etika chudoby 
a milosrdenstva v Cirkvi, 
kláštorná starostlivosť 
o chudobných a chorých) 

 starostlivosť o chudobných 
a chorých v súčasnej farnosti 
(charita, paliatívna starostlivosť) 

 služba chorým, služba ľudskej 
rodine a služba Cirkvi 
a spoločnosti 

 sviatosti služby spoločenstvu 
(sviatosť manželstva, sviatosť 
posvätného stavu) 

 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

  

 

6. ročník: Poznávanie pravdy 
1 hod/týždeň, 33hod/rok 

Pravda ako hodnota 

 
 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

 vysvetliť príbeh o Jakubovi a 
Ezauovi (vzhľadom na klamstvo),  

 rozlíšiť v konkrétnej situácii 
pravdu od klamstva,   

 posúdiť pravdu v masmédiách 
na základe novinových článkov,   

 sformulovať zásady pre správne 
fungovanie medziľudských 
vzťahov, 

 potreba pravdy  

 Jakub a Ezau  

 sila slova – šírenie informácii 
(pravda v etike, v médiách, 
zachovanie tajomstva, 
posudzovanie, čestnosť, 
ohováranie, osočovanie) 

 8. Božie prikázanie 
 

 

Prierezové témy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 
Hľadanie pravdy o svete 
 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 charakterizovať inšpiráciu a 
pravdivosť Svätého písma,  

 porovnať biblický príbeh o 
stvorení sveta s vedeckým 
pohľadom a starovekými mýtmi,  

 zhodnotiť potrebu hľadania 
pravdy v súvislosti so stvorením 
sveta, 

 cesty hľadania pravdy v dávnej 
minulosti  

 mýtický obraz sveta  

 vedecké hľadanie pravdy  

 stvorenie sveta – biblický príbeh 
stvorenia 

 

 

Prierezové témy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hľadanie pravdy o sebe 

 
 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť biblický príbeh o 
stvorení človeka,  

 vysvetliť hodnotu človeka 
stvoreného na Boží obraz a 
potrebu úcty,  

 vyjadriť pravdy vyplývajúce z 
biblického príbehu o páde 
človeka,  

 diskutovať o dôsledkoch 
prvotného hriechu, hriechu a 
slabosti človeka  

 vnímať svoje vlastné hranice,  

 vysvetliť pojem svedomie 
(mravný zákon), 

 

 pôvod človeka  

 biblický obraz stvorenia človeka 
(Boží obraz, hodnota každej 
ľudskej osoby)  

 pád človeka (prvotný hriech, 
hriech) 

 hranice človeka (svedomie, pocit 
viny, mravný zákon)  

 sviatosť zmierenia – kresťanská 
nádej 

 



 

Prierezové témy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA, MULTIKULTÚRNA 
VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 
Ohlasovatelia pravdy 

 
 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť význam ohlasovania 
pravdy,  

 opísať povolanie proroka 
Ezechiela a Izaiáša ako 
ohlasovateľov pravdy,  

 vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše áno, 
nech je áno a vaše nie, nech je 
nie“ (Mt 5, 37),  

 vyjadriť potrebu prítomnosti 
Ducha Svätého pri ohlasovaní 
pravdy (sviatosť birmovania),  

 opísať poslanie sv. Petra, sv. 
Štefana, sv. Pavla,  

 uviesť príklad ohlasovateľov v 
dnešnej dobe, 

 

 proroci Ezechiel, Izaiáš 

 Ježiš Kristus – učiteľ pravdy, 
ohlasovanie pravdy v 
podobenstvách  

 apoštoli, ohlasovatelia pravdy 
(sv. Peter, sv. Štefan, sv. Pavol) 

 

Prierezové témy 

 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A 
SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 
Konať v pravde 
 

 

Výkonovvý štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 ysvetliť význam „Zlatého 
pravidla“ (Mt 7,12),  

 oceniť prínos Ježišovho príkazu 
lásky,   

 porovnať ho s podobnými 
pravidlami v iných 
náboženstvách,  

 sformulovať príklady skutkov 

 zodpovednosť za druhých z 
pohľadu prirodzenej morálky 
(„zlaté pravidlo“)  

 Ježišov príkaz lásky (morálky) 

 skutky lásky (skutky telesného a 
duchovného milosrdenstva)  

 spravodlivosť a pravda 
v spoločnosti 

 sociálny hriech 



telesného i duchovného 
milosrdenstva,  

 posúdiť na konkrétnych 
situáciách postoj spoločnosti k 
pravde, láske a spravodlivosti, 

 vysvetliť pojem sociálny hriech. 

 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 
 
Človek a svet práce 
 
Technika 

Charakteristika predmetu 

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie žiakov k 

získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k 

vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce 

vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s 

ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť 

Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie 

o dôležitou zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa 

odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej 

spolupráci žiakov. 

Ciele predmetu 

Žiaci  

 rozlíšia a bezpečne použijú prírodné a technické materiály, nástroje, náradie a zariadenia; 

  si osvoja dodržiavanie stanovených pravidiel a adaptujú sa na zmenené alebo nové úlohy a 

pracovné podmienky; 

  experimentujú s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami; 

  si vytvoria vhodné návyky pre rodinný život;  

 pociťujú zodpovednosť za svoje zdravie, ľudské vzťahy a financie ako aj za pohodlie a 

bezpečnosť v ich bezprostrednom okolí 

  cítia zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce; 

  si osvoja základné pracovné zručnosti a návyky z rôznych pracovných oblastí, organizujú a 

plánujú prácu a používajú vhodné nástroje, náradie a pomôcky pri práci i v bežnom živote; 



  vytrvalo a sústavne plnia základné úlohy, uplatňujú tvorivosť a vlastné nápady pri pracovnej 

činnosti a pri vynakladaní úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku; 

  si vytvoria nový postoj a hodnoty vo vzťahu k práci človeka a životnému prostrediu;  

 chápu prácu a pracovné činnosti ako príležitosti na sebarealizáciu, sebaaktualizáciu a na 

rozvíjanie podnikateľského myslenia; 

 sa orientujú v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej i duševnej práce, osvoja si 

potrebné poznatky a zručnosti významné na možnosti uplatnenia, na voľbu vlastného 

profesijného zamerania a na ďalšiu profesijnú a životnú orientáciu. 

 

 

5. ročník  

1 hodiny/ týždeň  

Človek a technika 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 dodržiavať pravidlá BOZP, hygieny a 
správania sa, 

  vysvetliť pojem technika v užšom a 
širšom zmysle slova, 

  uviesť príklady pozitívnych a 
negatívnych vplyvov techniky na človeka, 
prírodu a spoločnosť, 

  zdôvodniť na príkladoch potrebu 
pozitívneho prístupu človeka k tvorbe 
techniky, 

  vypracovať projekt na tému z ochrany 
prírody. 

 

 

 školský poriadok, pracovný poriadok v 
školskej dielni 
 

 prostredie technické – prírodné – 
spoločenské, vzťahy medzi nimi ochrana, 
príroda, negatívne vplyvy techniky 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, 

 

 

Grafická komunikácia v technike 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

  poukázať na základné rozdiely medzi 
technickým zobrazovaním a kresbou, 

  uviesť príklad zobrazenia telesa na 
jednu priemetňu – nárysňu, 

  porovnať význam základných druhov 

čiar na technickom náčrte a výkrese,  
určiť z technického výkresu rozmery 
zobrazeného telesa, 

 

 

 

 zobrazovanie v technike 
             návrh, náčrt, technický náčrt, technický        

              výkres, druhy čiar 

 

 čítanie jednoduchého technického 
výkresu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY 

ROZVOJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 porovnať vlastnosti rôznych drevín,  
 

 

 

 rozlíšiť základné druhy kovov,  

  porovnať vlastnosti kovov, 

 

 drevo – stavba, štruktúra, rozdelenie, 
vlastnosti, drevo – ťažba, 

               surovina, spracovanie, druhy reziva,      

               polotovary 

 

 kovy – rozdelenie, vlastnosti, polotovary, 
použitie 

 

Prierezové témy 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, 

 

Elektrická energia, elektrické obvody 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť rozdiely medzi monočlánkom, 
batériou a akumulátorom,  

  znázorniť prvky jednoduchých 
elektrických obvodov, 

 zdôvodniť zber nebezpečného odpadu, 

  opísať hlavné zásady postupu 
poskytnutia prvej pomoci pri úraze 
elektrickým prúdom 

 

 ektrická energia, výroba – premena   
energií, zdroje, využitie 

              prvky a schematické značky, schémy     e 

 nebezpečný odpad – jeho zber a 
separovanie (monočlánky, batérie, 
akumulátory) 

 účinky elektrického prúdu, prvá pomoc 
pri zasiahnutí elektrickým prúdom 

 

Prierezové témy 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, 

 

 

 

 

 

 

Ekonomika domácnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 vysvetliť na príkladoch funkciu peňazí 
ako prostriedku na zabezpečenie 
životných potrieb 

 uviesť príklady hospodárného 
zaopbchádzania s vecami, hospodárného 
správania sa vo svojom okolí 

 

 súlad osobných želaní s potrebami 
člověka 

 

 

 vzťah ľudská práca - peniaze 

 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY 

ROZVOJ 

 

Kľúčové kompetencie 

1.  schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

2.  schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať 

vlastný názor, 

3.  schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

4.  schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť, Pracovné 

kompetencie žiaka 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný premet. 

 

 

 

6. ročník  

1 hodiny/ týždeň  

Človek a technika 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 dodržiavať pravidlá BOZP, hygieny a 
správania sa, 

  vysvetliť pojem technika v užšom a 
širšom zmysle slova, 

  uviesť príklady pozitívnych a 
negatívnych vplyvov techniky na človeka, 
prírodu a spoločnosť, 

  zdôvodniť na príkladoch potrebu 
pozitívneho prístupu človeka k tvorbe 
techniky, 

  vypracovať projekt na tému z ochrany 
prírody. 

 

 

 školský poriadok, pracovný poriadok v 
školskej dielni 
 

 prostredie technické – prírodné – 
spoločenské, vzťahy medzi nimi ochrana, 
príroda, negatívne vplyvy techniky 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, TVORBA 

PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, 

 

 

Grafická komunikácia v technike 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

  poukázať na základné rozdiely medzi 
technickým zobrazovaním a kresbou, 

  uviesť príklad zobrazenia telesa na 
jednu priemetňu – nárysňu, 

  porovnať význam základných druhov 

čiar na technickom náčrte a výkrese,  
určiť z technického výkresu rozmery 
zobrazeného telesa, 

 

 

 

 zobrazovanie v technike 
             návrh, náčrt, technický náčrt, technický        

              výkres, druhy čiar 

 

 čítanie jednoduchého technického 
výkresu 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY 

ROZVOJ 

 

 

 

Technické materiály a pracovné postupy ich spracovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 porovnať vlastnosti rôznych drevín,  

 rozlíšiť základné druhy kovov,  

  porovnať vlastnosti kovov, 

 

 drevo – stavba, štruktúra, rozdelenie, 
vlastnosti, drevo – ťažba, 

               surovina, spracovanie, druhy reziva,      

               polotovary 

 kovy – rozdelenie, vlastnosti, polotovary, 
použitie 

 

Prierezové témy 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, 

 

Elektrická energia, elektrické obvody 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť rozdiely medzi monočlánkom, 
batériou a akumulátorom,  

  znázorniť prvky jednoduchých 
elektrických obvodov, 

 zdôvodniť zber nebezpečného odpadu, 

  opísať hlavné zásady postupu 
poskytnutia prvej pomoci pri úraze 
elektrickým prúdom 

 

 ektrická energia, výroba – premena   
energií, zdroje, využitie 

              prvky a schematické značky, schémy     e 

 nebezpečný odpad – jeho zber a 
separovanie (monočlánky, batérie, 
akumulátory) 

 účinky elektrického prúdu, prvá pomoc 
pri zasiahnutí elektrickým prúdom 

 

Prierezové témy 

 

OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA, 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA, 

 



Ekonomika domácnosti 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vysvetliť na príkladoch funkciu peňazí 
ako prostriedku na zabezpečenie 
životných potrieb 

 uviesť príklady hospodárného 
zaopbchádzania s vecami, hospodárného 
správania sa vo svojom okolí 

 

 súlad osobných želaní s potrebami 
člověka 

 

 

 vzťah ľudská práca - peniaze 

 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY 

ROZVOJ 

 

 

Kľúčové kompetencie 

1.  schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci, 

2.  schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať 

vlastný názor, 

3.  schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie, 

4.  schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť, Pracovné 

kompetencie žiaka 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný premet. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umenie a kultúra 
 
Výtvarná výchova 

 Charakteristika predmetu 

Predmet výtvarná výchova (ďalej VV) v nižšom sekundárnom vzdelávaní plynulo nadväzuje na 
výtvarnú výchovu v primárnom vzdelávaní. Naďalej vychádza z autentických skúseností žiaka, 
získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania sa. 
Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – 
vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, 
ustupuje spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. 
Väčšina žiakov v tomto období stráca svoju prirodzenú výrazovosť. VV sa musí podieľať na tejto 
transformácii.  

Uskutočňuje sa to:  
– dôrazom na objaviteľský prístup k technikám, vyjadrovacím prostriedkom a médiám,  
– nahradením nedostatku formálnych zručností pri vyjadrovaní reality, postupmi ktoré takéto 
zručnosti nevyžadujú,  
– väčším dôrazom na myslenie žiaka, na príčinné súvislosti, vzťahy medzi javmi a poznávaciu 
funkciu umenia i vlastného vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami.  

Ťažisko sebavyjadrovania sa, oproti primárnemu vzdelávaniu, prenáša na iné oblasti aktivity. Do 
vyučovania sú zaraďované prostriedky a činnosti, ktoré rozširujú možnosti poznávacieho procesu 
žiaka a dovoľujú mu naplniť jeho prirodzené ambície po vizuálnom vyjadrení skutočnosti, po 
poznávaní formálnej i obsahovej štruktúry sveta, po presnejšom zobrazení pozorovaných vzťahov, po 
vyššej technickej dokonalosti prejavu, po pluralite spôsobov vytvárania. Zapája sa koncepčné a 
konštrukčné myslenie, ktoré je uvádzané do vzťahu s myslením estetickým. Detskú spontánnosť má 
postupne nahrádzať jej dospelý ekvivalent – duchovná otvorenosť a sviežosť, spojená s pribúdaním 
vedomej tvorivej operatívnosti. Žiak reaguje na stále komplexnejšie podnety, reflektuje podnety 
prírodné, civilizačné i kultúrne. Zvyšujú sa jeho technické schopnosti, preto potrebuje vo výtvarnej 
výchove objaviť oblasť nových možností, zodpovedajúcich svojmu vývinu. 
 
 1.2 Metodické východiská predmetu 
 Vyučovanie VV je programovaný a riadený proces v ktorom ale učiteľ iniciuje, rešpektuje a podporuje 
nápady a individuálne riešenia žiaka.  
 
Východiskami tohto procesu sú:  



1. činnosti žiakov, ktoré vychádzajú z myšlienkových, formálnych a technických procesov 
výtvarných a vizuálnych umení, sú založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry;  
2. témy /námety /obsahy zobrazovania, ktoré majú svoj dôležitý antropologický a kultúrny 
charakter. VV predstavuje v rámci obsahu vyučovania jedinečnú možnosť tematizovať základné 
antropologické koncepty:  

a) koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …),  
b) kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity...),  
c) kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...), 
d) kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ,    
     postihnutý ...; kultúrne rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta),  
e) kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...).  

Témy ponímame z hľadiska:  
a) osobnosti a veku žiaka,  
b) edukačných cieľov,  
c) kultúrno-spoločenskej reality.  

Žiak spracováva (mentálne i formálne) symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné 
koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta. Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa 
zaoberajú niektorými z týchto tém, VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale 
vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne 
ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny.  
3. v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa;  
V nižšom sekundárnom vzdelávaní sa zvyšuje dôraz na poznávanie a veku primeraný rozbor diel 
vizuálnej kultúry – jednak kľúčových diel reprezentujúcich historické epochy a kultúry, jednak diel 
reprezentujúcich súčasné tendencie vizuálnych umení. 

 
Cielepredmetu 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni nižšieho sekundárneho vzdelávania sú:  
Kognitívne ciele 
 Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané 
techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej 
kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať 
vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry. 
Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá, 
reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu zobrazovania a jeho kritickej 
selekcii.  
Senzomotorické ciele  
Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu vyjadrovania k 
vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. Naďalej rozvíjať a 
kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú 
sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených myšlienkových a 
zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v jej základných, všeobecne 
uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti vyjadrovania sa 
výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník.  
Socioafektívne ciele  
Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých 
diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícií, ale na úrovni 
aktuálneho vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením.  



Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, 
intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a poznávanie, a taktiež formovanie a aktívne používanie 
zručností – to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania.  
Osnovy VV podporujú medzipredmetové väzby, interdisciplinárnosť vyučovania, pri zachovaní 
špecifík spôsobu poznávania sveta prostredníctvom výtvarnej výchovy. Zapájajú citovosť, afektivitu, 
expresivitu a obrazovú konceptualizáciu, ktoré sú vlastné výtvarnému vyjadrovaniu, do vzťahu aj s 
inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. V rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania to predstavuje 
vedomé hľadanie formálnych a obsahových súvislostí s prírodovednými i humanitnými predmetmi a s 
inými druhmi umenia 
  
Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 

 

 

 

5. ročník  
1 hod/týždeň  

Výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má:  

 kreslenie podľa skutočnosti, dôraz na 
obrys, vymedzenie tvaru, pozadie  

 odtláčanie do modelovacej hmoty - 
reliéf  

 práca s materiálom rôzneho povrchu  

 

 

 
 negatív a pozitív v plošnom vyjadrení  
 negatív a pozitív v plastickom vyjadrení  

 vtláčanie do modelovacej hmoty, 
sadrový odliatok  

 koláž, asambláž, práca s materiálmi  

 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 kresba podľa videnej skutočnosti - 
tieňovanie, šrafovanie, lavírovanie  

 modelovanie podľa videnej 
skutočnosti s dôrazom na proporcie  

 maľba s dôrazom na výstavbu tvaru, 
pokus o farebnú modeláciu - svetlo, 
tieň  

 

 
 kreslenie predmetu podľa skutočnosti  
 modelácia šrafovaním tieňovaním 

lavírovaním  
 modelovanie z modelovacej hmoty, 

hliny  
 maľovanie predmetu podľa 

skutočnosti  
 

 

Prierezové témy 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA,  
OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 

 

 

 

 

 

Podnety výtvarného umenia / médiá, štýly, procesy, techniky, techniky, témy 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 kreslenie podľa skutočnosti, dôraz na 
obrys, vymedzenie tvaru, pozadie  

 geometrická štruktúra predmetov v 
zátiší  

 nelogické kombinovanie rôznych 
predmetov - tvarové , farebné a 
kompozičné kombinácie a novotvary  

 vymýšľať a vytvárať prvky novotvaru 
ornamentu 

 

 
 kubizmus a konštruktivizmus  
 surrealizmus  
 abstraktné umenie  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
 

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 návrh na mozaiku , návrh mozaikovej 
dlažby  

 maľba ikony, inšpirácia farebnosťou a 
tvarovosťou ikony  

 

 
 ranokresťanské a byzantské umenie - 

mozaika alt.  
 ranokresťanské a byzantské umenie - 

ikona  
 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Podnety fotografie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 práca s fotoaparátom, oboznámenie s 
komponovaním záberu, uhla pohľadu, 
farebného naladenia  

 

 
 základy práce s fotoaparátom  
 hry s ostrosťou a neostrosťou  
 digitálny fotoaparát, uloženie a 

základné operácie s fotografiou v 
počítači  

 

 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 

Podnety filmu a videa 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vytvárať krátke videozáznamy  
 

 
 záber  
 spájanie obrazov  
 montáže  

 koláže  
 

 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 

Podnety architektúry 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 model interiéru - vnútro  
 

 
 hravé skúmanie priestoru  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA  
 

 

Podnety dizajnu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vytvárať netradičné aplikácie 
ornamentu  

 nakresliť návrh  
 kresliť a kolorovať  

 

 
 obalový dizajn  
 materiál  
 tvar a grafické riešenie  
 alt. návrh loga  
 značky  
 ex libris  

 

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA, 
 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI  
 

 

 

 

Podnety tradičných remesiel 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 analyzovať a výtvarne spracovať 
prvky ornamentu z rôznych regiónov  

 

 
 podnety hrnčiarstva  
 alt.: kombinácia hrnčiarstva a 

drotárstva  
 

 

Prierezové témy 

REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 
ĽUDOVÁ KULTÚRA  
 



 

Elektronické médiá 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 pracovať v grafickom programe  
 

 
 úprava digitálneho obrazu  
 skenovanie  
 základné operácie s digitálnym 

obrazom  
 alt.: ukážky možností úpravy digitálnej 

fotografie v počítači  
 

 

Prierezové témy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 

Podnety hudby a literatúry, / synestetické podnety 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vymýšľať a vytvárať prvky novotvaru 
ornamentu  

 kresba spojnicou dopredu daných 
značiek  

 nakresliť návrh  
 kresliť a kolorovať  

 

 
 grafická partitúra  
 pokus o jej hudobnú interpretáciu  

 

 

Prierezové témy 

MEDIÁLNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ,  
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI  
 

 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 maľba s dôrazom na výstavbu tvaru, 
pokus o farebnú modeláciu - svetlo, 
tieň  

 nefiguratívne kompozície - škvrna, 
gesto - slovne ho interpetovať  

 kresliť a kolorovať  
 

 
 výtvarné hry s problematikou dejepisu  
 alt. výtvarné hry s problematikou 

zemepisu  
 

 

Prierezové témy 

 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ 
ZRUČNOSTI  
 

 

Tradícia a identita / kultúrna krajina 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 analyzovať a výtvarne spracovať 
prvky ornamentu z rôznych regiónov  

 vymýšľať a vytvárať prvky novotvaru 
ornamentu  

 nakresliť návrh  
 kresliť a kolorovať  

 

 
 výtvarné reakcie na rôzne typy 

regionálnych ornamentov  
 ornamentov rôznych kultúr  

 

 

Prierezové témy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA,  
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 
ĽUDOVÁ KULTÚRA  
 

 

Škola v galérii /galéria v škole 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 spoznávať originály výtvarných diel v 
galérii  

 sprostredkovať galériu z ľubovoľných 
reprodukcií v triede  

 mať schopnosť vyjadriť samostatný 
názor, tvorivosť a originalitu myslenia 
a výtvarného vyjadrovania sa  

 
 objavovanie prvkov obrazu v galerijnej 

zbierke  
 alt. galéria na internete  

 



 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Kľúčové kompetencie 

kompetencia (spôsobilosť) k celoživotnému učeniu sa   

 žiak pozná svoj preferovaný štýl učenia sa, vie si zorganizovať vlastné učenie 

 vie prekonávať prekážky v učení, vie požiadať i poskytnúť pomoc 

sociálne komunikačné kompetencie (spôsobilosti)  

 efektívne využíva IKT pre svoj osobnostný rozvoj 

  je schopný orientácie v internetovej sieti 

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 má osvojené základné zručnosti v oblasti IKT ako predpoklad ďalšieho rozvoja 

  vie posúdiť vhodnosť zvoleného pracovného postupu 

 má osvojenú základnú terminológiu z oblasti IKT 

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá 

kompetencie (spôsobilosti) občianske   

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie  

kompetencie (spôsobilosti) pracovné   

 je schopný tvorivého prístupu 

kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry   

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradicie 

 dokáže sa vyjadrovať prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného 

umenia   

 dokáže vnímať umenie ako prostriedok rozvoja vlastnej tvorivosti a predstavivosti 

 je schopný vnímať estetickú stránku svojho životného priestoru 



 
6. ročník 

1 hod/týždeň 

Výtvarný jazyk / základné prvky výtvarného vyjadrovania 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vedieť nakresliť postavu v pohybe  
 Vystihnúť správne pomery v anatómii  

 

 
 mierka a proporčné vzťahy  
 operácie s proporciami  

 

 

Prierezové témy 

 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  
  
 

 

 

 

 

 

 

Možnosti zobrazovania videného sveta 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvoj kombinačných schopností  
 Vedieť rozvrhnúť architektonický objekt  

 

 
 kreslenie figúry podľa skutočnosti a 

spamäti  

 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

 

 

Podnety výtvarného umenia / médiá, štýly, procesy, techniky, techniky, témy 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  

 Rozvíjať predstavivosť a kreativitu  

 Navrhnúť a vytvoriť priestorový výrobok  

 Pochopiť základy optických hier  

 

 
 kinetické - svetelné umenie  

 op-art  
 

 

Prierezovétémy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  

 

 

Výtvarné činnosti inšpirované dejinami umenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  
 Oboznámiť sa s historickým umeleckým 

štýlom/slohom  

 Vedieť vytvoriť plošný návrh  

 Rozvíjať kladný vzťah k histórii  

 

 
 

 stredoveké a gotické umenie  
  

 

 

Prierezovétémy 

 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA  

 

 

Podnety fotografie 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  
 Rozvíjať predstavivosť a kreativitu  

 Rozvíjať fantáziu pri práci s materiálmi a 
textúrami  

 

 
 inscenovaná fotografia  
 kresba svetlom, zmeny osvetlenia – 

vplyv na plasticitu  
 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 

Podnety architektúry 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvoj kombinačných schopností  

 Vedieť rozvrhnúť architektonický objekt  

 Rozvíjať priestorovú predstavivosť  

 

 
 urbanizmus  
 plán mesta  
 štruktúra zón  

 doprava  
 uzly, vzťah ku krajine  

 mesto a dedina  

 fantastické priestory  
 

 

Prierezové témy 

 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  

 

Podnety dizajnu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  

 Rojvíjať predstavivosť a kreativitu  

 Vedieť vytvoriť plošný návrh  

 

 
 odevný dizajn  

 časť odevu  

 doplnok  

 

 

Prierezovétémy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Elektronické médiá 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať predstavivosť a kreativitu  
 Rozvíjať vizuálnu predstavivosť  
 Uplatniť predstavivosť pri narábaní s 

obrazom  
 

 
 spracovanie a montáž obrazu  

 vrstvy  

 filtre  

 transformácie  

 farebné variácie  

 písmo a obraz  

 alt.: simulovanie vrstiev a filtrov 
prostredníctvom mechanických a 
výtvarných prostriedkov  

 



 

Prierezové témy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 

Podnety hudby a literatúry, / synestetické podnety 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  

 Vnímať tvar, farbu, výraz  
 

 

 farebná hudba  

 objekt,  

 hudobnovizuálny nástroj  

 alt.: zvuková plastika, objekt  
 

 

Prierezové témy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Podnety rôznych oblastí poznávania sveta 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Vystihnúť správne pomery v anatómii  

 Rozvíjať predstavivosť a kreativitu  
 

 

 podnety prírodopisu  

 prírodné štruktúry  
 

 

Prierezovétémy 

 
OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
  

 

Škola v galérii /galéria v škole 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  
 Osvojiť si postupnosť krokov pri tvorbe 

portrétu  

 Vyjadriť ľudskú a zvieraciu postavu v 
správnych proporciách  
 

 

 
 obraz pre 5 zmyslov  

 



 

Prierezové témy 

 
MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 

 

Tradícia a identita / kultúrna krajina 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvoj kombinačných schopností  

 Rozvíjať estetické cítenie  

 Rojvíjať predstavivosť a kreativitu  

 Vytvoriť ozdoby  
 

 

 výtvarné reakcie na tradičné formy 
(architektúry odevov, jedál, zvykov  
 

 

Prierezovétémy 

 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 
ĽUDOVÁ KULTÚRA  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podnety tradičných remesiel  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Rozvíjať estetické cítenie  

 Navrhnúť a vytvoriť priestorový výrobok  
 

 

 Rozvíjať estetické cítenie  

 Navrhnúť a vytvoriť priestorový výrobok  

  

 

Prierezové témy 

 
REGIONÁLNA VÝCHOVA A TRADIČNÁ 
ĽUDOVÁ KULTÚRA  
 

 



Podnety filmu a videa 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Pochopiť a využiť vzťah obrazu a zvuku 
vo filme  

 

 
 vzťah obrazu a zvuku vo filme  

 hudba, hlas a slovo  

 strih  
 

 

Prierezové témy 

 

MEDIÁLNA VÝCHOVA  
 

 

 

 

Kľúčové kompetencie  

kompetencia (spôsobilosť) v oblasti informačných a komunikačných technológií  

 je schopný nahrávať a prehrávať zvuky a videá  
 
kompetencie (spôsobilosti) sociálne a personálne  

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

 
kompetencie (spôsobilosti) vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície  

 dokáže sa orientovať v umeleckých druhoch a štýloch  

 dokáže sa vyjadrovať prostredníctvom vyjadrovacích prostriedkov výtvarného a hudobného 
umenia  

 dokáže vnímať umenie ako prostriedok rozvoja vlastnej tvorivosti a predstavivosti  

 je schopný vnímať estetickú stránku svojho životného priestoru  

 

 
 
Hudobná  výchova 

 Charakteristika predmetu 

Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného rozvoja jedinca a je 

rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, pričom zohráva dôležitú 

úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka. Spoločná úloha predmetov vo 

vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo 

a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa. Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok 



vynikajúcich interpretov, ale viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná 

výchova na základnej škole pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a 

chápeme ju aj ako výchovu človeka. Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k 

hudbe. Hudobné prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok 

formovania osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umožňuje žiakom tvorivo 

si osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia. Základnými 

prostriedkami hudobno-výchovnej práce sú rozmanité hudobné činnosti, ktoré podporujú celkovú 

hudobnosť žiakov, ich záujem o hudbu, rozvíjanie ich individuálnych schopností, emocionálnej 

inteligencie, tvorivého myslenia s využitím špecifík národnej, regionálnej a svetovej hudobnej kultúry. 

Formuje estetický, citový a morálny základ osobnosti žiakov s dôrazom na sebauvedomovanie, 

sebavýchovu a sebareflexiu, porozumenie a solidaritu pre ochranu prírody, kultúrnych hodnôt 

Slovenska a vlastného regiónu, toleranciu k iným kultúram a národom. Utvára a rozvíja hudobno-

estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje žiakov pri 

prehlbovaní hudobného zážitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Hudobná 

výchova posilňuje hodnotovú a vkusovú orientáciu žiakov, rozvíja schopnosť vytvárať a obhajovať 

svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. V intenciách tvorivo – humánnej výchovy a 

vzdelávania je hlavným zámerom hudobnej výchovy optimálne formovanie osobnosti a efektívne 

rozvíjanie hudobnosti žiaka tak, aby si aj prostredníctvom komunikácie s hudbou vytvoril svoj 

progresívny a kreatívny spôsob bytia pre život v 21. storočí. Význam hudobnej výchovy a jej miesto v 

hierarchii vyučovacích predmetov závisí od toho, ako sa vo formovaní osobnosti jedinca uplatňuje 

hudobno-výchovný proces so svojimi špecifikami a ako prispeje k priblíženiu sa či k dosiahnutiu 

ideálu, ktorý je definovaný v Koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania v SR v projekte Milénium ako 

človek. Vzájomným pôsobením činnostného, tvorivého a objaviteľského princípu hudobná výchova 

vytvára predpoklady na poskytovanie zážitkov, radosti, pozitívnych životných podnetov tak, aby sa 

hudba stala súčasťou života žiakov. Robí tak prostredníctvom tradičných hudobných činností 

(vokálnointonačné, inštrumentálne, hudobno-pohybové, /reprodukčné a produkčné/, percepčné 

činnosti) rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Hudobno-dramatické činnosti chápeme ako 

integráciu hudobných činností so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, a to prostredníctvom 

hier, experimentovania, tvorivej dramatiky na báze zážitkového učenia. Pri týchto činnostiach žiaci 

využívajú skúsenosti, vedomosti a zručnosti z iných vyučovacích predmetov ako aj skúsenosti z 

riešenia z rôznych problémov detského života. V tejto súvislosti pôjde predovšetkým o zážitky z 

hudby, o participáciu na jej vzniku v podmienkach pre žiaka najprirodzenejších – pri dramatickej hre. 

Komplexne poňaté hudobné činnosti vytvárajú podmienky hudobného vzdelania žiakov a obohatia 

estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti. Treba ich usmerňovať tak, aby prinášali 

radosť a možnosť sebarealizácie. Tak ako v primárnom vzdelávaní, aj v sekundárnom vzdelávaní 

dodržujeme postup: od hudobných zážitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri 

vnímaní a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať 

z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom zážitkov i vedomostí. 

 

Ciele predmetu 

Cieľom vzdelávacej oblasti umenie a kultúra je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu, 

ktorá je základom rešpektovania rozmanitosti kultúrneho vyjadrovania.“  

Kognitívne ciele  

Cieľom je, aby žiaci získali poznatky, vedomosti a zručnosti v procese komunikácie s hudbou. Na 

základe získaných vedomostí o hudbe, hudobných skúseností a hudobných zručností nadobudnú 



schopnosť získané vedomosti a zručnosti uplatňovať pri aktívnom vnímaní a obsahovom 

sprístupňovaní umeleckých diel a pri elementárnej tvorivosti, spoznajú najvýznamnejších slovenských 

a svetových hudobných skladateľov jednotlivých štýlových období a ich vybrané diela, uvedomia si 

svoju národnú identitu, a to na základe osvojenia si umeleckej výpovede hudobných diel (slovenské 

ľudové a národné piesne, významných diel slovenskej umeleckej hudby) v kontexte s európskou 

hudobnou kultúrou, získajú úctu ku svojej kultúre, prostredníctvom hudobných činností získajú 

schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje, teda komunikovať umeleckými prostriedkami, 

nadobudnú schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela a hudobné prejavy 

vlastného národa, iných národov a etník, v kontexte s hudbou dokážu analyzovať, porovnávať a 

syntetizovať poznatky a podnety z iných predmetov (dejepis, etika, výtvarná, literárna výchova, 

zemepis, cudzí jazyk). 

 Socioafektívne ciele - prostredníctvom precítenia a pochopenia hudobného diela dokážu žiaci 

prekonať svoj egocentrizmus, vedia sa preladiť na komunikačný a ideový kód iného človeka (autora), 

pochopia jeho citový a myšlienkový svet s určitou mierou stotožnenia sa. Uvedomené počúvanie 

hudby môže – a to úplne nenásilne – vychovávať k empatii. Tieto etické momenty vnímania hudby 

smerujú k socializácii a tu tkvie jedna z príčin opodstatnenosti hudobnej výchovy v systéme 

humanisticko-tvorivej edukácie), - na základe vnímania a prežívania hudobných skladieb (od ľudových 

piesní po rozsiahlejšie umelecké diela) slovne, výtvarne a pohybom vyjadriť svoje estetické zážitky, - 

dokážu bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

vedieť prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností a hľadať v ich tvorivých osudoch 

inšpiráciu pre vlastný život. Rešpektovať estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe, - schopnosť 

spolupracovať (pri kolektívnych hudobných činnostiach a najmä pri hudobnodramatických 

činnostiach), mať zodpovednosť za plánovanie a realizáciu spoločnej a vlastnej práce, - vedieť oceniť 

silu hudby a uvedomiť si jej miesto v zmysluplnom využívaní voľného času.  

Psychomotorické ciele žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy (vokálne, inštrumentálne, 

pohybové) a integrovať ich pri realizácii hudobno-dramatických činnosti, v intonačnej a sluchovej 

výchove získané zručnosti vedia využiť pri svojich hudobných činnostiach, na primeranej úrovni 

dokážu využiť nadobudnuté zručnosti pri vyjadrení svojich myšlienok, pocitov a postojov, a tak 

prostredníctvom hudby komunikovať s okolitým svetom.  

 

 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 
 

5. ročník 

1 hod/týždeň 

Ako sa nám prihovára hudba 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Čistá, kultivovaná intonácia  
 

 
 Opakovanie učiva a piesní zo 4. 

ročníka  
 Keby mala rozum stonožka  
 A vy páni, muzikanti  
 Ej, padá padá rosička.  
 Pec nám spadla.  
 Hymna SR  
 P.I.Čajkovskij  
 Tancuj, tancuj, vykrúcaj  
 Klenotnica ľudovej hudby  

 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

 

Prostredníctvom hudby poznávame svoju hud. kultúru i kultúru iných národov 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vedieť porovnať časti piesní, 
rozoznať tóniny/dur, mol/  

 

 
 December a jeho zvyky  
 Vianoce  
 Vstávajte pastieri  
 Búvaj, dieťa  
 Vianočná omša  
 Hudba a pieseň vybraných národov  
 Láska, bože láska  
 Hej, Slováci  
 Voda, čo ma drží nad vodou  
 Hymna ČR  
 Neťukej  
 Ruská hudba - Kalinka, Kazačok  

 

 

Prierezové témy 

 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
 

 

Hudba spojená s inými druhmi umenia 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 



Žiak má: 

 Vedieť reagovať pohybom na hudbu, 
vyjadriť pohybom výraz a náladu 
oiesne a znejúcej hudby  

 Poznať po viacnásobnom vypočutí 
min. 5 hudobných skladieb  

 Poznať funkciu hudby - človek a 
spoločnosť  

 

 
 Voľné dotvorenie hry so spevom - 

Pamodaj šťastia, lavička  
 B. Felix: My, vrabčiaci /uč. 6.roč./  
 Voľné dotvorenie hry so spevom  
 Zľudovené piesne  
 Baletná hudba  
 Čo sme sa naučili  

 

 

Prierezové témy 

OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
 TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ  
ZRUČNOSTI  
 

 

 
 
 
Kľúčové kompetemcie  
 

 Prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení, 

  hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých. 

  Vie zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hier k hrám s pravidlami, 
k zámernej práci s hudobným materiálom. 

 Prostredníctvom programov (Deň matiek, Vianoce), súťaží rozvíjať komunikatívne a sociálno-
interakčné kompetencie, kompetencie kritického myslenia a schopnosť riešiť problémy,  

 upevniť sebadôveru, sebahodnotenie, samostatnosť, zmysel pre tímovú prácu, aktivizovať sa 
pre vyšší výkon. 

 Prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, osvojiť si 
hudobný materinský jazyk a takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov, 

 Prostredníctvom slovenského zvykoslovia vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania 
ľudových piesní minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity a 
vlastenectva,  

 prostredníctvom poznania umeleckých artefaktov chápať ich ako prirodzenú súčasť života. 

 

 

 

 

 

 

6. ročník  

1 hod/ týždeň 



Hudba minulosti a súčasnosť 

 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 

 Žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, 
vníma hud.-výrazové prostriedky  

 Dokáže charakterizovať a verbalizovať 
počúvanú hudbu   

 Spieva intonačne čisto a rytmicky presne 

   Žiak reaguje pohybom na znejúcu 
hudbu, rytmizuje   

 Dokáže vytvoriť jednoduchý 
inštrumentálny sprievod na hudobných 
nástrojoch   

 Žiak sa orientuje v znejúcej  hudbe, 
vníma hudobnovýrazové prostriedky   

 Chápe rozdiely medzi duchovnou a 
svetskou hudbou   

 Žiak dokáže celostne vnímať  hudobné 
ukážky   

 Žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, chápe 
funkciu výrazových prostriedkov hudby   

 Vie zaradiť a charakterizovať počúvanú 
hudbudo obdobia  

  Verbalizuje svoj názor a hudobný zážitok  

  Žiak spieva podľa svojich dispozícií 
intonačne čisto a rytmicky presne  

  Pozná základné znaky  romantizmu ako 
hudobného štýlu   

 Žiak pozná základné diela  romantickej 
opery a ich autorov   

 dokáže porovnávať počúvané skladby 

   Pozná princípy počúvanje hudby  

 Žiak pozná hudobné diela  slovenského 
romantizmu  

  Orientuje sa v pojmoch zborová tvorba, 
komorná tvorba, symfonická tvorba   

 Žiak pozná hudobné diela impresionizmu 
a jeho hud. skladateľov  

  Vie určiť typické žánrové znaky 
jednotlivých hudobných štýlov   

 Žiak chápe súvislosti medzi vývojom 
hudby v minulosti a súčasnou hudbou, 
vplyv klasickej hudby na hudbu v 
médiach 

 Opakovanie učiva z 5. roč.  

  Vyjadrovacie prostriedky hudby.  

 Hudobné žánre: opera, opereta, muzikál, 
balet   

 Spev: piesne z 5. roč. 

   Počúvanie hudby: ukážky z opery, 
operety, muzikálu, baletu 

   Hudobný prejav: jednoduchý tnec, hra 
na telo 

  PRAVEK A LETMÝ POHĽAD NA 
STAROVEK 

  Počúvanie hudby: pieseň afrického 
kmeňa baya, 

 Seikilova pieseňHudobný prejav: 
jednoduché rytmické motívy, hra na 
telo, orffove hud. nástroje  

  LETMÝ POPHĹAD NA STREDOVEK   

 Gregoriánsky chorál, jeho funkcia 

  Svetská hudba středověku 

  Počúvanie hudby: Hospodine, pomiluj 
ny, 

  Gregoriánsky chorál  

  HUDOBNÁ RENESANCIA 

   Madrigal, hudba na hradoch a 
zámkoch. Pavana 

   OD PRAVEKU PO KLASICIZMUS 

   Prehľad o jednotlivých obdobiach od 
praveku po klasicizmus 

   Spev: piesne osvojené v tematickom 
celku 

   Počúvanie hudby: výber ukážok z 
tematického celku formou didaktickej 
hry   

 Hudobný prejav: prezentácie o 
hudobných skladateľoch pripravené 
žiakmi   

 VIANOĆNÉ PIESNE A KOLEDY 

  Spev: výber z vianočných piesní a kolied 

   HUDBA V ROMANTIZME  

  malé formy - piesne a skladby pre klavír, 
husle 

   Počúvanie hudby: 

   F. Schubert - Kráľ duchov 

   R. Schumann – Snenie 

  F. Chopin - nocturná, valčíky 

   F. Liszt - La Campanella 



   Opera v romantizme 

   Spev: G. Verdi- ˇAria Vojvodu z 

Rigoleta. Pochod z 

 Aidy  R. Wagner - Vstup hostí na hrad z 
opery Tannhäuser 

   C.M.Weber –  

 Predohra k Čarostrelcovi  programová 
hudba 

  Počúvanie hudby: B. Smetana: Šárka 

   SLOVENSKÁ HUDBA V OBDOBÍ 
ROMANTIZMU 

  Slovenskí skladatelia v období 
romantizmu 

   Spev: ľudová pieseň V hlbokej doline 

  Počúvanie hudby: M.P. Musorgskij: 

Obrázky z výstavy  

  M.Moyzes: V hlbokej doline 

   M.Sch.Trnavský: Slovenská sonatina 

   OD ROMANTIZMU K HUDBE 20.STOR. 

   Impresionizmus: Tvorba debussyho a 
Ravela 

 Počúvanie hudby:C.Debussy: faunovo 
popoludnie 

  M.Ravel: Bolero 

  Hudobný prejav: inštrumnetálny 
sprievod k Boleru 

  OPAKOVANIE - ZHRNUTIE TEMAT CELKU 
– HUDBA  MINULOSTI A SúčASNOSť   

 Spev: osvojené piesne z tematického 
celku 

 Počúvanie hudby: hudobné ukážky od 
praveku po 20.stor.   

 moderné úpravy klasickej hudby v 
podaní spevákov a  

 skupín populárnej hudby  použitie 
klasickej hudby v soundtrackoch filmoiv 
a seriálov, v televíznej reklame  

  Hudobný prejav: analýza a 
porovnávanie videoukážok   

 spracovanie projektu o hudbe minulosti 

 
Prierezovétémy 

TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 
MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA 
VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

 

Prostredníctvom hudby poznávame kultúru iných národov 



 
Výkonový štandard 

 
Obsahový štandard 

Žiak má: 
 

 Dokáže charakterizovať a verbalizovať 
počúvanú hudbu  

  Spieva intonačne čisto a rytmicky 
presne 

   Žiak reaguje pohybom na znejúcu 
hudbu,rytmizuje   

 Dokáže vytvoriť jednoduchý 
inštrumentálny sprievod na hudobných 
nástrojoch  

  Žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, 
vníma  hudobno-výrazové prostředky 

   Žiak dokáže celostne vnímať hudobné 
ukážky   

 Žiak sa orientuje v znejúcej hudbe, chápe 
funkciu výrazových prostriedkov hudby   

 Verbalizuje svoj názor a hudobný zážitek 

   Dokáže porovnávať počúvané skladby 

   Pozná princípy počúvanje hudby 

   Rešpektuje multikulturalitu 

   Orientuje sa v národnej hudbe 
európskych  krajín 

 RUSKÁ HUDBA   

 Spev: Kalinka 

 Počúvanie hudby: 

  P.I. Čajkovskij: 6.symfónia 

   N.R.Korsakov:Šeherezáda 

  CHORVÁTSKA A GRÉCKA HUDBA 

   Spev: Osol s károu 

   Počúvanie hudby:  

 výber z chorvátskej 

  hudby,hudobné ukážky gréckej a 
tureckej hudby   

 ÍRSKA A ŚKÓTSKA HUDBA: 

   Počúvanie hudby: výber z írskych 

balád, 

 ukážky z Enye, škótska hudba na gajdách  

  IZRAELSKÁ HUDBA 

 Spev: Keby som bol boháčom  
Počúvanie hudby: J.Bock - Fidlikant na 
streche   

 G. verdi: Zbor Židov z opery Nabucco 

  A.Schongerg.  

 Ten, ktorý prežil Varšavu 

  videoukážky z filmu Pianista 

   HUDBA USA – COUNTRY 

   Spev: country pieseň 

   Počúvanie hudby: ukážky country 
hudby 

 
Prierezovétémy 

MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA, MEDIÁLNA 
VÝCHOVA, OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ, 
TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI, 
ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kľúčové kompetencie 



Kompetencie Jedným z prioritných zámerov nových vzdelávacích programov je, aby sa výchova a 

vzdelávanie realizovalo na základe harmonizovaných učebných osnov vyučovacích predmetov. Veľmi 

dôležité a potrebné je dosiahnuť, aby dobre vedená hudobná výchova participovala na dosiahnutí 

kľúčových kompetencii žiakov sekundárneho vzdelávania. Úlohou predmetu je rozvíjať kľúčové 

kompetencie tak, aby sa: formoval a rozvíjal emocionálny svet žiakov, formovali mravné vzťahy 

žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života, 

vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku 

kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi 

iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, filmom, videom a modernými komunikačnými 

technológiami, vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre, ale aj bez predsudkov k nim, 

hudobná výchova participuje na rozvíjaní osobnostnej, sociálnej, občianskej, komunikačnej 

kompetencie. 

 
 
 
Zdravie a pohyb 
 
Telesná a športová výchova 

 Charakteristika predmetu 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 
a sociálnych základoch zdravého životného štýlu.  Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje 
vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej 
dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času 
a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov.  
Telesná a športová výchova spája vedomosti, návyky a zručnosti spojené so zdravím, zdravým 
životným štýlom, pohybovou a športovou aktivitou využiteľnými nielen počas školskej dochádzky, ale 
i v dospelosti. Žiaci si vytvoria predstavu o význame pohybovej a športovej aktivity pri upevňovaní 
aktívneho zdravia a spoznajú účinok vykonávaných cvičení na organizmus. Pri realizovaní obsahu 
telesnej a športovej výchovy je dôležité rešpektovať individuálne dispozície žiakov, ktoré by mali byť 
zohľadnené pri plánovaní cvičení, ako aj pri hodnotení žiakov. Významnou súčasťou je motivácia 
žiakov k dosiahnutiu individuálnych zlepšení vo svojej pohybovej výkonnosti pri akceptovaní ich 
vlastných predpokladov 
 

 

Ciele predmetu 

Kognitívne ciele: (poznávacie) 
— vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v súvislosti s  ochranou vlastného 

zdravia, 
— pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie s jej aplikáciou v dennom režime, 
— využívať vedomosti o potrebe pohybu ako prevenciu pred civilizačnými ochoreniami, 
— poznať zásady správnej výživy, 
— rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 



— pochopiť význam aktívneho odpočinku pre odstránenie únavy, 
— pochopiť kompenzačný účinok telesných cvičení a poznať vhodné cvičenia na jeho 

dosiahnutie, 
— vedieť získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a 

technologických informačných zdrojov, 
—  poznať úroveň vlastnej pohybovej výkonnosti, 
— využívať každú príležitosť na rozvíjanie pohybových schopností. 

 
 
Psychomotorické ciele: (výcvikové) 
 

— vedieť získať informácie o situáciách ohrozujúcich zdravie a poskytnúť prvú pomoc na veku 
primeranej úrovni, 

—  osvojiť si techniku a pravidlá rôznych športov a športových disciplín, 
— zaradiť  a využívať športové a pohybové činnosti vo svojom voľnom čase, 
— vedieť využiť cvičenia na rozvoj pohybových schopností, 
— vedieť diagnostikovať a hodnotiť  pohybovú výkonnosť vlastnú i spolužiakov, 
— dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce pri cvičení, 
— vedieť používať náradie a rôzne pomôcky, 
— vedieť uplatniť osvojené pravidlá športových disciplín v športovej činnosti, 
— prezentovať svoju športovú výkonnosť na verejnosti, 
— preukázať pohybovú gramotnosť v rôznych športových odvetviach, 
— riešiť problémové situácie, 
— vedieť nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry   a internetu. 

 
   Afektívne ciele: (výchovné) 

— mať vytvorený hodnotový systém, v ktorom zdravie a pohyb majú popredné miesto,  
— mať príjemný zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti a zo športu, 
— mať predstavu o svojich pohybových možnostiach, 
— využiť svoje vedomosti na zdokonaľovanie sa vo vlastnej športovej výkonnosti, 
— vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, pravidelné cvičenie a sezónne druhy športov, 
— vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich schopností, 
— preukazovať pozitívny postoj k súťaženiu, 
— preukazovať pozitívny vzťah k súperom, 
— dodržiavať prijaté zásady v rámci skupiny, 
— vedieť súperiť, kooperovať a tolerovať súperov, 
— reálne prijímať   víťazstvá a prehry v športovej súťaži i v spoločenskom prostredí, 
— mať vyformované estetické cítenie pri formovaní telesných proporcií a kultivovaného prejavu 

osobnosti žiaka 
 
 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre príslušný predmet. 

 
 
 
 

5.ročník 

 2 hod/týždenne 
 

 



Poznatky z telesnej výchovy a športu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 poznať drobné organizačné formy 
telesnej a športovej výchovy 

  vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia 
pred vykonávaním pohybovej činnosti  

 používať odbornú terminológiu 
osvojených pohybových činností. 

 

 základné poznatky o formách pohybovej 
aktivity v režime dňa (ranné cvičenie, 
spontánna pohybová aktivita, racionálne 
využívanie voľného času a pod.) 

  úloha rozcvičenia pred vykonávaním 
pohybových činností  

 odborná terminológia vo všetkých TC 

 

 

Prierezove témy 

 

 

Ochrana života a zdravia 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

 

 

 

 

 

 

Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej 
pohybovej výkonnosti, 

 posúdiť a diagnostikovať úroveň 
telesného rozvoja podľa daných noriem, 

 aplikovať prostriedky na rozvoj 
pohybových schopností, 

 každoročne preukázať  rast úrovne 
pohybových schopností, 
 

 Poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 
pohybovej výkonnosti, diagnostika VMV, 
normy VMV, zdravotne orientovaná 
zdatnosť. 

 Poznatky o telesnom vývine a jeho 
diagnostike. 

 Kondičná príprava, rozvoj základných 
kondičných a koordinačných schopností, 
telesné zaťaženie, meranie a 
vyhodnocovanie údajov o pulzovej 
frekvencii. 

 Kondičná gymnastika, všeobecný 
kondičný program,  



 plyometrický program, základná 
gymnastika , rebriny, lavičky, nízka 
kladinka, švihadlo, tyč, plná lopta, 
poradové cvičenia. 

 Skok do diaľky z miesta, člnkový beh 
10x5 m, výdrž vzhybe, ľah–sed za 30 sek, 
vytrvalostný člnkový beh. 
 

Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

 

Športové činnosti pohybového režimu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 používať odbornú terminológiu 
telovýchovných  

 a športových činností, 

 charakterizovať základné športové 
disciplíny všetkých tematických celkov, 

 prezenovať optimálnu techniku 
preberaných Pravidlá osvojovaných 
športových disciplín a športov.  

 Dodržiavanie fair -play, organizácia 
súťaží. 

 Úspechy slovenských a 

 zahraničných športovcov na ME, MS, OH. 

 OH, olympijská symbolika, kalokagatia, 
fair– play. 

 

 Odborná terminológia telovýchovných a 
športových činností. 

 Systematika športov a športových 
disciplín každého tematického celku, 
názvoslovie telesných cvičení. 

 Technika preberaných pohybových 
zručností 



Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

Atletika   15%    -  10 hodín 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 prakticky demonštrovať osvojenú 
techniku základných atletických disciplín. 
 

 Technika atletických disciplín, základy 
techniky atletických činností. 

 Atletická abeceda, nízky a polovysoký 
štart, švihový a šlapavý beh, rýchly beh 
do 60 m, vytrvalostný beh, štafetový 
beh. 

 Skok do diaľky, skok do výšky, hod 
loptičkou 

Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

Základy gymnastických športov    15%      - 10 hodín 



 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 popísať štruktúru  gymnastických 
športov, 

 prakticky demonštrovaťt osvojené 
cvičebné tvary zo športovej a modernej 
gymnastiky, 

 vytvoriť gymnastické kombinácie v 
zostave jednotlivca alebo skupiny, 

 zaznamenať chyby v predvedení a v 
rozsahu p 

 ohybu v gymnastických súťažiach. 
 

 

 Rozdelenie gymnastických športov 
(športová gymnastika, športový aerobik, 
moderná gymnastika, gymteamy). 

 Športová gymnastika. 

 Prípravné, imitačné cvičenie, metodický 
postup osvojovania a zdokonaľovania 
polôh, pohybov, cvičebných tvarov, 
väzieb, zostavy spoločnej pohybovej 
skladby. 

 Akrobacia-  

 ľah vznesmo; stojka na lopatkách 
znožmo, s čelným, bočným roznožením; 
kotúle vpred, kotúle vzad v rôznych 
obmenách východiskovej, hlavnej, 
výslednej polohy, kotúľové väzby, stojka 
na rukách s rôznou polohou nôh, stojka 
na rukách  

 –kotúľ vpred, premet bokom, väzby s 
kotúľom vpred, vzad, stojkou na rukách  

 –kotúľ vpred, podpor stojmo prehnute 
vzad. 

 Skoky a obraty znožmo, skrčmo 
prípätmo, skrčmo roznožmo čelne, 
bočne, s obratom. 

 Cvičenie na náradí a s náradím 

 hrazda po ramená – zostava minimálne 4 
cvičebné tvary: výmyk, toč jazdmo 
vpred, toč vzad alebo vpred, prešvihy 
únožmo vpred, vzad, zoskok 

 preskok , 

 –koza na šírku D, na dĺžku CH, kôň na 
dĺžku CH: skrčka, roznožka, odbočka 

 -moderná gymnastika D 

 švihadlo –preskoky na mieste, z miesta 
znožmo, jednonožne, skrižmo, 
striedavonožne; krúženie  

 –kruhy, osmičky; kmihanie; hádzanie a 
chytanie  

 -lopta – kotúľanie a prevaľovanie; 
odrážanie; hádzanie a 
chytanie;vyvažovanie 

 kondičná zložka, technická zložka 
gymnastických športov. 

 

 



Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

Športové hry                25%       - 16 hodín 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má 

 vedieť správne pomenovať, popísať, 
prakticky ukázať, v hre (stretnutí) 
uplatniť techniku základných herných 
činností jednotlivca a využiť herné 
kombinácie a á : 

 

 systematika herných činností, základná 
terminológia 

Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

 

 



Sezónne pohybové činnosti     15%        - 10 hodín 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 demonštrovať základné plavecké 
zručnosti. 

 popísať základné obrátky pri zvolenom 
plaveckom spôsobe a štartový skok , 
preplávať technicky správne s príslušným 
štartovým skokom a obrátkou 50 m 
(vybraný plavecký spôsob), 

 vysvetliť spôsoby dopomoci a záchrany 

 topiaceho, 

 popísať základné techniky jednotlivých 
jázd oblúkov, brzdení apod., 

 

 správne vykonať základné pohyby na 
lyžiach s 

 prispôsobením sa rôznym terénnym 
nerovno 

 stiam resp. prekážkam pri jazde, 
 

 

 

 

 zvládnuť preteky na jednoduchej 
slalomovej trati 

 správne  vykonať základné bezpečnostné 
techniky-  

 pády pri vykonávaní sezónnych činností 

 prispôsobiť  si  výstroj a  výzbroj 
potrebný pre vykonávanie jednotlivých 
sezónnych činností 

 pády pri vykonávaní sezónnych činností 
 

. 

Plávanie 

 Základné plavecké zručnosti (dýchanie, 
vznášanie, splývanie, skok do vody, 
ponáranie). 

 Plavecké obrátky, štartový skok. 

 Plavecké spôsoby kraul, znak, prsia. 

 Dopomoc unavenému plavcovi,základy 
záchrany topiaceho. 

 Lyžovanie 

 Zjazdové lyžovanie – 

 postoje a pohyby na lyžiach, obraty, 
chôdze,  

 výstupy, základný zjazdový postoj, zjazd 
šikmo svahom, brzdenie, oblúky v pluhu, 
prív 

 rat spodnou lyžou, prívrat hornou lyžou,  

 nadväzované oblúky a jazda cez terénne 
nerovnosti, základy carvingovej techniky. 
Cvičenia v prírode - 

 orientácia na stanovisku podľa buzoly, 
určovanie azimutu, turistické značky, 
orientácia podľa mapy, určovanie a 
výber vybraných smerov presunu, výber, 

 príprava a likvidácia ohniska,presun 
mierne členitým terénom s 
prekonávaním terénnych prekážok. 

 Základné pravidlá ochrany životného 
prostredia. 

 Cvičenia rovnováhy na prírodných 
prekážkach, nosenie prírodných 
predmetov jednotlivo, v dvojiciach a 
iných skupinách (klady, kamene,  

 brvná a pod.), pohybové hry vprírode. 
 

 



Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

Povinne voliteľný tematický celok    30%       - 20 hodín 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 využívať prácu nôh, dynamický štart 
z miesta, rotáciu tela, zlepšovať 
koordinačné schopnosti a obratnosť, 

 prakticky ukázať herné cvičenia mimo 
stolnotenisového stola i na ňom, 

 využiť pohybové prostriedky na rozvoj 
pohybovej výkonnosti, 

 pozná a dodržiava zásady správnej 
výživy, 

 zaradiť a využívať športové a pohybové 
činnosti vo svojom voľnom čase, 
 

 Stolný tenis 

 Základné pravidlá, technické údaje, 
odborná terminológia. 

 Zásady bezpečnosti a úrazová zábrana. 

 Osvojenie si správneho držania rakety. 

 Herné cvičenia mimo stolnotenisového 
stola i na ňom. 

 Hráčsky streh - základné postavenie 
hráča, práca nôh a pohyb hráča 
v hernom priestore. 

 Osvojovanie základnej pohybovej 
a úderovej techniky / forhend , bekhend 
a podanie /. 

 Herné hodiny. 

 Minihádzaná 

 Prípravné činnosti: držanie lopty,  
nadhadzovanie a chytanie lopty 
namieste, v chôdzi,  v behu, vpred, vzad i 
bokom, podávanie lopty na  

 mieste i za pohybu. 

 HČJ : vedenie lopty (opakované pravou a 
ľavou rukou)- dribling, predhodením, 
trojkrokové vedenie lopty. 
 



Prierezove témy Ochrana života a zdravia 

Environmentálna výchova 

Dopravná výchova: 

Mediálna výchova: 

Multikultúrna výchova: 

   Osobnostný a sociálny rozvoj  

Regionálna  výchova a tradičná ľudová kultúra  

 

 

 

Kľúčové kompetencie 

Telesná a športová výchova napriek svojmu špecifickému zameraniu prispieva k rozvoju kľúčových 
kompetencií : 
 
Komunikačné 

 schopnosť porozumieť inej osobe a adekvátne reagovať,  

 schopnosť vysvetliť a byť pochopený,  

 schopnosť zúčastniť sa verejnej diskusie v rámci športových aktivít,  

 schopnosti spolupracovať s ostatnými,  
 
Kompetencia riešiť problémy   
 

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

 je otvorený (pri riešení problémov) získavaniu a využívaniu rôznych, aj inovatívnych 
postupov, formuluje argumenty a dôkazy na obhájenie svojich výsledkov,  

 dokáže spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a uvedomuje si aj potrebu 
zvažovať úrovne ich rizika,  

 má predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov,  
 
 
Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 
 

 schopnosť pripraviť stratégiu,  

 schopnosť predvídať a reflektovať na zmeny  

 využívať IKT k získavaniu informácií o témach súvisiacich s pohybom a  zdravím,  

 poznať a využívať aplikácie pre podporu pravidelnej pohybovej aktivity,  

  

 
 
Kompetencia k celoživotnému učeniu sa – učiť sa učiť  
 



 uvedomuje si potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a 
osobného rozvoja,  

 dokáže reflektovať proces vlastného motorického učenia,  

 kriticky hodnotí svoj pokrok, prijíma spätnú väzbu a uvedomuje si svoje ďalšie rozvojové 
možnosti,  

 
Kompetencie sociálne a personálne  
 

 dokáže na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si vlastnú 
samostatnosť/nezávislosť ako člen celku/tímu,  

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

 osvojil si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine/tíme  

 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,  

 
Kompetencie pracovné  
 

 dokáže si stanoviť ciele s ohľadom na svoje profesijné záujmy, kriticky hodnotí svoje výsledky 
a aktívne pristupuje k uskutočneniu svojich cieľov,  

 je flexibilný a schopný prijať a zvládať inovatívne zmeny,  
 
Kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti 
  

 dokáže inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť pohybovú činnosť 
so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v rámci športovej hry, ale aj v každodennom 
živote,  

 
Kompetencie občianske  
 

 uvedomuje si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, 
uplatňuje a ochraňuje princípy demokracie,  

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

 uvedomuje si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k svojim povinnostiam, 
prispieva k naplneniu práv iných,  

 je otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti,  

 má predpoklady zainteresovane sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života 
a zaujímať k nim stanoviská, aktívne podporuje udržateľnosť kvality životného prostredia,  

 uvedomuje si a zachováva základné princípy fair play,  
 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry  
 

 uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote a v živote celej 
spoločnosti,  

 cení si a rešpektuje umenie a kultúrne historické tradície,  

 správa sa kultivovane,  primerane okolnostiam a situáciám,  

 je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr.  

 



 

 

 
 

6.ročník 

 2 hod/týždenne 
 

Poznatky z telesnej výchovy a športu 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 

   dodržiavať pravidlá správnej životosprávy  

   vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze v  

rôznom prostredí  

    poznať základné olympijské idey a riadi sa 

nimi vo svojom živote 

 

 význam správnej životosprávy pre 

pohybový výkon a negatívne vplyvy 

fajčenia, alkoholu a nedovolených látok 

na zdravie a pohybový výkon  

 prvá pomoc pri drobných poraneniach 

 olympijská výchova so zameraním na 

poznatky o Medzinárodnom 

olympijskom výbore, Slovenskom 

olympijskom výbore (poznať jeho 

symboliku), o olympijských hrách, 

kalokagatii a fair-play 

 

Prierezové témy 

 

Ochrana života a zdravia 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Všeobecná gymnastika  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vedieť správne pomenovať, popísať 
jednotlivé cvičebné polohy, pohyby, 
cvičebné tvary  

  vedieť preukázať poznatky z 
organizácie, bezpečnosti, dopomoci, 
záchrany, uplatňovať optimálnu techniku 
pri vykonávaní základných 
gymnastických polôh, lokomočných 
pohyboch, cvičebných tvaroch 

 

 

 základné názvoslovie telesných cvičení  

 prípravné, imitačné cvičenie, metodický 
postup osvojovania a zdokonaľovania 
polôh, pohybov, cvičebných tvarov, 
väzieb 



 

Prierezové témy 

 

Ochrana života a zdravia 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Atletika 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vedieť sa orientovať v základných 
atletických disciplínach, charakterizovať 
ich a prakticky demonštrovať 

 poznať základné pravidlá atletických 
disciplín a pod dohľadom pedagóga je 
schopný pomáhať pri organizácii a 
rozhodovaní atletických súťaží 

 

 

 technika atletických disciplín 

  zásady hygieny a vplyv atletiky na 
zdravý vývin mládeže 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

Základy gymnastických športov 

Žiak má: 

 vedieť správne pomenovať cvičebné 
polohy, pohyby, cvičebné tvary 

 poznať gymnastické športy, vedieť 
popísať disciplíny, ich cvičebný obsah, 
zameranie, a cieľ  

 vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu 
športovú úroveň 

 

 

 

 terminológia polôh a pohybov, 
cvičebných tvarov 

 pozitívny životný štý 

 

Prierezové témy 

 

Ochrana života a zdravia 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 



Športové hry 

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vedieť správne pomenovať, popísať, 
prakticky ukázať, v hre (stretnutí) 
uplatniť techniku základných herných 
činností jednotlivca a využiť herné 
kombinácie a systémy 

 vedieť vysvetliť základné pravidlá 
vybraných športových hier  

 vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho 
individuálneho športového výkonu a aj 
výkonu svojho družstva 

 

 

 

 technika herných činností jednotlivca  

 základné pravidlá vybraných športových 
hier 

 

Prierezové témy 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

 

 

Ochrana človeka a zdravia  

 

Výkonový štandard 

 

Obsahový štandard 

Žiak má: 

 vedieť sa orientovať v prírode podľa 
turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj 
prírodných úkazov 

 absolvovať súvislý presun v teréne 
presunovým prostriedkom podľa výberu 

 vedieť opísať a vysvetliť základné 
pravidlá správania sa v prírodnom 
prostredí smerujúce k jeho ochrane  

 vedieť poskytnúť adekvátnu prvú pomoc 

 vedieť organizovať pohybové hry v 
prírode poznať pravidlá cestnej 
premávky pre chodcov a cyklistov 

 poznať historické a kultúrne pamiatky v 
okolí svojho bydliska a  regiónu 

 

 základy odbornej turistickej terminológie 

 základy pre výber, prípravu a likvidáciu 
táboriska 

 základné vedomosti o ochrane a tvorbe 
životného prostredia  

 základy úrazovej zábrany a bezpečnosti  

 základy odborno-technických vedomostí 
a zručností z turistiky  

 základy pravidiel cestnej premávky pre 
chodcov a cyklistov – ovláda dopravne 
značky 

 

Prierezové témy 

Ochrana života a zdravia 

Dopravná výchova- úchova k bezpečnosti 

v cestnej premávke 



 

Kľúčové kompetencie 

Pohybové kompetencie  

Žiak si vie vybrať a vykonávať pohybové činnosti, ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia 

civilizačných chorôb. Žiak dokáže rozvíjať všeobecnú pohybovú výkonnosť s orientáciou na udržanie a 

zlepšenie zdravia. Žiak má osvojené primerané množstvo pohybových činností vo vybraných 

odvetviach telesnej výchovy a športu a vie ich uplatniť vo voľnom čase. 

Kognitívne kompetencie 

 Žiak vie vysvetliť dôvody potreby vykonávania pohybovej činnosti v dennom režime so zameraním na 

úlohy ochrany vlastného zdravia. Žiak používa odbornú terminológiu osvojených pohybových činností 

a oblastí poznatkov. Žiak vie zostaviť a používať rozcvičenie pred vykonávaním pohybovej činnosti. 

Žiak dodržiava osvojené pravidlá pri vykonávaní pohybových činností súťažného charakteru. Žiak vie, 

ktoré sú základné olympijské idey a riadi sa nimi vo svojom živote. Žiak vie posúdiť a diagnostikovať 

úroveň svojej pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa daných noriem. Žiak vie poskytnúť 

prvú pomoc pri úraze v rôznom prostredí. Žiak dodržiava bezpečnostné a hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti. Žiak pozná životné priority a priority v starostlivosti o vlastné zdravie. 

Žiak pozná negatívne účinky návykových látok na organizmus. 

 

Komunikačné kompetencie 

 Žiak sa dokáže jasne a zrozumiteľne vyjadrovať. Žiak používa správnu odbornú terminológiu v 

edukačnom procese i počas voľno časových aktivít. 

Učebné kompetencie 

 Žiak vie zdôvodniť potrebu zaradenia pohybových aktivít do svojho denného režimu. Žiak vie 

zdôvodniť potrebu rozohriatia organizmu a rozcvičenia pre športový výkon i ako prevenciu pred 

zranením. 

Postojové kompetencie  

Žiak má zážitok z vykonávanej pohybovej činnosti. Žiak dokáže zvíťaziť, ale i prijať prehru v športovom 

zápolení i v živote, uznať kvality súpera. Žiak dodržiava princípy fair-play. Žiak sa zapája do 

mimoškolskej telovýchovnej a športovej aktivity. Žiak využíva poznatky, skúsenosti a zručnosti z 

oblasti telesnej výchovy a športu a iných predmetov so zameraním na zdravý spôsob života a ochranu 

prírody. 

 


