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Školský vzdelávací program  pre 1.Základnú školu v Jarovniciach 192 

 
 

ŠKOLA PRE ŽIVOT 
 
Vzdelávací program: 
 
Stupeň vzdelania  ISCED 1, ISCED 2 
 
Dĺžka štúdia  1. stupeň: 4 roky, 2. stupeň: 5 rokov 
 
Vyučovací jazyk  slovenský 
 
Študijná forma  denná 
 
Druh školy  štátna 
 
Predkladateľ:  
 
Názov školy  Základná škola Jarovnice 192 
 
Adresa   ZS Jarovnice 192, 08263 Jarovnice, okr. Sabinov 
 
IČO  036158119 
 
Riaditeľ školy  Mgr. Mária Pavlíková 
 
Koordinátor tvorby ŠVP  Mgr. Katarína Lazoríková – ISCED1,  
  
 Mgr. Pavol Šimko – ISCED 2 
 
Ďalšie kontakty  tel.: 051/459 4219 
 
e-mail zsjarovnice192@gmail.com 
 
web  http://www.zsjarovnice.sk/ 
 
Zriaďovateľ  Obecný úrad Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice   
 
Kontakty   p. Eva Hricová +421 (51) 459 42 06 hricova@jarovnice.sk 
 
Platnosť dokumentu  od 1.9.2017 
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Školský učebný plán v 3. ročníku:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet 3. ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 8 

Anglický jazyk 3 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 1 

Vlastiveda 1 

Človek a hodnoty Náboženská výchova 1 

Matematika a práca 
s informáciami 

Matematika 5 

Informatika 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova  1 

Výtvarná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  25 
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Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 8 hodín                              ročne 264 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Jazyk slovenský ako vyučovací jazyk má primárne a nezastupiteľné miesto vo vyučovacích 
predmetoch, pretože vytvára predpoklady na zvládnutie ďalších vyučovacích predmetov. Slovenčina je 
štátnym jazykom na území SR. Ovládanie štátneho jazyka na dobrej úrovni zabezpečuje žiakom možnosť 
nielen dobre zvládnuť školské vzdelávanie, ale i úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Je nesporné, že 
úroveň výsledkov vyučovania slovenčiny v praktickom živote nie je uspokojivá, ba ovládanie jazyka nie je 
na patričnej úrovni. Máme na mysli používanie spisovnej formy jazyka v úradoch, v televízii, 
v rozhlase, iných médiách a kultúrnych ustanovizniach. Príčin je hneď niekoľko. Jazyk musí žiak dobre 
poznať, aby ho mohol dobre využívať, aby ním mohol myslieť, cítiť. Bez jazyka niet komunikácie, je 
stavebným materiálom nášho konania, je pilierom vedomostí. Každá zložka jazyka vplýva na jazykový 
prejav žiaka a odráža sa v jeho myslení. 

 Predmet slovenský jazyk a literatúra má komplexný charakter, pretože spája jazykovú, slohovú 
zložku, písanie, literárnu zložku a čítanie.       

    Pri jednotlivých tematických celkoch sa neuvádza časová dotácia. Učiteľ je kompetentný 
určovať a upravovať si dotáciu hodín podľa podmienok v danej triede.  
 
Časová dotácia 
►  3. ročník  
►  8 hodín týždenne/  264 hodín ročne 
 
Miesto realizácie 
► trieda 
► knižnica 
► počítačová učebňa 
 
 
2. Ciele predmetu a predmetové spôsobilosti vychádzajúce z kľúčových spôsobilostí 
 
     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.  
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     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)           

     
 
Ďalej chceme vyučovaním slovenského jazyka a literatúry rozvíjať a posilniť kvalitu spôsobilostí: 

- čitateľskú gramotnosť 
(klásť dôraz nielen na umelecký, ale aj vecný text a využívať rôzne techniky a druhy čítania 
s porozumením), 

- komunikačné spôsobilosti žiakov v ústnom a písomnom prejave (funkčne používať jazyk 
v komunikačných situáciách, osvojiť si verbálne i neverbálne výrazové komponenty, adekvátne 
interpretovať komunikačnú situáciu, veku primerane ovládať schopnosť ústnej a písomnej 
komunikácie). 
 

 
Obsah učebného predmetu 
 
 
V 3. – 4. ročníku obsah učebného predmetu je určený nasledovne: 
 
� označuje pojem, ktorý sa zavádza v danom ročníku alebo ročníkoch. 
 
 
 
Medzipredmetové vzťahy a ďalšie možnosti rozšírenia vyučovania  
 
formou prierezových tém, – ide o témy, ktoré sú spracovávané v rámci rôznych predmetov, napr.: čas – 
jazyk (materinský aj cudzí, prírodoveda, etická výchova) 
formou IKT, ktorú sú aplikovateľné v rámci predmetu SJL – e-maily, využívanie programu Word pri 
tvorbe textov, prezentácie v PowerPoint, vyhľadávanie informácií v elektronických médiách, internet 
a pod., 
formou prierezových tém, napr.: čas, priestor, atď. – materinský aj cudzie jazyky, prírodoveda, 
vlastiveda, matematika, atď., 
formou literárnych vzťahov, napr. hudobná výchova – ľudová pieseň, 
formou realizácie regionálnych prvkov v učive, 
využitím školských, obecných/mestských knižníc, 
organizovaním rôznych súťaží, 
organizovaním exkurzií  
návšteva divadiel, kín, múzeí atď. 

 
 
5. Metódy a formy práce 

 
 

Voľba vyučovacích metód, foriem, techník je v kompetencii učiteľa, hlavným kritériom ich výberu 
by mala byť miera efektivity plnenia vyučovacieho cieľa, pričom je žiaduce vhodne využívať alternatívne, 
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aktivizujúce a progresívne formy a metódy vyučovania. Vybrané metódy, formy majú byť veku primerané 
a majú a podporovať motiváciu, záujem a tvorivé činnosti žiakov. Odporúčame používať: 

- metódy získavania štylistických vedomostí (poznávanie sprostredkované učiteľom, 
pozorovanie ukážkových jazykových prejavov a ich analýza, posudzovanie textov z bežnej 
komunikačnej praxe) 

- metódy nácvičné – slohové cvičenia nižšieho typu (odpisovanie, napodobňovanie, imitovanie, 
mechanická reprodukcia, práca s otázkami, práca s básnickým textom, spojenie výtvarného 
prejavu s rozprávaním, práca s ilustráciami a obrázkami) a slohové cvičenia vyššieho typu 
(štylizačné, textové). 

 
   Na základe interakcie medzi účastníkmi edukačného procesu odporúčame  metódy:  

a. dvojpólovej interakcie žiak – obsah (tiché čítanie s porozumením, samostatné riešené 
jazykové cvičenia, samostatné zhotovovanie projektov, produkčné textové cvičenia) 

b. trojpólovej interakcie žiak – spolužiaci – obsah (partnerské vyučovanie, práca 
v skupinách, kooperatívne vyučovanie) 

c. štvorpólovej interakcie učiteľ – žiak – spolužiaci – obsah (rozhovor, vysvetľovanie, 
rozprávanie, názorno-demonštračné a manipulačné metódy, beseda, debata, diskusia, 
dramatizácia, tvorivá dramatika, metódy rozvíjania kritického myslenia, zhotovovanie 
projektov, didaktické hry, metódy využívania IKT 

 
Na základe cieľovej zameranosti odporúčame metódy: 

a. utvárania jazykovej kompetencie žiaka (riadený induktívny rozhovor, pozorovanie, 
kognitívne jazykové cvičenia, aplikatívne jazykové cvičenia, riadený deduktívny rozhovor, 
štylizačné cvičenia, cinquain, pojmová mapa 

b. rozvíjania komunikačných zručností žiaka (cvičenia na rozvíjanie fonematického sluchu, 
štruktúrované počúvanie, zvukové hádanky, štruktúrované čítanie, cloze test, výzvovo-
otázkové podnety, imitácia hovorená alebo písaná, pantomíma, reprodukcia textu, 
dramatizácia textu, rôzne dychové, hlasové a artikulačné cvičenia, cvičenia na funkčné 
používanie poprijazykových prostriedkov, výrazné čítanie, dialogizované čítanie, invenčné 
a selekčné cvičenia (štylizačné, brainstorming, zhlukovanie, tvorivá vizualizácia), nácvik 
konverzačných rituálov, rolový dialóg, rečnícke cvičenia, rôzne námetové hry, situačné 
a inscenačné metódy, kompozičné cvičenia, kompozično-štylizačné cvičenia, tvorivé 
písanie, metódy úpravy a opravy textov, metódy publikácie žiackych produktov (autorská 
stolička, príspevky do školského časopisu Kométa, nástenky, autorské knihy) 

c. formovania komunikačných a osobnostných postojov a hodnôt (komparačné cvičenia, 
skupinová diskusia, kooperatívne aktivity, voľné písania, tvorivé písanie 

d. diagnostikovania komunikačnej kompetencie žiaka ( kontrolné jazykové cvičenia, 
hodnotiaci komplex výzvovo-otázkových podnetov, diagnostické využitie pojmovej mapy, 
kontrolné testy, participačné pozorovanie, hodnotenie súvislých hovorených a písaných 
produktov žiaka, portfólio zavedené už od 1. ročníka 

Na základe obsahu odporúčame: 
- jazykové cvičenia (výslovnostné, pravopisné, lexikálne, morfologické, syntaktické, 

kombinované) 
- a slohové cvičenia. 

 
6. Učebné zdroje  

Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre žiakov:  
Slovenský jazyk pre 3. ročník  
Čítanka pre 3. ročník  
Učíme slovenčinu komunikačne a zážitkovo (Palenčárová – Kesselová – Kupcová) 
Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax a iná odborná literatúra, slovníky, odborné 

časopisy napr. NOTES (Nové osvedčené tvorivé efektívne stratégie), detské časopisy 
 



M T Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Komunikačné ciele Prier. 
téma 

Poznámky  
S

ep
te

m
be

r 

1.  Čo sme sa naučili v 2. 
roč. 
Čo budeme spoznávať 
v 3. roč. 

Opakovanie poznatkov 
 z 2. ročníka 
 

Opakovanie poznatkov  
z 2. ročníka 
 

Hláska, slovo, slabika, 
slovo, veta 

 

OSR Uč.   

2. Opakovanie 
s Opkom 
Hopkom 

Ustálené slovné spojenia 
Rozlišovacie znamienka 
Predstavenie sa 
Delenie hlások 

Opakovanie poznatkov 
 z 2. ročníka 
 

Opakovanie poznatkov  
z 2. ročníka 
 

 MUV 
MDV 
OSR 
OSR 

Uč. 2 - 4 

3. Opakovanie 
s Opkom 
Hopkom 
 
 
SLOH 

Písanie i/í, y/ý po 
tvrdých a mäkkých 
spoluhláskach 
Ospravedlnenie, 
poďakovanie, prosba 
De,te,ne,le/di,ti,ni,li  
Blahoželanie  

Opakovanie poznatkov 
 z 2. ročníka 
 

Opakovanie poznatkov  
z 2. ročníka 
 

 OSR 
MDV 

 
OZO 
MUV 

 
 

Uč. 4 - 6 

4. Opakovanie 
s Opkom 
Hopkom 
 
SLOH 
 
 

Hláska, slovo, slabika, 
slovo, veta 
Hláska, slovo, slabika, 
slovo, veta 
List 
List 

  
 
 
 
List, oslovenie, podpis 
Písomné členenie listu. 
Oslovenie, úvod, jadro, 
záver, podpis. (V rámci 
opakovania, 
zopakovať správne 
napísanie adresy.) 

 
 
 
 
Žiak rozozná časti listu. 
Vie písomne zoštylizovať 
jednoduchý list. Ovláda 
pravopis oslovenia. Vie sa 
podpísať svojim menom, 
prípadne priezviskom. 

 
 
 
 
Zamerať sa najmä na 
písomnú komunikáciu 
medzi ľuďmi navzájom. 
Zdôrazniť význam písanej 
korešpondencie (list, 
pohľadnica). Žiak by mal 
ovládať, pri akých 
príležitostiach jednotlivé 
druhy korešpondencie 

používame. Vvchádzať 
z praktických skúsenosti 

žiakov. 

OZO 
 

ENV 
 

MDV 
TBZ 

Uč. 7 - 8 
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S
ep

te
m

be
r 

5. Abeceda Abeceda 
Abeceda 
Abeceda 
Abeceda 

Tlačené a písané písmená 
abecedy. 
Radenie slov podľa 
abecedy. 
Názvy písmen. 
Vyhľadávanie slov v 
slovníku podľa abecedy. 
 

Žiak ovláda tlačenú a 
písanú podobu abecedy. Vie 
zoradiť slová v abecednom 
poradí. Vie správne 
pomenovať všetky písmená. 
V slovníku vie vyhľadať 
slovo podľa abecedy. 
Podobne i v encyklopédií 
alebo telefónnom zozname.   

 Aktívne využívať 
abecedu pri vyhľadávaní 
nových informácií v 
tlačovej aj elektronickej 
podobe. Podporovať 
záujem o spoznávanie 
nových slov a ich presné 
využívanie v praxi. 
 

OSR 
DVA 
ENV 
MDV 

Uč. 9 - 12 
O

kt
ób

er
 

1. Abeceda 
 
Delenie slov 
na slabiky 
SLOH 
 
 
 
Delenie slov 
na slabiky 

Slovníky 
 
 
 
Rozprávanie príbehu 
 
 
 
Delenie slov na slabiky 
Delenie slov na slabiky 

Vyhľadávanie slov v 
slovníku podľa abecedy. 
 
 
Úvod, jadro záver. 
Rozprávanie zážitku 
z prázdnin alebo inej 
udalosti. 
Porozprávať príbeh podľa 
osnovy - úvod, jadro, záver. 
Slovo, slabika. 
Rozdeľovanie slov na 
slabiky. Vytváranie slov 
prostredníctvom 
slabikotvorných slabík. 

V slovníku vie vyhľadať 
slovo podľa abecedy. 
Podobne i v encyklopédií 
alebo telefónnom zozname.   
Žiak vie členiť text 
rozprávania na úvod, jadro 
a záver. 
 
 
 
Žiak suverénne rozdeľuje 
slová na slabiky, zo slabík 
vie utvoriť slová. Vie, že  
spoluhláska l, ĺ a r, ŕ môže 
nahradiť samohlásku 
a vytvoriť slabiku. 

Prakticky využiť 
poznatky s abecedou na 
prácu s encyklopédiami  a 
slovníkmi.  
Porozprávať svoj zážitok 
tak, aby sa skladalo 
z úvodu, jadra a zo 
záveru. 

 
Slabikotvorné hlásky a 
tvorba slabík s týmito 
hláskami žiak rozozná 

takéto slová a vie tvoriť 
nové slová. 

ENV 
 
 
 

OZO 
 
 
 
 

OSR 
ENV 

Uč. 13 - 16 

2. Delenie slov 
na slabiky 
SLOH 

Delenie slov na slabiky                         
Delenie slov na slabiky 
Správa 
Správa 

Slovo, slabika. 
Rozdeľovanie slov na 
slabiky.  
Písomné odovzdávanie 
informácií prostredníctvom 
mobilu, elektronicky, 
písomne. 

 
 
Žiak pozná funkciu 
jednoduchej písomnej 
správy a vie ju napísať. 
Pozná rôzne druhy správy: 
novinovú, SMS,  
 e-mail, korešpondenčný 
lístok. Vie správu 
sformulovať tak, aby 
obsahovala základné 
informácie. 

 
 
Snažiť sa pri písaní 
krátkych správ používať 
presné pojmy, názvy. 
Použiť čo najmenej slov 
na vyjadrenie správy 

SMS, alebo e-mailu. 
Vedieť stručne podať 
informáciu o niečom, 

alebo niekom. 

MUV 
OSR 
MUV 
TBZ  

 

Uč. 17 - 20 
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O
kt

ób
er

 
3. Obojaké 

spoluhlásky 
Obojaké spoluhlásky 
Obojaké spoluhlásky 
Vybrané slová 
Vybrané slová 

Spoluhlásky rozdeľujeme 
na tvrdé, mäkké a obojaké. 
Názvy obojakých 
spoluhlások. Pravopis po 
obojakých spoluhláskach. 
Definícia vybraných slov. 
Pravopis vybraných slov vo 
všeobecnom ponímaní. 
Príbuzné slová. Vybrané 
slová po obojakej 
spoluhláske f neexistujú. 

Žiak vie rozoznať  obojaké 
spoluhlásky. 
Vie ich vymenovať. Vie, že 
po obojakých spoluhláskach 
píšeme alebo i, í alebo y, ý. 
Žiak vie zadefinovať 
vybrané slová. 

Rozširovať aktívnu 
slovnú zásobu žiakov o 
vybrané slová a príbuzné 
slová. Frazémy 
s vybranými slovami 
vedieť využívať v 
komunikačnej situácii. 

OSR 
ENV 
ENV 
OZO 

 

Uč. 21 - 24 

4. SLOH 
Vybrané 
slová 

Oznámenie 
 
 
 
 
Vybrané slová po b 
Vybrané slová po b                                                                                              
Vybrané slová po b 

Písomné odovzdávanie 
informácií písomne. 
 
 
 
 
Obsah učiva spočíva  v 
ovládaní vybraných slov po 
b. Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov.  
Pravopis vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak vie napísať 
jednoduchý oznam. Vie 
správu sformulovať tak, aby 
obsahovala základné 
informácie.  
 
 
Vie povedať aké i, í alebo y, 
ý píšeme vo vybraných 
slovách. Naučí sa 
rozoznávať vybrané slová a 
príbuzné slová. 
Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, 
 v ktorých slovách sa píše y, 
ý. Vie správne uplatniť 
pravopis  
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, ale aj v iných 
slovných spojeniach a   
v textoch. 

Snažiť sa pri písaní 
krátkych oznamov 

používať presné pojmy, 
názvy. Poznať funkciu 
oznámenia a vedieť ho 

napísať. 
Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 

v medzipredmetových 
vzťahoch (vlastiveda, 

prírodoveda, IKT, etická 
výchova a pod.). 

TBZ  
 
 
 
 

OSR 
OSR 
OZO 

 
 

Uč. 25 - 29 
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N
ov

em
be

r  
1. Vybrané 

slová 
SLOH 
 
 
 
 
 
Vybrané 
slová 

Vybrané slová po b 
Inzerát 
Inzerát 
 
 
 
 
 
 
Vybrané slová po m 

 
Inzeráty nachádzajúce sa 
v tlači . Vyhľadávanie 
inzerátov v tlači. Písanie 
inzerátov. 

 
Žiak vie vyhľadať inzerát 
v časopise, v novinách 
alebo v reklamných 
tlačovinách. 
Vie sformulovať krátky 
inzerát - písomne. 

 
Pri vyhľadávaní inzerátov 
cvičiť motorické 
zručnosti, aplikačné 
a analytické zručnosti. 
Pri samostatnej tvorbe 
inzerátu uplatniť najmä 
tvorivé zručnosti. Všímať 
si jazykové prvky 
inzerátu. 

ENV 
MDV 
OZO 

 
 
 
 
 
 

OSR 

Uč. 30 - 33 

2. Vybrané 
slová 

Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 
Vybrané slová po m 

Obsah učiva spočíva 
v ovládaní vybraných 
slov po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach . 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách sa 
píše y, ý. Vie správne 
uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. 
Vie vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, 
ale aj v iných slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 

v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OSR 
OZO 
MUV 
ENV 

Uč. 34 -37 

3. Vybrané 
slová 
SLOH 
Vybrané 
slová 

Vybrané slová po m 
Pozvánka 
Pozvánka 
Vybrané slová po p 

 
Písomná formulácia 
pozvánky napr. s tematikou 
Vianočné posedenie,  
Vianočný koncert žiakov... 
Obsah pozvánky 

 
Žiak vie sformulovať 
písomne text pozvánky na 
nejaké podujatie. Ovláda 
prvky, ktoré nesmú 
v pozvánke absentovať -
miesto, čas, program, kto 
pozýva. Vie pozvánku 
primerane graficky 
ozvláštniť. 

 
Pri tvorbe pozvánky žiak 
uplatňuje motorické 
zručnosti, aplikačné 
a tvorivé zručnosti. 
Vyberá vhodné slová 
podľa komunikačných 
okolnosti. Slová, ktoré sú 
súčasťou aktívnej lexiky 
žiaka rozširovať  
a používať v nových 
ustálených spojeniach. 

OZO 
MDV 
MUV 
ENV 

Uč. 38 -40 



 11

N
ov

em
be

r 
4. Vybrané 

slová 
Vybrané slová po p 
Vybrané slová po p 
Vybrané slová po p 
Vybrané slová po p 

Obsah učiva spočíva 
v ovládaní vybraných 
slov po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach . 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách sa 
píše y, ý. Vie správne 
uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. 
Vie vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, 
ale aj v iných slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 

v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OSR 
OSR 
OZO 
ENV 

 

Uč. 41 - 44 
D

ec
em

be
r 

1. SLOH 
 
 
 
 
 
 
Vybrané 
slová 

Reklama 
Reklama 
 
 
 
 
 
Opakovanie vybraných 
slov po b,m,p. 
Vybrané slová po r 
 
 
 
 
 
 

Druhy reklamy. Analýza 
reklamných 
textov. Tvorba reklamných 
textov. 
Reklamný plagát. 

Žiak vie vlastnými slovami 
charakterizovať pojem 
reklama. 
Vie rozlíšiť druhy reklamy. 
Vie sformulovať krátky 
reklamný text. 
Vie posúdiť hodnovernosť 
reklamy. 

 MDV 
MDV 

 
 
 
 
 
 

DVA 
MUV 

Uč. 45 - 47 
 

2. Vybrané 
slová 

Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 

Obsah učiva spočíva 
v ovládaní vybraných 
slov po jednotlivých 
obojakých spoluhláskach . 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách sa 
píše y, ý. Vie správne 
uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. 
Vie vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, 
ale aj v iných slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 

v medzipredmetových 
vzťahoch. 

ENV 
DVA 
MUV 
OSR 

Uč. 48 - 51 
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D
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3. Vybrané 

slová 
SLOH 
 

Vybrané slová po r 
Vybrané slová po r 
Opis predmetu (1. časť) 
Opis predmetu ( 1. časť) 

 
 
Ústne opísať konkrétny 
predmet. Všímať si 
základné 
prvky z ktorých sa skladá, 
jeho funkciu, prípadne 
využitie.  

 
 
Žiak vie opísať prvky z 
ktorých sa predmet skladá. 
Vie napísať 
funkciu predmetu, prípadne 
jeho praktické využitie.  
Vie ústne opísať základné 
vlastnosti predmetu. Vie 
identifikovať prvky opisu 
v reklamných textoch 
a sformulovať jednoduchý 
reklamný text s prvkami 
opisu. 

 
 
Viesť žiakov 
k spresňovaniu slov pri 
ústnom vyjadrovaní . 
Naučiť ich všímať si 
konkrétne prvky 
opisovaných predmetov. 
Učiť žiakov aktívne 
používať slovnú zásobu, 
ktorú už ovládajú a 
rozširovať ju o nové slová 
a ich presné používanie. 

ENV 
MUV 
MDV 
TBZ 

Uč. 52 - 53 

4. Vianočné 
prázdniny 

      

Ja
nu

ár
 

1. Vianočné 
prázdniny 

      

2. Vybrané 
slová 

Vybrané slová po s 
Vybrané slová po s 
Vybrané slová po s 
Vybrané slová po s 

Ovládanie vybraných 
slov po obojakej 
spoluhláske s. 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách  
sa píše y, ý. Vie správne 
uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, ale aj v iných 
slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 

v medzipredmetových 
vzťahoch. 

 

OZO 
OZO 
ENV 
OSR 

Uč. 54 - 57 
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Ja
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3. Vybrané 
slová 
SLOH 
 

Vybrané slová po s 
Opis predmetu (2. časť) 
Opis predmetu (2. časť) 
Opis predmetu (2. časť) 

 
Ústne  opísať konkrétny 
predmet. Všímať si 
základné 
prvky z ktorých sa skladá, 
jeho funkciu, prípadne  
využitie. 
 

 
Dieťa vie ústne opísať 
základné vlastnosti 
predmetu. Podľa opisu 
vie určiť, o aký predmet 
ide. Učí sa tvorivo 
rozmýšľať. V ústnom 
prejave dodržiava 
spisovnú výslovnosť. 

 
Viesť žiakov  
k spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom aj 
písomnom). Naučiť ich 
všímať si konkrétne prvky 
opisovaných predmetov. 
Učiť žiakov aktívne 
používať slovnú zásobu, 
ktorú už ovládajú a 
rozširovať ju o nové slová 
a ich presné používanie. 

ENV 
OSR 
DVA 
TBZ  

Uč. 58 - 60  
 

 

4. Vybrané 
slová 

Vybrané slová po v 
Vybrané slová po v 
Vybrané slová po v 
Vybrané slová po v 

Ovládanie vybraných 
slov po obojakej 
spoluhláske v. 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách  
sa píše y, ý. Vie správne 
uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, ale aj v iných 
slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 

v medzipredmetových 
vzťahoch. 

OZO 
MUV 
MUV 
ENV 

Uč. 61 - 63 

F
eb

ru
ár

 

1. Vybrané 
slová 
SLOH 
 
 
 
 
Vybrané 
slová 

Vybrané slová po v 
Rozprávanie príbehu 
podľa osnovy 
Rozprávanie príbehu 
podľa osnovy 
 
 
Vybrané slová po z 
 
 
 
 
 
 

 
Porozprávať príbeh podľa 
osnovy - úvod, jadro, záver. 
Časová postupnosť. 

 
Žiak vie porozprávať 
príbeh  podľa osnovy. Vie 
zostaviť osnovu svojho 
rozprávania. Pri rozprávaní 
dodržať časovú postupnosť. 

 
Porozprávať príbeh  s 
dodržaním časovej a 
príčinnej súvislosti alebo 
v skupine, alebo pred 
triedou. Žiak využíva 
rôzne verbálne aj 
neverbálne prostriedky. 

OSR 
OZO 

 
MUV 

 
 
 

OZO 
 

Uč. 64 - 66 
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F
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2. Vybrané 

slová 
Vybrané slová po z 
Vybrané slová po z 
Opakovanie vybraných 
slov  
Opakovanie vybraných 
slov 

Ovládanie vybraných 
slov po obojakej 
spoluhláske z. 
Odvodzovanie a tvorenie 
príbuzných slov. Pravopis 
vybraných slov a 
príbuzných slov. 

Žiak si postupne osvojuje 
pravopis vybraných slov. 
Vie, v ktorých slovách  
sa píše y, ý. Vie správne 
uplatniť pravopis 
v príbuzných slovách. Vie 
vybrané slová používať 
nielen v izolovaných 
slovách, ale aj v iných 
slovných 
spojeniach a v textoch. 

Vybrané slová vedieť 
používať nielen 
v pravopisných 
cvičeniach, nácvičných 
a kontrolných diktátoch, 
ale najmä pri tvorbe 
vlastných textov a 
uplatňovať ich 
v medzipredmetových 
vzťahoch. 

MUV 
OSR 
ENV 
OZO 

 

Uč. 67 - 70 

3. Slovné 
druhy 
 
Podstatné 
mená 

Časová rezerva 
Slovné druhy 
Slovné druhy 
Podstatné mená 

 
Rozlišovať rôzne funkcie 
slov. 
Vyvodiť definíciu 
podstatných mien   
na konkrétach. 
 

Žiak vie, že skupiny slov, 
ktoré sa nazývajú slovné 
druhy, majú v jazyku 
rozdielne funkcie. 
Žiak vie zadefinovať 
podstatné mená. Vie sa na 
ne opýtať 
správnou otázkou. Pozná 
ich ako pomenovania osôb, 
zvierat a vecí. Vie ich nájsť  
v cvičeniach, v 
jednoduchých textoch.  

 
 
 
Rozlišovanie 
a vyhľadávanie 
konkrétnych podstatných 
mien v texte. Tvorba viet 
na podstatné mená a ich 
praktické používanie v 
texte. 

DVA 
OZO 
ENV 
MUV 

Uč. 71 - 73 

4. Podstatné 
mená 

Podstatné mená 
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená  
Všeobecné a vlastné 
podstatné mená 
Vlastné podstatné mená 
osôb 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdelenie podstatných 
mien na všeobecné a 
vlastné. 
Pravopis vlastných 
podstatných mien. 

Vie rozlíšiť všeobecné 
a vlastné podstatné mená.  
 
Vie  nájsť 
v cvičeniach, v 
jednoduchých textoch.  
Vie rozlíšiť všeobecné a 
vlastné podstatné mená. 
Vie uplatniť správny 
pravopis vo vlastných 
podstatných menách - osôb, 
zvierat, miest a obcí, 
vrchov, riek, potokov, 
štátov, svetadielov... 

Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 

DVA 
MUV 

 
MDV 

 
MUV 

Uč. 74 - 77 
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M
ar

ec
 

1.  Jarné prázdniny      
2. Podstatné 

mená 
Vlastné podstatné mená 
osôb  
Vlastné podstatné mená 
zvierat 
Vlastné podstatné mená 
zvierat 
Názvy všetkých miest na 
mape 

Pravopis vlastných 
podstatných mien. 

 Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 

OSR 
ENV 
ENV 
DVA 

 

Uč. 78 - 80 

3. Podstatné 
mená 

Názvy obcí 
Názvy pohorí 
Názvy riek 
Názvy významných 
miest na mape 

Pravopis vlastných 
podstatných mien. 

 Tvorba viet na podstatné 
mená a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 

DVA 
OSR 
TBZ 
OZO 

 

Uč. 81 - 83 

4. Podstatné 
mená 

Názvy miest na plánoch  
obcí 
Názvy ulíc a námestí 
Názvy kostolov, hradov 
a mostov 
Opakovanie vlastných 
podstatných mien 

Pravopis vlastných 
podstatných mien . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie rozlíšiť všeobecné 
a vlastné podstatné mená. 
Vie uplatniť správny 
pravopis vo vlastných 
podstatných menách - osôb, 
zvierat, miest a obcí, 
vrchov, riek, potokov, 
štátov, svetadielov... 
 
 
 
 
 
 
 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie 
konkrétnych podstatných 
mien v texte. Tvorba viet 
na podstatné mená a ich 
praktické používanie v 
texte. Správny pravopis 
všeobecných a vlastných 
podstatných mien 
v pravopisných 
cvičeniach a v diktátoch. 
Žiak vie gramatický jav 
aplikovať pri tvorbe 
textov. 
 
 

OSR 
DVA 
TBZ 

 
OZO 

 

Uč. 83 - 85 
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1. Podstatné 

mená 
SLOH 
 

Opakovanie podstatných 
mien 
Opakovanie podstatných 
mien 
Vizitka 
Vizitka 

 
 
Naučiť žiakov predstaviť sa  
Prostredníctvom vizitky. 
Naučiť pojem slova vizitka. 
Ukázať im názorne ako 
vizitka vyzerá a aké vizitky 
poznáme. Čo vizitka 
obsahuje, aké informácie o 
človeku. Vedieť tieto 
informácie napísať. 

 
 
Žiak sa vie predstaviť 
prostredníctvom vizitky. 
Vie si sám vizitku vyrobiť 
podľa predlohy alebo 
vlastnej fantázie. 

 
 
Prostredníctvom vizitky 
viesť žiakov k slušným 
návykom, pripraviť ich na 
spoločenské správanie. 
Upevniť učivo  vlastných 
podstatných menách a ich 
pravopise. Precvičovať 
písomnú komunikáciu. 

OSR 
ENV 
MDV 
OSR 

Uč. 86 - 87 

2. Prídavné 
mená 

Prídavné mená 
Prídavné mená 
Prídavné mená 
Prídavné mená 

Definícia prídavných mien. 
Vyvodenie pojmu z 
akostných prídavných 
mien. 

Žiak vie zadefinovať 
prídavné mená. Pozná ich 
ako slová označujúce 
vlastnosti osôb, zvierat 
a vecí. Vie vyhľadať 
prídavné mená (akostné) z 
cvičení,  z  textu. Vie tvoriť 
antonymá. 
 

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie 
prídavných mien v texte. 
Tvorba viet na prídavné  
mená a ich praktické 
používanie v texte.  
 

OSR 
DVA 
ENV 
MUV 

Uč. 88 - 90 
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3. Prídavné 

mená 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SLOH 
 

Slová s opačným 
významom 
Opakovanie prídavných 
mien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis predmetu (3. časť) 
Opis predmetu (3. časť) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Písomne opísať 
konkrétny predmet. 
Všímať si základné 
prvky z ktorých sa 
skladá, jeho funkciu, 
prípadne využitie. 
Členenie na odseky – 
úvod, jadro, záver 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak vie opísať prvky z 
ktorých sa predmet skladá. 
Vie napísať 
funkciu predmetu, prípadne 
jeho praktické využitie. 
Opis vie zostaviť podľa 
odsekov. 
Vie opísať detskú 
ilustráciu, prípadne 
umeleckú ilustráciu 
namaľovanú k nejakému 
konkrétnemu literárnemu 
textu (napr. z čítanky,  
z obľúbenej knihy). 
 

Problematiku antoným a  
synoným je možné riešiť 
formou hry so slovami 
zameranú na tvorbu slov 
s rovnakým a opačným 
významom. Učiteľ 
nevyvodzuje príslušné 
termíny, ale snaží sa 
u žiakov vzbudiť záujem 
o slová a ich používanie 
vo vetách, v komunikácií 
a písanom texte. 
Viesť žiakov 
k spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom aj 
písomnom). Naučiť ich 
všímať si konkrétne prvky 
opisovaných predmetov. 
Učiť žiakov aktívne 
používať slovnú zásobu, 
ktorú už ovládajú a 
rozširovať ju o nové slová 
a ich presné  používanie. 

OSR 
MUV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TBZ 
TBZ 

Uč. 91 - 93 
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4.  Zámená Zámená 

Zámená 
Zámená 
Zámená 

Definovať zámená. 
Vychádzame zo skúsenosti, 
že žiaci používajú v bežnej 
komunikácii zámená, 
napr. ja, ty, on, ona, my, vy, 
oni, ony, ten, tá, to, tí, tie, 
moje, tvoje, naše, vaše. 
Žiakov neučíme delenie 
zámen, iba ich naučíme 
prakticky ich vyhľadať  
 v cvičeniach, v textoch. 

Žiak ovláda krátku 
definíciu zámen. Vie 
vymenovať bežne 
používané zámená v praxi. 
Vie ich vyhľadať v 
cvičeniach alebo v texte. 
Vie ich používať pri 
komunikácii s inými 
osobami. Žiak vie, akú 
funkciu majú zámená. 
V texte rozozná osobné 
a privlastňovacie zámená. 
Nepozná jazykovednú 
terminológiu, nemusí 
vedieť v texte rozlišovať 
druhy zámen. 

Praktické používanie 
zámen v slovnej aj 
písomnej komunikácií. 
Pri vyvodení tohto učiva 
vychádzame  
z  hovoreného textu. Žiaci 
na základe vlastnej 
komunikácie selektujú 
zámená, učia sa ich 
pravopis, vedia ich použiť 
v texte a vedia ich 
zameniť za iné slovné 
druhy, ktoré doteraz 
ovládajú. 

OZO 
OSR 
MUV 
DVA 

 

Uč. 94 - 96 
M

áj
 

1.  Zámená 
SLOH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslovky 

Opakovanie zámen 
Opis ilustrácie 
Opis ilustrácie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Číslovky 

 
Písomne opísať jednoduchý 
opis ilustrácie podľa 
osnovy. Všímať si základné 
prvky z ktorých sa skladá, 
jeho funkciu, prípadne 
využitie. Členenie na 
odseky – úvod, jadro, záver 

 
Žiak vie opísať prvky z 
ktorých sa ilustrácia. 
Dokáže napísať 
jednoduchý opis ilustrácie 
založený na opise postáv 
v postupnosti podľa svojho 
rozhodnutia..  Opis vie 
členiť podľa odsekov. 
Vie opísať detskú 
ilustráciu, prípadne 
umeleckú ilustráciu 
namaľovanú k nejakému 
konkrétnemu literárnemu 
textu (napr. z čítanky, 
 z obľúbenej knihy). 
 
 

 
Viesť žiakov 
k spresňovaniu slov pri 
vyjadrovaní (ústnom aj 
písomnom). Naučiť ich 
všímať si konkrétne prvky 
opisovaných ilustrácií. 
Učiť žiakov aktívne 
používať slovnú zásobu, 
ktorú už ovládajú a 
rozširovať ju o nové slová 
a ich presné používanie. 
 

OSR 
OZO 
MDV 
MUV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OZŽ 

Uč. 97 - 100 
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M
áj

 
2.  Číslovky Číslovky 

Číslovky 
Číslovky 
Opakovanie čísloviek 

Definovať číslovky. 
Vychádzať zo skúsenosti 
žiakov s týmto slovným 
druhom. Žiaci od 1. triedy 
používajú číslovky 
v matematike. Môžeme 
spomenúť číslovky 
základné aj radové, ale 
nevyžadujeme, aby tieto 
pojmy žiaci  ovládali. 
 
 
 
 

Žiak vie, akú funkciu majú 
číslovky. Rozlišuje 
základné a radové číslovky 
bez použitia terminológie. 
Vie správne zapísať 
základné číslovky do 30 
v nominatíve singuláru 
a radové číslovky do 20 
slovom aj číslicami. Vie 
správne uplatniť ich 
pravopis v texte. Žiak vie 
vyhľadať základné, radové 
alebo iné číslovky, ktoré 
pozná alebo sa s nimi 
stretol v praxi, v 
cvičeniach, v textoch. Žiak 
vie v bežnej komunikácii 
používať slovný druh – 
číslovky.   
 

Vedomosti o číslovkách 
žiak využíva nielen na 
hodinách jazyka 
slovenského, ale 
i v iných predmetoch, 
najmä v matematike. 
 
 
 
 

OSR 
ENV 
MUV 
TBZ  
ENV 

Uč. 101 - 103 

3.  Slovesá Slovesá 
Slovesá 
Slovesá 
Slovesá 

Vyvodiť jednoduchú 
definíciu slovies. 
Vychádzať zo skúseností 
žiakov s týmto slovným 
druhom.  

Žiak vie, akú funkciu majú 
slovesá. Pozná ich ako 
slová pomenúvajúce, čo 
osoby, zvieratá a veci robia. 
Vie ich rozoznať vo vete 
a správne ich použiť.  

Rozlišovanie 
a vyhľadávanie slovies  
v texte. Tvorba viet na 
slovesá a ich praktické 
používanie v texte. 
Správny pravopis slovies 
v pravopisných 
cvičeniach a v diktátoch. 
Žiak vie gramatický jav 
aplikovať pri tvorbe 
textov. Učiteľ sa snaží  
u žiakov vzbudiť záujem 
o slová a ich používanie 
vo vetách, v komunikácií 
a písanom texte. 
 

OZO 
OSR 
DVA 
OZO 

Uč. 104 - 106 
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Jú
n 

4.  Slovesá 
 
SLOH 
 
 

Slovesá 
Opakovanie slovies 
Rozprávanie (1. časť) 
Rozprávanie (1. časť 

 
 
Rozprávanie príbehu podľa 
obrázkov,  zážitku z 
prázdnin alebo inej 
udalosti. Porozprávať 
príbeh podľa osnovy - 
úvod, jadro, záver. Časová 
postupnosť. 

 
 
Žiak vie porozprávať 
a napísať krátke 
rozprávanie podľa osnovy. 
Pri rozprávaní dodržať 
časovú postupnosť. 

 
 
Porozprávať svoj zážitok 
s dodržaním časovej a 
príčinnej súvislosti  
v skupine, alebo pred 
triedou. Žiak využíva 
rôzne verbálne aj 
neverbálne prostriedky. 

ENV 
TBZ 
MUV 
TBZ 

 

Uč. 107 - 109 

1.  Záverečné 
opakovanie 

Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

 MUV 
MDV 
OZO 
DVA 

Uč. 110 - 115 

2.  
 
SLOH 
 

Záverečné opakovanie 
Záverečné opakovanie 
Rozprávanie (2. časť) 
Rozprávanie (2. časť) 

 
 
Rozprávanie príbehu podľa 
obrázkov,  zážitku z 
prázdnin alebo inej 
udalosti. 
Porozprávať príbeh 
podľa osnovy - úvod, jadro, 
záver. Časová postupnosť. 

 
 
Žiak vie porozprávať 
a napísať krátke 
rozprávanie podľa  
vytvorenej osnovy. Pri 
rozprávaní dodržať časovú 
postupnosť. 

 
 
Porozprávať svoj zážitok 
s dodržaním časovej a 
príčinnej súvislosti  
v skupine, alebo pred 
triedou. Žiak využíva 
rôzne verbálne aj 
neverbálne prostriedky. 
 

MUV 
DVA 
OSR 
TBZ 

Uč. 116 - 117 

3.   Čo sme sa naučili 
Čo sme sa naučili 
Časová rezerva 
Časová rezerva 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

Žiak si upevňuje získané 
vedomosti. 

 OSR 
ENV 
OZO 
TBZ 

Uč. 118 - 120 

4.   Časová rezerva      
 
 
Legenda: OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj   DVA – Dopravná výchova    
  OZO – Ochrana života a zdravia    ENV – Enviromentálna výchova 
  TBZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti  MDV – Mediálna výchova 
  MUV – Multikultúrna výchova 
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Predmet:   Literatúra 
 

Obdobie: Obsah – zameranie učiva: Ciele výučby: Vyučovacie stratégie: Prierezov
á téma: 

 
 

 

Hodnotenie,  
preverovanie  
výkonu: 
 

Mesiac
: 

Týždeň
: 

Poradi
e 

vyuč. 
hodiny 

Tematický celok: Téma - obsah kognitívne: afektívne: psychomotorick
é: 

formy metódy 

IX. 1. 4 Úvodná hodina 
Jeseň 
 
 
 
 
Škola 

Rozprávanie zážitkov 
z prázdnin 
Štefan Moravčík – 
Písmenkáči 
Marta Šurinová – 
September 
Krista Bendová – Kde 
bolo... 

Čo budeme spoznávať v 3. ročníku na hodinách 
čítania? 
Pravidelnosť v príprave na vyučovanie 
Prednes básne. 
Vzbudzovať záujem o detskú literatúru. 
Vedieťvyhľadať slová s podobným významom. 
Správne čítať text. 
Vedieť  intonačne správne prečítať text. 
 
 
 

Frontálna 
individuálna 
 
samostatná 
práca žiakov 

rozhovor   
tvorivé 
písanie      
Práca 
s umeleckým 
textom 
 
 

OZO Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Vedomosti 
 
Čítanie 

Miloš Macourek- O tom, 
ako Mach a.... 
Tomáš Janovic – Hodina 
čítania 

Ukážka z literárneho diela, nácvik plynulého 
čítania, pochopenie dlhšieho textu. 
Žiak vie plynule, správne, výrazne 
a s porozumením čítať ukážku z literárneho diela. 
Správne čítať text. 
Vedieť prerozprávať text vlastnými slovami. 
Prednes básne. Zrozumiteľne čítať báseň 
s dôrazom na správne čítanie dĺžńov a mäkkých 
slabík. 
 
 

Fixačná  
 

Zážitkové 
učenie 
Práca 
s umeleckým 
textom 

ENV 
REV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4 Čítanie Roald Dahl – Malá, veľká 
čitateľka 
Mimočítankové čítanie 

Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Nakresliť 
ilustráciu k rozprávke. Spoznať význam a silu 
„čarovných slov“. 
Precvičiť rôznymi spôsobmi rýchle a správne 
čítanie. Vyvolať u žiakov pocit zodpovednosti 
k práci. Vedieť prekrúcanky z 2. ročníka. 

Fixačná  
skupinová 

Dramatizácia 
Práca 
s umeleckým 
textom 
Tvorivé 
písanie 

ENV, 
DOV, 
OSR 

 

 4. 4 Čítanie 
 
Kniha 

Václav Richter – Žiacke 
výroky o čítaní 
Dušan Dušek – O knihách 
Mimočítankové čítanie 

Čítať pomaly, plynule viacslabičné slová. 
Nacvičiť čítanie s porozumením. Napísať vlastné 
výroky o čítaní.  
Čítanie s porozumením. Hľadať v texte 
prirovnania. 
Nácvik čítania zložitých a zložených slov. 
Tvorivé čítanie. 

Samostatná 
práca 
Individuálna 
práca 
 
Aplikačná 

Práca 
s umeleckým 
textom 
Rozhovor 
Tvorivé 
písanie 

OSR, 
ENV, 
OZO 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 



 22

X. 1. 4 Kniha 
 
 
Kamaráti 

Viliam Klimáček – 
Rohožka majstra 
rozprávkara 
Ak uhádneš moje meno 
Jozef Paulovič – Kamarát 
Dana Podracká – Malý 
Muk v deviatom leveli 

Nacvičiť kultivovaný prednes básne. Vedieť , čo 
je recitácia.  
Vedieť, kto je literárna postava. Hľadať literárne 
postavy. 
Nácvik plynulého a výrazného čítania 
neznámych zložených slov v texte. Vedieť 
dodržiavať správny slovný prízvuk a vetný 
dôraz. 
Nacvičiť výrazné čítanie priamej reči. Vedieť, 
kto je hlavná postava a kto sú vedľajšie postavy. 

Individuálna 
práca 
Skupinová 
práca 
 

Rozhovor 
Dramatizácia 
Práca s 
textom 

OSR, 
ENV, 
OZO 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Vedomosti 
 
Komunikácia 

Luca Novelli – Moja prvá 
kniha o počítačoch 
Tomáš Čelovský – Telefón 
Ľubomír Feldek - Telefón 

Nacvičiť plynulé čítanie náučného textu. 
Pochopiť obsah prečítaného. 
Vedieť výrazne čítať časť literárnej ukážky. 
Nácvik čítania zložitých a zložených slov.  
Prednes básne. Pojem verš. 
Poznať  pojem verš, vie vyhľadať slová 
s podobným významom. Naučiť sa časť básne 
naspamäť. 

Frontálna 
práca 
 
Expozičná 

Rozhovor 
Dramatizácia 
Práca 
s textom 
Rolové úlohy 

OSR, 
ENV, 
OZO 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4 Rodina Ľubomír Feldek – 
Rozprávka o tom, prečo je 
ujec ujcom 
Hana Naglik – Ester 
a Albatros 
Mimočítankové čítanie 

Dodržiavať správnu výslovnosť predložkových 
spojení. Vedieť stručne povedať podstatu 
prečítaného.  
Vedieť čo je dej. Vedieť odlíšiť hlavné 
a vedľajšie postavy. Pokúsiť sa čítať dialógy. 
Čítanie s pochopením s ohľadom na obsah textu. 
Vedieť rozdiel medzi poéziou a prózou. Tvorivo 
pracovať s ukážkou. 

Expozičná 
Individuálna 
Frontálna 

Rolové hry 
Zážitkové 
učenie 
Monológ 
Projektová 
práca 

OSR, 
ENV, 
MDV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 4. 4 Súrodenci Tatiana Lucká – Môj 
veľký brat výmyselník 
Mimočítankové čítanie 

Vedieť správne čítať mäkké slabiky. Vedieť 
odpovedať na otázky z literárnej ukážky. 
Naučiť nový pojem: postavy vystupujúce 
v príbehu. Čítať správne, plynule, 
s porozumením. Vedieť vymenovať postavy 
z ukážky. Poznať skutočnosť a neskutočnosť 
v ukážke. 
Vedieť povedať vlastný názor na konanie postáv. 
Vedieť správne intonovať vety. 
Nácvik dramatizácie textu. Pochopiť, čo je 
divadelná hra. 

Frontálna 
práca  
Individuálna 
práca 

Rozhovor 
Práca 
s názornými 
pomôckami 
Tvorivé 
pracovné 
listy 

OSR, ENV 
REV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 
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XI. 1. 2 Starí rodičia Jaroslava Blažková – 
Ohňostroj pre deduška 

Vedieť správne čítať slová so spoluhláskovými 
skupinami a predložkovými spojeniami. Nácvik 
tichého čítania s ohľadom na porozumenie textu. 
Vedieť vymenovať postavy z ukážky. Vedieť 
povedať vlastný názor na konanie postáv. 

Frontálna 
práca 
Samostatná 
práca 
motivačná 

Práca 
s názornými 
pomôckami 
Nastolenie 
problému 
ako 
motivácia 
Dramatizácia 

ENV, 
OZO, OSR 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4  Týždeň tvorivého čítania – 
O jeseni 
 

Žiaci čítajú z prinesených kníh alebo 
presvietených materiálov. 
Kniha  366 príbehov z prírody a ešte niečo 
navyše- strana164 -165 
Ukážky kníh : Jaroslava Blažková – Ohňostroj 
pre deduška, Roald Dahl – Matilda, Hana Naglik 
– Ester a Albatros 

Frontálna 
práca 
 
Individuálna 
práca 

Tvorivé 
písanie 
Projektová 
práca 

ENV, 
MDV 
TPZ 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4 Domov 
 
 
 
Domovina 

Ľubica Kepštová – Tomáš 
Janovic 
Tomáš Janovic – 
O bohatom palci 
Jozef Cíger Hronský – 
Počul som raz, že... 
www.citajmedetom.sk 
www.internetovaskola.sk 
 

Tiché čítanie s porozumením. Vedieť pracovať 
s náučným textom. 
Prečítať pomaly, citlivo, plynule literárny text. 
Vedieť vyvodiť ponaučenie. 
Výrazné čítanie povesti. Vedieť, čo je povesť. 
Poznanie základných znakov povesti. 
Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 
príbehmi 
Detské kreslené rozprávky 
 

Aplikačná 
práca 
Frontálna 
práca 
individuálna 

Projektová 
metóda 
Práca 
s pracovnými 
listami 
Práca 
s jazykovým 
PC 
programom 

OSR, 
ENV, 
MDV 
TPZ 
 
 
 
 
 
 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 4. 4 Domovina Jozef Cíger Hronský – 
Bebek z Krásnej Hôrky 
www.citajmedetom.sk 
www.internetovaskola.sk 
 

Pochopiť význam nových pojmov 
prostredníctvom ilustrácie. Vedieť povedať svoj 
vlastný príbeh o rodisku. 
Nácvik tichého čítania s porozumením 
Pri čítaní dodržiavať správnu výslovnosť 
viacslabičných slov. Pokúsiť sa interpretovať 
povesť. 
Hľadáme povesti na internete. 
 

Individuálna 
práca 
 
Frontálna 
práca 

monológ 
práca 
s audivizuáln
ou technikou 
Práca s PC 

OSR, OZO 
REV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 5. 2 Sneh Ján Uličiansky – Pánko 
Snehulianko 
Zimné pranostiky 

Nacvičiť rýchle, plynulé čítanie textu. Prečo 
niekedy robíme aj jednoduché veci naopak, 
nesprávne? 
Na príklade vysvetliť význam a využitie 
jednotlivých pranostík. 
Poznať aj iné zimné pranostiky. 

Frontálna 
práca 
 
Samostatná 
práca 

Práca  
s umeleckým 
textom 

ENV, 
OZO 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 
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XII. 1. 2 Spravodlivosť O bratislavskom 
Valdherovi 

Priblíženie povesti, poznať časti skutočné 
a vymyslené. Komiks, jeho znaky, práca 
s komiksom 
Vedieť čítať s porozumením. Hodnotiť konanie 
postáv. Nácvik dramatizovaného čítania 

Individuálna 
práca 
Fixačná  
 
Frontálna 
práca 

Rolové hry ENV, OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Nevinnosť,  
čistota 

Čítanie z detských 
časopisov 
a vlastných kníh 
Astrid Lindgrenová – 
Slávnosť u Pipi Dlhej 
Pančuchy 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 
časopisu alebo knihy zaujímavý text. 
Výrazné čítanie s porozumením, reprodukcia 
textu. Hodnotiť konanie postáv. 
Výrazné čítanie literárneho textu. Vedieť 
prerozprávať text vlastnými slovami.  
Vedieť akýmkoľvek spôsobom relaxovať pri 
literatúre. 
Dodržiavať pri čítaní správny prízvuk a vetný 
dôraz. 

Individuálna 
práca 
 
Frontálna 
práca 
expozičná 

Projektová 
metóda 
demonštračn
á metóda 
Práca 
s umeleckým 
textom 
 
 

OSR, ENV Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4 Smrť 
 
Zima 

Hans Christian Anderden – 
Dievčatko so zápalkami 
Štefan Moravčík – Zimná 
záhada 
Príprava na akciu: 
Vianočná besiedka 
 

Nácvik čítania priamej reči. 
Vedieť správne intonovať vety a viacslabičné 
slová. Vedieť sa vcítiť do umeleckého textu. 
Vedieť výrazne čítať báseň a pochopiť jej 
význam. 

Frontálna 
motivačná 

Rolové hry 
Dramatizácia 
rozhovor 
 
 

OSR, 
OZO, 
ENV 
REV 

 

 4. 3 Chlad 
 

Ľubomír Feldek – Rým 
Daniel Hevier – Rýmy 
zimy 
Štefan Moravčík – 
V ľadovom zrkadle 
Ľudové hádanky o zime 

Vedieť výrazne čítať báseň. Spájať texty piesní 
s nápevmi z iných piesní. Vedieť označiť verš 
a rým. 
Naučiť sa jednu báseň naspamäť. 
Vyhľadať a vymyslieť iné hádanky o zime. 

Samostatná 
práca 
fixačná 

Tvorivé 
písanie 

ENV, 
MDV, 
MUV 

 

I. 1. 4 Spravodlivosť. 
 

Čítanie z detských 
časopisov 
a vlastných kníh 
Pani Zima 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 
časopisu alebo knihy zaujímavý text. 
Čítať správne, plynule a s porozumením. 
Výrazné čítanie priamej reči, dramatizácia textu. 
Porozprávať dej rozprávky podľa ilustrácie. 
Vedieť nájsť časti deja, ktoré sa opakujú. 

Frontálna 
práca 
 
Samostatná 
práca 

Tvorivé 
písanie 
Dramatizácia 
Demonštračn
á metóda 

OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Spravodlivosť Mária Ďuríčková – Krásne 
a múdre sú ľudové 
rozprávky 
Čítanie pre deti 
www.citajmedetom.sk 
www.internetovaskola.sk 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 
časopisu alebo knihy zaujímavý text. 
Pri čítaní dodržiavať správnu výslovnosť 
viacslabičných slov. Vedieť tvorivo pracovať 
s ukážkou. Pochopiť a tvoriť zložené slová. 
Vedieť správne, plynule a s porozumením čítať. 
Pokúsiť sa interpretovať literárnu ukážku. 
Vedieť, čo je ľudová rozprávka. 

Skupinová 
práca 
aplikačná 

Demonštračn
á metóda 
Dramatizácia 
monológ 

ENV, 
MDV, 
OSR 
TPZ 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 
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Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 
príbehmi 
Detské kreslené rozprávky 

 3. 4 Spravodlivosť 
 

Biela ako sneh a červená 
ako krv 
Maľované čítanie na tému 
Zima 
Mimočítankové čítanie 

Nácvik plynulého čítania rozprávky a vedieť ju 
prerozprávať. Čítať obrázkový text. 
Nacvičiť plynulé čítanie. Pokúsiť sa napísať 
krátke maľované čítanie 

Samostatná 
práca 
diagnostická 

Tvorivé 
písanie 
Práca s 
obrázkovým 
textom 

ENV Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

II. 1. 3  Týždeň tvorivého čítania – 
O zime 
 

Žiaci čítajú z prinesených kníh alebo 
presvietených materiálov. 
Kniha  366 príbehov z prírody a ešte niečo 
navyše. Elena Čepčeková – Slniečko na motúze 
– Vianoce, Snehuliaci, Zlodej 

Frontálna 
práca 
 
Individuálna 
práca 

Tvorivé 
písanie 
Projektová 
práca 

ENV, 
MDV 
TPZ 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Fantázia 
 
Obloha 
Fantázia 
 

Ján Navrátil – Modrá 
hojdačka 
Josef Brukner – 
Prechádzka 
Viliam Klimáček – 
Voňavé moria 
Mimočítankové čítanie 
 

Pokúsiť sa o výrazné čítanie. Rozprávať 
o dojmoch z ukážky.  
Prednes básne.Vedieť, čo je recitácia. 
Čítať správne, plynule a s porozumením. Pokúsiť 
sa o výrazné čítanie. Rozprávať o dojmoch 
z ukážky.  
Čítanie z knihy Zlatá brána, vypočutie 
magnetofónovej nahrávky, 
Sfilmovaný príbeh. 

Frontálna 
práca 

Práca 
s názornými 
pomôckami 
a audiovizuál
nou 
technikou 
 
dramatizácia 

OSR, 
ENV, 
MDV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4 More Čítanie z detských 
časopisov 
a vlastných kníh 
Ján Uličiansky – Kapitán 
Kukuk 

Dať žiakom možnosť vybrať si z vlastného 
časopisu alebo knihy zaujímavý text. 
Rozprávať obsah textu na základe obrázkov. 
Rozprávať o postavách z príbehu. Tvorivo 
pracovať s ukážkou. 
 

Samostatná 
práca 
 
Frontálna 
práca 
 
Súťaž 
v prednese 
prózy 

Práca 
s tvorivými 
pracovnými 
listami 
 
Názorné 
ukážky 

OZO, OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 4. 4 Cesty, diaľky Daniela Čarná – Po 
stopách umenia 
Ľubica Kepštová – 
Ľubomír Feldek 
Hra na povolanie 
Mimočítankové čítanie 

Práca v dvojiciach – práca s textom a ilustráciou. 
Vedieť napísať vlastný denník. 
Nacvičovať tiché čítanie. Čítanie náučného textu.  
Tiché čítanie. Hádanie povolaní. Kto uhádne, ide 
čítať – očami a napodobní  prečítané povolanie. 

Individuálna 
práca  
 
Frontálna 
práca 
expozičná 

Metóda 
nastolenia 
problému 
Rozprávanie 
Zážitkové 
učenie 
Rolové hry 

OSR 
REV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

III. 1. 4 Fantázia Ľubomír Feldek – Hra pre 
tvoje modré oči 
Zasmejme sa. Práca 
s časopisom. 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 
textu. 
Dodržiavanie správnej výslovnosti dlhých 
a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín 

Individuálna 
práca  
 
Frontálna 

Práca 
s pracovnými 
listami 
 

OSR , ENV Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
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a predložkových spojení. Vedieť rozprávať o 
dojmoch z príbehu. 
Nacvičiť čítanie a rozprávanie vtipov 
a žartovných príbehov.  

práca 
 

Rozhovor 
Názorné 
ukážky 

hodnotenie 

 2. 4 Sen 
Jar 

Daniel Hevier – 
Snívaníčko 
Ján Navrátil - Jar 
Čítanie pre deti 
www.citajmedetom.sk 
www.internetovaskola.sk 

Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať 
v básni básnické prostriedky. 
Vedieť nájsť rým. Tvoriť vlastné rýmy. 
Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 
príbehmi 
Detské kreslené rozprávky 

Individuálna 
práca  
 
Frontálna 
práca 
 

Rozhovor 
monológ 
práca 
s umeleckým 
textom 

OSR, MDV 

ENV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4 Jar Július Balco – Strigônska 
oblievačka 
Marta Šurinová – Kto do 
Veľkej noci.... 
Mimočítankové čítanie 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 
textu. Poznanie základných znakov rozprávky. 
Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať. 
Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou. 
Zistiť, čo je skutočnosť a čo fikcia. 

Skupinová 
práca 
Frontálna 
práca 

Dramatizácia 
Rozhovor 
akrostich 

OSR , ENV, 

MUV, 

MDV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 4. 4 Príroda Čo vedeli už naši 
prarodičia 
Anton Marec – Kačacia 
dolina 
Iné povesti 

Pokúsiť sa ilustrovať príslovia. 
 Správne zložiť rozstrihané príslovia a porekadlá. 
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 
textu. Poznanie základných znakov povesti. 
Dodržiavanie správnej výslovnosti dlhých 
a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín 
a predložkových spojení. Vedieť rozprávať o 
dojmoch z príbehu. 
 

Frontálna 
Fixačná 
skupinová 

Cinquain 
Práca 
v dvojiciach 

ENV, OZO  

IV. 1. 4 Príroda 
 
Les 

Taťjana Lehenová – 
Mamina pozná vtáčiu reč 
Tomáš Janovic – 
Jeleňvízor 
Ľubica Kepštová – Krista 
Bendová 

Hodnotiť konanie postáv.  
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 
textu. 
Vedieť krátko charakterizovať rozdiely medzi 
poéziou a prózou. 
Nacvičovať tiché čítanie. Vysvetliť, prečo je 
smiech korením života. 

Samostatná 
práca 
Individuálna 
práca 

Rozhovor 
Metóda 
nastolenia 
problému 

OSR, ENV Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4  Týždeň tvorivého čítania 
Týždeň tvorivého čítania 
Týždeň tvorivého čítania 
Týždeň tvorivého čítania 

Josef Čapek – Rozprávanie o psíkovi a mačičke 
Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať. 
Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou. 
Josef Čapek – Ako si psík roztrhal nohavičky. 
Čítanie s porozumením. 
Pavol Dobšinský – Slovenské rozprávky 
Pavol Dobšinský – Slovenské rozprávky 

Frontálna 
práca 
Skupinová 
práca 
individuálna 

Rozhovor 
Práca 
s umeleckým 
textom 
Demonštračn
á metóda 
Tvorivé 
písanie 

OSR, ENV Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4  Týždeň tvorivého čítania 
Popletené rozprávky 
Hádaj názov rozprávky 

Kniha Rozprávkový venček, nahrávky 
veršovaných rozprávok – Pes a mesiac, Svrčky, 
 Prečítať si úryvok z rozprávky a pokúsiť sa určiť 
názov rozprávky. 

Samostatná 
práca  
Frontálna 
práca 

rozhovor 
Práca v 
skupinách 
Nastolenie 

OSR, ENV 

TPZ 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
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Rozprávať zážitky, ktoré vystihujú príslovia.  
 
Skupinová 
práca 

problému 
ako 
motivácia 
 
Projektová 
práca 

hodnotenie 

V. 1. 4 Mladosť 
 
Ekológia 

Krista Bendová – 
O zelenom vodníkovi 
Štefan Moravčík – Zátoka 
zátok 

Vedieť pomaly, plynule a s porozumením čítať. 
Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou . 
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať 
v básni básnické prostriedky. 
Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v texte, 
tvoriť nové prirovnania o rodičoch 

Samostatná 
a individuáln
a práca 
fixačná 

Metóda 
nastolenia 
problému 
Zážitkové 
učenie 
 

OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Nádej 
 
Láska 

Erik Jakub Groch – 
Kúzelník 
František Rojček – 
Zaľúbená báseň 
Krista Bendová - Prekážka 

Na základe obsahu overiť a diagnostikovať 
čítanie textu s porozumením.  
Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou.  
Vedieť výrazne prečítať báseň. Vedieť vyhľadať 
v básni básnické prostriedky. 
Vysvetliť pojem prirovnanie, hľadať v texte, 
tvoriť nové prirovnania. Naučiť sa báseň 
naspamäť. 
 

Frontálna 
práca 
diagnostická 

Metóda 
testovania 
 
Práca 
s umeleckým 
textom 

OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4  
 
Zákaz 
 
Moc 

Ľubica Kepštová – 
Jaroslava Blažková 
Jaroslava Blažková – 
Zelené ríbezle 
Tomáš Janovic – 
Rozprávka o pánovi 
starostovi 

Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou Ako 
zvládať hnev a ako sa ho zbaviť. Vysvetliť : 
Zakázané ovocie najviac chutí. 
Vedieť opísať svoju rodinu a ich voľný čas. 
Porovnať so spisovateľkinou rodinou. 
Hodnotiť konanie postáv.  
Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 
textu. 

Samostatná 
a individuáln
a práca 
skupinová 

Metóda 
nastolenia 
problému 
Práca 
s umeleckým 
textom 
Práca 
v dvojiciach. 

OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 4. 4 Krv Komár a medveď 
Medveď a komár 
Mimočítankové čítanie 

Nácvik výrazného čítania priamej reči. Prečo 
netreba ľudí ani veci posudzovať podľa 
zovňajška? 
 Vyrozprávať príbeh podľa dialógov. 
Vedieť správne intonovať vety.  
Prednes básne. Vedieť, čo je recitácia. 
Nájsť rozdiely medzi poéziou a prózou. 

 individuálna 
práca 
Frontálna 
práca 

Rozprávanie 
brainstormin
g 

OSR, ENV Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 5. 4 Tolerancia Jaroslava Blažková – 
Mačky vo vreci 
Otcovská rada 

Nácvik správneho a plynulého čítania textu. 
Vedieť nájsť charakteristické znaky rozprávky. 
Čítať správne viacslabičné slová. 
Tvorivo pracovať s literárnou ukážkou. 
Zdokonaľovať sa v technike čítania. 
Nájsť poučenie v rozprávke. 

Frontálna 
individuálna 

Tvorivé 
písanie 
Metóda 
nastolenia 
problému 

OZO 

TPZ 
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VI. 1. 4 Rozdiely 
 
Rozmanitosť 
 
Rovnoprávnosť 
 

Daniel Hevier – Moja 
mama vidí nebo 
Jana Bodnárová – Film 
o černošskej neveste 
Klára Jarunková - 
Rovnoprávnosť 

Prednes básne. Vedieť, čo je recitácia. 
Vedieť nájsť charakteristické znaky povesti. 
Čítať správne viacslabičné slová. 
Prípraviť žiakov na recitáciu spamäti.  
Čítať správne, plynule a s porozumením. Vedieť 
charakterizovať a hodnotiť postavy. 
 

Samostatná 
práca 
Frontálna 
práca 

Názorná 
metóda 
 
 

OZO, ENV, 

OSR 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 2. 4 Rozmanitosť 
 
Prázdniny 

Viliam Klimáček – 
Schovávačka 
Miloš Macourek – Žirafa 
Miroslav Válek - 
Kozmonauti 

Správne čítanie s porozumením. Reprodukcia 
textu. 
Dodržiavanie správnej výslovnosti dlhých 
a mäkkých slabík, spoluhláskových skupín 
a predložkových spojení. Vedieť rozprávať o 
dojmoch z príbehu. 
Vedieť s porozumením čítať, Charakteristika 
postáv v texte. 
 

Frontálna 
a individuáln
a práca 
skupinová 

Metóda 
testovania 
Práca 
s umeleckým 
textom 
 
rozhovor 

OSR Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 3. 4  Tvorivé čítanie 
Čítanie pre deti 
www.citajmedetom.sk 
www.internetovaskola.sk 
Čítanie pre deti 
www.citajmedetom.sk 
www.internetovaskola.sk 

Zdokonaľovať sa v technike čítania. 
S porozumením čítať príbeh. Vymyslieť krátky 
príbeh o mori.  
 
Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 
príbehmi 
Detské kreslené rozprávky 
 
Webová stránka s krásnymi rozprávkami a 
príbehmi 
Detské kreslené rozprávky 

Skupinová 
práca 

Projektová 
práca 
Tvorivé 
písanie 
Práca s 
internetom 

OSR, MDV, 

ENV 

Klasifikácia 1-
5 
 
Slovné 
hodnotenie 

 
PT / Prierezové témy  
 
DOV DOPRAVNÁ VÝCHOVA  
OSR OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ 
ENV ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 
MDV MEDIÁLNA VÝCHOVA 
MUV MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 
OZO OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA 
TPZ TVORBA PROJEKTU A PREZENTAČNÉ ZRUČNOSTI 
REV     REGIONÁLNA VÝCHOVA 
 



Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Anglický jazyk 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 3 hodín                              ročne 99 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Záujem o štúdium anglického jazyka v posledných rokoch stále rastie. Je to dané nielen 

požiadavkou zo strany rodičov či žiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a 
jej štruktúr si žiada ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z 
možnosti ako túto požiadavku naplniť je začať vyučovať anglický jazyk už mladšom školskom veku a 
riadiť sa heslom: „ Čím skôr, tým lepšie.“ Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka má pozitívny 
vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa. Otvára žiakom nový obzor pri spoznávaní iných kultúr a tým 
rozvíja aj tolerantnosť dieťaťa voči iným kultúram. Uľahčuje deťom prácu pri vyučovaní formou IKT 
metód. 
 
 
2. Ciele učebného predmetu  
 
     Cieľové zameranie vzdelávacej oblasti smeruje k utváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií tým, že 
vedie žiakov k: 

� získavaniu nových kompetencií 
� opakovaniu  si naučených  vedomostí 
� využívaniu vedomostí z iných predmetov 
� hodnoteniu svojich  pokrokov 
� spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách 
� socializácií detí 
� využívaniu naučeného cudzieho jazyka 
� učeniu sa samostatnosti pri učení 
� vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 
� lepšie poznanie sveta a podporovanie sebavedomia 
� prínos k celkovému vývinu dieťaťa a podporovanie emocionálnych, kreatívnych, sociálnych 

a kognitívnych schopností 
� naučiť žiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k využívaniu vlastného jazykového portfólia ako 

nástroja sebahodnotenia 
� viesť žiakov k samostatnosti v štúdiu tým, že žiak má dostatok priestoru  
       pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným využívaním IKT 

Kľúčové spôsobilosti 
� porozumieť počutému a písanému slovu 
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� hovoriť a vedieť odpovedať na otázky 
� písať krátke listy, pozdravy, odkazy 
 
Kompetencie spojené s myslením 
� kreatívne myslenie je odlišný spôsob riešenia úloh 
� kritické myslenie je vytvorenie samostatného názoru 
� prosociálne myslenie znamená pochopiť iných a učiť sa od nich 

 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
Kompetencie na učenie 
� pozitívna motivácia, 
� vhodné učebné pomôcky  
� učebnice a pracovné texty ako zdroj informácií, 
� individuálne učenie sa, 
� pripravovanie sa na celoživotné vzdelávanie. 

Kompetencie na riešenie problémov 
� viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia, 
� viesť k využívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností, 
� využívanie modelových situácií, 
� hľadanie optimálneho riešenia využívaním tvorivého myslenia, kreativity, 
� rozvíja kritické myslenie. 

Komunikatívne kompetencie 
� využíva diskusiu o probléme, 
� vedie k využívaniu IKT na komunikáciu, 
� samostatné i tímové prezentácie. 

Sociálne kompetencie 
� skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá, 
� individuálny prístup k talentovaným žiakom (rozširujúce úlohy), k žiakom s poruchami učenia 

(spolupráca so špeciálnym pedagógom), 
� empatické, priateľské, kooperujúce prostredie výučby, pozitívne postoje, 
� rozvíjanie zdravého sebavedomia, zdravej osobnosti, 
� rešpektovanie vekových, sociálnych, intelektových osobitostí, 
� podpora pri zapájaní do súťaží. 

Pracovné kompetencie 
� zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom, 
� zodpovednosť za seba i svoj tím, 
� kontrola samostatných prác, 
� autokontrola a kontrola spolužiaka. 

 

3. Obsah učebného predmetu 
        

Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu. 
V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) 
a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky. 
 Správne zvolenými metódami  sa má vyprovokovať chuť do učenia a využiť prirodzená zvedavosť dieťaťa. 
Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Prihliada sa aj na  
vyjadrovacie schopnosti žiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti.  V prvom rade má dieťa 
jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov prednosť počúvanie 
a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú neskôr  podľa schopností detí a v rámci kontextu. 
Pri  každej z preberaných tém rozvíjame u žiakov komunikačné zručnosti v anglickom jazyku. Ide o 
počúvanie s porozumením, ústny prejav – hovorenie, čítanie s porozumením a písomný prejav. 
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Anglický jazyk 3. ročník        3 hodiny týždenne        99 hodín ročne 

Mes. Týž. Tematický celok a téma/ Rozv. kompetencie 

IX 

1. 
 
 
 

Začíname s angličtinou. 
Anglické pozdravy 
 

Vedieť sa pozdraviť a odpovedať na 
pozdrav 
 

2. 
 
 

Kladná a záporná odpoveď.Ako sa 
voláš? 
Moji priatelia  

Položiť a odpovedať na otázku : Ako 
sa voláš? 
Počúvať a spievať anglické piesne.  

3. 
 
 
 
 

Opakovanie pozdravov a mien 
Moji priatelia. Povely: Postav sa! 
Sadni si! Ruky hore! Ruky dole! 

Vedieť sa pozdraviť a odpovedať na 
pozdrav 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Ukazovať podľa povelov 

X 

1. Povely: Postav sa! Sadni si! Ruky 
hore! Ruky dole! 
 
Čísla 1-5 

Ukazovať podľa povelov 
Poznať šísla 1-5 
Vedieť sa pozdraviť a odpovedať na 
pozdrav 

2. Čísla 1-5.Balóny a prsty 
 
Opakovanie pozdravov a mien 
postáv z uč. ANJ 

Poznať šísla 1-5 
Vedieť sa pozdraviť a odpovedať na 
pozdrav 
 

3. Môj kamarát. Čísla 1-5 
 
Budovanie slovnej zásoby 

Poznať šísla 1-5 Poznať mená postáv 
z učebnice ANJ 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Tvoriť páry 

4. Opakovanie  
Budovanie slovnej zásoby 

Vedieť sa pozdraviť a odpovedať na 
pozdrav 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Ukazovať podľa povelov 
Poznať čísla 1-5 
Hrať didaktické hry 

XI 

1. 
 
 

 Farby: červená, oranžová, žltá, 
modrá a zelená 
Opakovanie čísel 1-5 

Poznať 5 farieb. 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Poznať čísla 1-5 

2. Farby.Budovanie slovnej zásoby 
 ( dom, strecha, stena, dvere a okno) 
Vyrobíme si dom 

Poznať 5 farieb. 
Poznať externé časti domu 
Poznať čísla 1-5 

3. Farby. Aká je tvoja najobľúbenejšia 
farba? 
Môj dom 

Vedieť odpovedať na jednoduchú 
otázku. Poznať 5 farieb. 
Hrať didaktické hry 

4. Opakovanie  
 
Budovanie slovnej zásoby 
 

Poznať 5 farieb. 
Poznať externé časti domu 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Počúvať a spievať anglické piesne 

XII 
1. Budovanie slovnej zásoby Vianoce 

Anglické koledy 
Poznať aspoň 5 slov z okruhu sl. 
zásoby Vianoce 
Spievať 2 anglické koledy 
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XII 2. Budovanie slovnej zásoby Vianoce 
Povely: tlieskať, skákať, tancovať 
Anglické zvyky a tradície k 
Vianociam 

Poznať aspoň 5 slov z okruhu sl. 
zásoby Vianoce 
Poznať a pomenovať zvyky a 
tradície v Anglicku 

3. Veselé vianoce, anglické koledy 
Šťastný Nový rok 
Opakovanie čísel 1-5 

Vytvoriť blahoželanie k Vianociam a 
k Novému roku 
Spievať 2 anglické koledy 

I 

1. 
 
 
 

Škola. Budovanie sl. zásoby ( guma, 
krieda, ceruzka, nožnice a kniha) 
Budovanie sl. zásoby objektov v 
triede 

Pomenovať 5 objektov v triede 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Hrať didaktické hry 

2. Objekty v triede.Čísla 6-10 
Budovanie sl. zásoby objektov 
v triede 
Opakovanie farieb 

Poznať čísla 1-10 
Pomenovať 5 objektov v triede 
Poznať 5 farieb 
Počúvať a spievať anglické piesne 

3. Objekty v triede.Moja aktovka. 
Čísla 6-10. Opakovanie  
Budovanie slovnej zásoby 

Poznať čísla 1-10 
Pomenovať 5 objektov v triede 
Hrať didaktické hry 
Počúvať a spievať anglické piesne 

II 

1. 
 
 
 

Príšerka. Budovanie sl. zásoby ( tvár, 
oči, uši, nos, ústa) 
Opakovanie čísel 1-5, farieb a 
objektov v triede 

Vedieť pomenovať 5 častí tváre 
Hrať didaktické hry 

2. Časti tváre. Povely: Chyť! Vyskoč! 
Preskoč! 
Budovanie sl. zásoby 

Vedieť pomenovať 5 častí tváre 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Ukazovať podľa povelov 

3. Časti tváre. Povely.Moja tvár 
Opakovanie  
Budovanie slovnej záasoby: časti 
tela. 

Vedieť pomenovať 5 častí tváre 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Ukazovať podľa povelov 
Hrať didaktické hry 

III 

1. 
 
 

Hračky.Budovanie slovnej zásoby  
(jo-jo, medvedík, lopta, robot, auto) 
Opakovanie čísel 1-10, farieb 

Vedieť pomenovať 5 hračiek 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Poznať čísla 1-10 

2. Hračky. Povely: Choď! Otoč sa! 
Zastav sa! 
Opakovanie čísel 1-10, objekty 
v triede. 

Vedieť pomenovať 5 hračiek 
Ukazovať podľa povelov 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Poznať čísla 1-10, 5 objetov v triede 

3. Hračky.Môžem dostať loptu? 
Moja najobľúbenejšia hračka. 
Opakovanie farieb, objektov v triede 

Vedieť pomenovať 5 hračiek 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Odpovedať na jednoduché otázky 

4. Hračky. Opakovanie Budovanie 
slovnej zásoby 

Vedieť pomenovať 5 hračiek 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Hrať didaktické hry 

 
IV 
 

1. Budovanie slovnej zásoby. 
Tradície Velkonočných sviatkov 
v Anglicku 
Opakovanie farieb, čísel 1-10 

Poznať aspoň 5 slov z okruhu sl. 
zásoby Veľká noc 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Hrať didaktické hry 

2. Budovanie slovnej zásoby ( zajac, 
vajíčko, košík, skok, Veľká noc) 
Povely: Jump up! Go! 

Poznať aspoň 5 slov z okruhu sl. 
zásoby Veľká noc 
Ukazovať podľa povelov 
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IV 

3. Budovanie slovnej zásoby 
Opakovanie čísel 1-10, farieb, častí 
tváre, povely 

Počúvať a spievať anglické piesne 
Ukazovať podľa povelov 
Poznať čísla, farby, častí tváre 

4. 
 
 
 

Piknik.Budovanie slovnej zásoby 
(sušienky, pizza, syr, džús, banány) 
Opakovanie čísel 1-10, farieb, 
objektov v triede 

Vedieť pomenovať 5 jedál 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Rozprávať o jedle 
Tvoriť páry 

V 

1. Piknik.Budovanie slovnej zásoby 
Máš rád? 
 Opakovanie čísel 1-10, farieb, 
objektov v triede 

Vedieť pomenovať 5 jedál 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Tvoriť páry 

2. Jedlo.Môj piknik.Opakovanie  
Opakovanie hračiek, častí tváre, 
objektov v triede 

Vedieť pomenovať 5 jedál 
Počúvať a spievať anglické piesne 
Odpovedať na jednoduché otázky 
Vedieť pomenovať 5 hračiek, časti 
tváre, objekty v triede 
Hrať didaktické hry 

3. Budovanie slovnej zásoby 
Anglické hry 

Rozširovať slovnú zásobu 
Odpovedať na jednoduché otázky 

VI 

1. Budovanie slovnej zásoby 
Anglické pesničky 

Rozširovať slovnú zásobu 
Spievať anglické piesne 

2. Budovanie slovnej zásoby 
Anglické hry 

Rozširovať slovnú zásobu Hrať 
didaktické hry 

3. Budovanie slovnej zásoby 
Anglické pesničky a ukazovačky 

Rozširovať slovnú zásobu 
Spievať anglické piesne 
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Základná škola Jarovnice 192 

 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Predmet Prírodoveda 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Predmet Prírodoveda predstavuje úvod do systematizácie a objektivizácie spontánne 
nadobudnutých prírodovedných poznatkov dieťaťa. Predmet integruje viaceré prírodovedné oblasti ako je 
biológia, fyzika, chémia a zdravoveda. Oblasti sú integrované predovšetkým preto, lebo cieľom predmetu 
nie je rozvíjanie obsahu samostatných vedných disciplín, ale postupné oboznamovanie sa s prírodnými 
javmi a zákonitosťami tak, aby sa u dieťaťa zároveň s prírodovedným poznaním rozvíjala aj procesuálna 
stránka samotného poznávacieho procesu.  
Vyučovanie je postavené na pozorovacích a výskumných aktivitách, ktorých cieľom je riešenie 
čiastkových problémov, pričom východiskom k stanovovaniu vyučovacích problémov sú aktuálne detské 
vedomosti, ich minulá skúsenosť a úroveň ich kognitívnych schopností. Samotné edukačné činnosti sú 
zamerané na iniciáciu skúmania javov a udalostí, ktoré sú spojené s bezprostredným životným prostredím 
dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom experimentálne zameraného vyučovania si deti rozvíjajú 
pozitívny vzťah k prírode, ale aj k samotnej vede.  
Prírodoveda učí žiakov vnímať prírodu, jej krásy, zmeny v priebehu roka. Počas vyučovania žiaci sledujú 
prírodu, pozorujú javy v prírode, snažia sa vysvetľovať a hľadať odpovede na otázky týkajúce sa ročných 
období, rastlín a stromov v okolí školy, pozorovania oblohy, ochrany životného prostredia. Súčasťou 
prírodovedy je aj človek, starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a zdravý spôsob života.   
 
 
Ciele predmetu  

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného 
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách 
a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ 
je možné bližšie špecifikovať; prírodoveda má deti viesť k: 
spoznávaniu životného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímanie pozorovaných 
javov ako častí komplexného celku prírody. 
rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych 
informačných zdrojoch. 
rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom využívania všetkých zmyslov 
a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne. 
opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním. 
rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty.  
nazeraniu na problémy a ich riešenia z rôznych uhlov pohľadu. 
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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.  

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 komunikácie (s 
čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky), napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ... 

si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí chápanie ekologických 
a environmentálnych problémov), napríklad 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.  
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Výchovné a vzdelávacie stratégie – formy a metódy práce 

 

 
Využívať v predmete prírodoveda vyučovacie metódy: 

• priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, vysvetľovanie, 
besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a odpovedí) 

• sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia) 

• práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) 

• a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.) 

V edukačnom procese prírodovedy by sa mala využívať nielen základná organizačná forma vyučovacia 
hodina, ale aj exkurzia, vychádzka. Vyučovanie prírodovedy by malo byť zážitkovým vyučovaním. 

 
Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje:  
Prírodoveda pre 3. ročník ZŠ (podľa novej školskej reformy) 
a ďalšie odborné publikácie k daným témam prírodovedy, encyklopédie, detské časopisy,  atlasy, webové 
stránky s témami prírodovedy (www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostrieky, ktoré má 
škola k dispozícii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M. Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prier. témy 

IX. 1. Objavujeme 
neživú prírodu 
a skúmame 
prírodné javy 
(vzdelávacia 
oblasť Človek 
a príroda – 
Neživá príroda 
a skúmanie 
prírodných javov) 

Látky a ich 
skupenstvá 

Tuhé, kvapalné a plynné látky Žiak vie, že látky môžu byť v troch skupenstvách – tuhé, kvapalné 
a plynné. 

PU s. 2 – 3 ENV  
OZO 

Voda a jej zdroje 
Voda a jej 
skupenstvá 

Zdroje vody v prírode 
Skupenstvá vody: kvapalné, 
tuhé, plynné 

Žiak vie, že voda sa v prírode vyskytuje takmer všade. 
Pozná rôzne zdroje vody. Vie, že voda sa vyskytuje v troch 
skupenstvách: v kvapalnom, tuhom a plynnom. 

PU s. 4 – 6 ENV 
OZO  

Ako vzniká hmla, 
dážď a sneh 

Dážď, sneh, hmla 
Tuhnutie, topenie, 
vyparovanie 

Žiak vie vysvetliť zmeny skupenstiev na príklade vody a použiť pojmy 
topenie, vyparovanie a tuhnutie. 
Žiak vie vysvetliť vznik dažďa, snehu a hmly, pričom využije poznatky o 
skupenských premenách. 

PU s. 7 – 9 DOV 
ENV 
OZO 

Kolobeh vody 
v prírode 

Kolobeh vody v prírode Žiak vie vysvetliť kolobeh vody v prírode. PU s. 10 – 11 ENV 
MDV 

X.  Voda – plávajúce 
a neplávajúce 
predmety 

Plávajúce a 
neplávajúce predmety 

Žiak vie, že niektoré látky plávajú na vode, iné klesajú ku dnu – 
plávajúce a neplávajúce predmety. 

PU s. 12 – 13 ENV 
OSR 
OZO 

Voda – plávajúce 
a neplávajúce 
predmety 

Plávajúce a 
neplávajúce predmety 
Nadľahčovanie telies vo vode 

Žiak vie navrhnúť postup, ako z neplávajúceho predmetu vytvoriť 
plávajúci a naopak. Vie, že predmety sa javia na vzduchu ťažšie ako 

vo vode – nadľahčovanie telies vo vode. 

PU s. 14 – 15 ENV 
OSR 
OZO 
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M. Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prier. témy 

Vzduch a vietor Vzduch, kyslík, oxid uhličitý, 
prúdenie vzduchu, vietor 

Žiak vie, že vzduch je potrebný pre život mnohých organizmov, 
nachádza sa všade a vypĺňa priestory, ktoré sa zdajú prázdne. 
Vie, že vietor je pohybujúci sa vzduch. Pozná pojmy vzduch, kyslík, 
oxid uhličitý, prúdenie vzduchu, vietor. Žiak vie vysvetliť vznik vetra 
použitím poznatku o stúpaní teplého a klesaní studeného 
vzduchu, vie vysvetliť fungovanie teplovzdušného balóna. 

PU s. 16 –18 ENV 
OSR 
OZO 

Počasie Zrážky, teplota prostredia Žiak vie navrhnúť spôsob merania rýchlosti a smeru prúdenia vzduchu 
a spôsob, akým je možné merať množstvo zrážok. 
Vie realizovať dlhodobé pozorovanie znakov počasia a z výsledkov 
vyvodiť závery. Pozná pojmy zrážky a teplota prostredia. 

PU s. 19 – 21 DOV 
ENV 
OSR 
OZO 

XI. 1. Objavujeme 
neživú prírodu 
a skúmame 
prírodné javy 
(vzdelávacia 
oblasť Človek 
a príroda – 
Neživá príroda 
a skúmanie 
prírodných javov) 

Teplo Teplo Žiak vie, že najväčším zdrojom tepla je slnko. Vie, že teplo vzniká 
aj horením látok alebo trením, že teplo tvorí aj väčšina živočíchov. 
Pozná pojem teplo. 

PU s. 22 – 23 MDV 
OSR 
OZO  

Teplo 
Telesná teplota 

Teplo 
Teplota, teplomer, telesná 
teplota 

Žiak vie, že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty látok. Vie vysvetliť 
na príkladoch rozdiel, že niektoré látky sa zahrievajú rýchlejšie a iné 
pomalšie. 
Žiak dokáže skúmať stálosť telesnej teploty. Vie porovnať telesnú 
teplotu detí a dospelých. Pozná pojmy teplota, teplomer, telesná 
teplota. 

PU s. 24 – 25 MDV 
OZO  

Rozpúšťanie 
a topenie 

Rozpúšťanie a topenie Žiak vie vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi rozpúšťaním a topením. PU s. 26 – 27 OSR 
OZO 

Objem a hmotnosť Objem a hmotnosť Žiak vie, že objem vyjadruje to, akú časť priestoru predmet zaberá. 
Vie navrhnúť postup porovnávania (merania) objemu a hmotnosti 
dvoch predmetov. Pozná pojmy objem a hmotnosť. 

PU s. 28 – 29 MDV 
OSR  
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M. Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prier. témy 

XII. 2. Objavujeme 
ľudské telo 
(vzdelávacia 
oblasť Človek 
a príroda – 
Človek) 

MOJA VÝSKUMNÁ SPRÁVA o neživej prírode a skúmaní prírodných javov. Opakovanie tematického okruhu. PU s. 69 OSR 

 Tráviaca sústava Trávenie Žiak vie, že trávenie je proces, pri ktorom si človek ponecháva v tele 
z potravy látky, ktoré potrebuje, a zvyšok z tela vylučuje. 
Vie vysvetliť proces trávenia. Vie zakresliť časti tráviacej sústavy a vy- 
svetliť, čo sa v zakreslených častiach sústavy deje s potravou. 
Pozná pojem trávenie. 

PU s. 30 – 31 OSR 
OZO  

Zdravé stravovanie Potravinová pyramída 
Obezita 
Stavebné látky 
Energia 

Žiak vie zdôvodniť, na čo človek využíva získanú energiu a stavebné 
látky, vie vysvetliť vznik obezity a princíp potravinovej pyramídy. Žiak 
vie vytvoriť týždenný jedálny lístok založený na vedomostiach 
o správnej životospráve. Pozná pojmy energia, stavebné látky, 
obezita, potravinová pyramída. 

PU s. 32 – 33 OSR 
OZO  

I.  Vylučovacia sústava Vylučovanie 
Moč 
Potenie 

Žiak vie vysvetliť, ako sa dostáva voda do organizmu a ako sa z neho 
vylučuje. Vie zakresliť, ako sa voda dostáva do organizmu a ako 
sa z neho vylučuje. Pozná pojmy vylučovanie, moč, potenie. 

PU s. 34 – 35 MDV 
OZO  

Pitný režim Pitný režim Žiak vie vysvetliť pitný režim. Vie realizovať prieskum o pitnom 
režime a zhodnotiť výsledky prieskumu vzhľadom na vedomosti 
o správnej životospráve. Žiak vie odporučiť zmeny v pitnom režime. 

PU s. 36 – 37 MDV 
OZO  

MOJA VÝSKUMNÁ SPRÁVA o človeku. Opakovanie tematického okruhu. PU s. 70 ENV  
OSR 
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M. Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prier. témy 

II. 3. Objavujeme 
živočíchy 
(vzdelávacia 
oblasť 
Človek 
a príroda – 
Živočíchy) 

Základné prejavy 
života živočíchov 
Stavba tela 
živočíchov 

Dýchanie, pohyb, prijímanie 
potravy, rozmnožovanie, 
vývoj 
Stavovce – ryby, obojživelníky, 
plazy, vtáky, cicavce 
Bezstavovce 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
(ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce). 
Žiak vie rozdeliť živočíchy podľa toho, či majú vnútornú kostru 
(stavovce – ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce), alebo nemajú 
vnútornú kostru (bezstavovce). 

PU s. 38 – 40 OSR  

Živočíchy s 
vnútornou kostrou 
Cicavce 

Cicavce 
Jež tmavý 
Krt obyčajný 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
cicavcov – jež tmavý, krt obyčajný, mačka domáca. Vie opísať vzťah 
vybratých živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

PU s. 41 – 42 ENV 
MDV 
OSR  

Živočíchy s 
vnútornou kostrou 
Cicavce 

Mačka domáca Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
cicavcov – jež tmavý, krt obyčajný, mačka domáca. Vie opísať vzťah 
vybratých živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

PU s. 43 ENV 
MDV 
OSR  

Živočíchy 
s vnútornou 
kostrou 
Vtáky 

Vtáky 
Sýkorka veľká 
Lastovička obyčajná 
Drozd čierny 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
vtákov – sýkorka veľká, lastovička obyčajná, drozd čierny. 
Vie opísať vzťah vybratých živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom 
žijú. 

PU s. 44 – 45 ENV 
OSR  

III.  Jarné prázdniny  

Živočíchy s 
vnútornou kostrou 
Vtáky 
Plazy 

Vtáky 
Plazy 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
vtákov a plazov. 

PU s. 46 – 47 ENV 
MDV 
OSR  
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Živočíchy s 
vnútornou kostrou 
Plazy 

Jašterica múrová 
Užovka obyčajná 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
plazov – jašterica múrová, užovka obyčajná. Vie opísať vzťah vybratých 
živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

PU s. 48 – 49 ENV 
MDV 
OSR  

Živočíchy s 
vnútornou kostrou 
Obojživelníky 

Obojživelníky 
Skokan hnedý 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
obojživelníkov – skokan hnedý. Vie opísať vzťah vybratého živočíšneho 
druhu k prostrediu, v ktorom žije. 

PU s. 50 – 51 ENV 
OSR  

IV.  Živočíchy s 
vnútornou kostrou 
Ryby 

Ryby 
Kapor obyčajný 
Šťuka severná 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
rýb – kapor obyčajný, šťuka obyčajná. Vie opísať vzťah vybratých 
živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

PU s. 52 – 53 ENV 
MDV 
OSR  

Živočíchy bez 
vnútornej kostry 

Živočíchy bez vnútornej 
kostry 
Babôčka pávooká 
Slimák záhradný 

Žiak vie opísať spôsob života vybratých zástupcov živočíšnej ríše 
živočíchov bez vnútornej kostry – babôčka pávooká, slimák záhradný. 
Vie opísať vzťah vybratých živočíšnych druhov k prostrediu, v ktorom 
žijú. 

PU s. 54 – 55 ENV 
OSR  

MOJA VÝSKUMNÁ SPRÁVA o živočíchoch. Opakovanie tematického okruhu. PU s. 71 ENV  
OSR 

IV. 4. Objavujeme 
rastliny a huby 
(vzdelávacia 
oblasť Človek 
a príroda – 
Rastliny a huby) 

Životný cyklus 
rastlín 

Životný cyklus rastlín 
Dĺžka života rastlín 

Žiak vie opísať životný cyklus známeho rastlinného druhu: 
stromu – pagaštan konský; byliny – fazuľa obyčajná. 
Vie, že niektoré rastliny žijú kratšie a iné dlhšie – dĺžka života rastlín. 

PU s. 56 – 57 OSR  
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V.  Rast rastlín Rast rastlín Žiak vie, že rastlina počas života kvitne a prinesie semená. 
Vie, že zo semien na jar vyrastajú nové rastliny, že niektoré rastliny 
na jar nevyrastajú zo semien, ale z koreňov, hľúz alebo cibúľ, ktoré 
sú počas zimy ukryté v zemi. 

PU s. 58 ENV 
OSR 
OZO 

Význam poľných 
plodín 

Zemiak (ľuľok zemiakový) 
Cukrová repa 
Pšenica ozimná 

Žiak vie rozpoznať typické poľné plodiny: zemiak (ľuľok zemiakový), 
cukrová repa, pšenica ozimná. 
Vie hodnotiť význam pestovania vybratých poľných plodín. 

PU s. 59 ENV 
OSR 
OZO 

Význam lesa Význam lesa pre človeka Žiak vie hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) pre človeka. 
Vie skúmať život na vybratom strome, vyhľadať chýbajúce informácie 
a zistenia prezentovať. 

PU s. 60 – 61 ENV 
OSR 
OZO 
 

Liečivé rastliny Liečivé rastliny 
Odvar, výluh 
Žihľava dvojdomá 
Repík lekársky 
Lipa malolistá 
Skorocel kopijovitý 
Materina dúška 

Žiak vie, že mnohé rastliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť 
zranenia a ochorenia, a že liečivé látky sa nachádzajú v rôznych 
častiach rastliny. Uvedie päť príkladov: žihľava dvojdomá, repík 
lekársky, lipa malolistá, skorocel kopijovitý, materina dúška. 
Vie pripraviť z liečivých bylín odvar a výluh a vysvetliť medzi nimi 
rozdiel. 

PU s. 62 – 63 MDV 
OSR 
OZO  

Jedovaté rastliny Jedovaté rastliny Žiak vie, že neznáma rastlina môže byť jedovatá. 
Vie vysvetliť, akým spôsobom sa môže jed dostať do tela. 

PU s. 64 – 65 MDV 
OZO 

VI.  Huby Jedlé a jedovaté huby 
Plesne 
Kvasinky 

Žiak vie, že huby nepatria medzi rastliny. 
Vie určiť na piatich hubách, či sú jedlé, nejedlé alebo jedovaté. 
Žiak vie, že medzi huby zaraďujeme aj plesne a kvasinky. 

PU s. 66 – 68 MDV 
OSR 
OZO  
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MOJA VÝSKUMNÁ SPRÁVA o rastlinách a hubách. Opakovanie tematického okruhu. PU s. 72 OSR 

Súhrnné opakovanie. Zahrajme sa – vnútorná obálka PU. 

Časová rezerva 

 
 
 
 
 
 

Legenda: Prierezové témy a ich skratky: 
• DOV – Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
• ENV – Environmentálna výchova 

• MDV – Mediálna výchova 

• MUV – Multikultúrna výchova 
• OZO – Ochrana života a zdravia 

• OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

• RLK – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 
• VMR – Výchova k manželstvu rodičovstvu 

  



Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Predmet Vlastiveda 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
Vlastiveda v 3.ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v utváraní predstáv o 
bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom období, v ktorom žijú (časový 
aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov na rozprávanie o danej téme (či už 
na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej miere využívať heuristický rozhovor 
a zážitkové učenie. Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním 
okolia školy a bydliska a postojmi k spoločnosti, pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku 
(Objavné cesty po Slovensku). Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym 
(dobrodružným) poznávaním, pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie 
školy) v časových premenách jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť a 
zdravie). Nezastupiteľná je vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Vybrané 
témy, napr. orientácia v okolí školy, sa odporúča realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to 
možnosti. Delí sa na spoznávanie miestnej krajiny (jednoduchá práca s nákresmi) a orientáciu v čase 
(plynutie kalendárneho a školského roka, významné sviatky počas roka, tradície a i.). Na ne nadväzuje 
rozprávanie o doprave, o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu 
prírody, jej zložiek, ale rovnako aj pamiatok v okolitej krajine. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a 
ilustráciami. Mapy použité v 3. ročníku sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Používajú sa 
veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí pomáhajú žiakom (nič sa 
neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom po mape“ a prerozprávanie príbehov podľa 
obrázkov. 

 

  
Ciele predmetu 
 
Žiaci:  skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú, 
•  porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky – časti 
svojej obce, 
•  orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov, 
•  rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, doma i v 
škole, 
•  použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností, 
•  identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek 
•  rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni                                                                    
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•  opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia, 
•  prerozprávajú obsah povesti podľa výberu, 
•  porozprávajú o významných historických udalostiach, 
•  vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií 
•  vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska, 
•  porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou 
 



Mesiac Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

IX Ročné 
obdobia 
v obci 

Jeseň a premeny 
Jurkovej a Katkinej obce 

znaky jesene, zmeny v prírode 
a v dĺžke dňa a noci, zber 
úrody, príprava živočíchov na 
zimu 

Žiak vie charakterizovať zmeny v 
prírode na jeseň, používa vlastné 
pozorovania a skúsenosti. 

PU s. 6, 7, 
12 opačná 
strana 

ENV, OSR, 
MDV, OZO, 
RLK, MUV 

Obec Miestna krajina miestna krajina Žiak vie rozlíšiť hornatý a rovinatý, mestský a 
vidiecky typ krajiny. 

PU s. 2, 3 ENV, MDV 

X Obec Obec moja obec, okolie školy a 
bydliska 

Žiak vie zaradiť obec, kde býva, medzi 
mestá alebo dediny, napísať presný názov 
svojej obce, dokáže napísať presnú adresu 
školy a bydliska. 

PU s. 4, 5 DOV, RLK, 
OSR, MDV, 
VMR 

Obec Doprava v obci cesta do školy Žiak vie opísať druhy dopravy v obci. PU s. 6, 7 DOV, OSR, 
RLK 

Obec Dodržiavame 
bezpečnosť na cestách 

pravidlá bezpečnosti na ceste 
do školy 

Žiak pozná základné pravidlá bezpečnosti pri 
ceste do školy. 

PU s. 8, 9 DOV, ENV, 
OSR, MDV, 
MUV, OZO, 

XI Obec Orientácia podľa 
svetových strán 

orientácia podľa svetových 
strán v okolí školy a bydliska 

Žiak pozná svetové strany. Orientuje sa v 
okolí školy a bydliska pomocou svetových 
strán a významných objektov v miestnej 
krajine. 

PU s. 10, 11 RLK, OSR, 
ENV 

Obec Určujeme svetové strany 
podľa poludňajšieho 
tieňa 

určovanie svetových strán 
podľa poludňajšieho tieňa 

Žiak vie určiť smer na sever podľa 
poludňajšieho tieňa. Vie identifikovať 
svetové strany v krajine. 

PU s. 12, 13 ENV  

Obec Cestou do školy cesta do školy Žiak pozná okolie školy, bydliska. 
Porozpráva vlastnými slovami cestu do 
školy alebo zo školy domov. 

PU s. 14, 15 DOV, ENV 

Sviatočné 
dni v obci 

Spomienka na našich 
blízkych 

pripomínanie si svojich predkov 
a priateľov 

Žiak vie opísať a vlastnými slovami 
porozprávať, ako si ľudia pripomínajú 
svojich predkov a priateľov. 

PU s. 46, 47 OSR, RLK, 
VMR 

XII Ročné 
obdobia 
v obci 

Zima a premeny 
Jurkovej a Katkinej obce 

znaky zimy, starostlivosť o zver 
v prírode 

Žiak vie prostredníctvom vlastných 
pozorovaní charakterizovať zmeny 
vo svojej obci v zime. Pozná znaky zimy. 
Vie, ako sa ľudia starajú o zver v prírode. 

PU s. 8, 9, 
13 opačná 
strana 

ENV, OSR, 
MDV, OZO, 
RLK, MUV 

Obec Vyrobme si plán jednoduchý nákres okolia školy 
a bydliska 

Žiak vie zhotoviť jednoduchý nákres 
okolia školy a bydliska. Vie podľa náčrtu 
opísať cestu do stredu obce. 

PU s. 16, 17 DOV, ENV, 
OSR, OZO 
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Mesiac Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

Sviatočné 
dni v obci 

Vianočné sviatky, Nový 
rok a tradície 

zimné sviatky Žiak vie vlastnými slovami 
porozprávať o sviatočných dňoch v 
obci na rozhraní kalendárnych rokov. 

PU s. 48,49 OSR, MUV, 
RLK, VMR 

I Obec Športové a kultúrne 
podujatia v obci 

športové a kultúrne podujatia v 
obci 

Žiak vie určiť, aké významné kultúrne a 
športové podujatia sa konajú v obci. 

PU s. 18, 19 MDV, OSR, 
ENV 

Obec Významní rodáci a 
rodáci našej obce 

predkovia Žiak pozná významných rodákov. Vie 
porozprávať o známych udalostiach v obci. 

PU s. 20, 21 MDV, RLK, 
OSR 

II Obec Starostlivosť o zdravie 
a bezpečnosť v obci 

starostlivosť o zdravie Žiak vie porozprávať, ako sa stará o 
svoje zdravie. Pozná pravidlá 
bezpečného správania počas 
letných aktivít. 

PU s. 22, 23 OSR, ENV 

Obec Voľný čas trávime v obci 
a jej okolí 

historické pamiatky Žiak vie, ako tráviť svoj voľný čas v obci, 
vie opísať spôsob života obyvateľov 
obce a uviesť rozdiely medzi životom v 
meste a na dedine. 

PU s. 24, 25 RLK, OSR 

Obec Naša obec obec Žiak vie vyhľadať informácie o svojej obci 
na internete a v iných médiách. Vie 
interpretovať obrazový materiál o obci a jej 
obyvateľoch. 

PU s. 26, 27 MDV, OSR, 
RLK  

III Obec Chránime svoju obec a 
jej okolie 

ochrana prostredia Žiak sa učí premýšľať s ohľadom na životné 
prostredie. 

PU s. 28, 29 ENV, OSR 

Obec Historické pamiatky 
a významné udalosti v 
obci 

historické pamiatky v obci Žiak pozná pamätihodnosti, historické 
pamiatky v obci. Vie určiť dve 
historické pamiatky v obci. 

PU s. 30, 31 RLK, MDV 

Ročné 
obdobia 
v obci 

Jar a premeny Jurkovej 
a Katkinej obce 

znaky jari, zmeny v prírode a v 
dĺžke dňa a noci, jarné práce 

Žiak vie charakterizovať zmeny v prírode na 
jar, používa vlastné pozorovania a 
skúsenosti. 
Pozná znaky jari, zmeny v prírode, 
zmeny v dĺžke dňa a noci. Vie opísať 
činnosti ľudí na jar (jarné práce). 

PU s. 2, 3, 
10 opačná 
strana 

ENV, OSR, 
MDV, OZO, 
RLK, MUV 

Sviatočné 
dni v obci 

Veľkonočné sviatky 
a tradície 

veľkonočné sviatky a tradície Žiak vie porozprávať o veľkonočných 
sviatkov a o veľkonočných tradíciách v obci. 

PU s. 50,51 OSR, MUV, 
RLK, ENV, 
VMR 
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Mesiac Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Poznámky Prierezové 
témy 

IV Obec Povesti, básne a piesne 
z obce a jej okolia 

zmienky o obci a jej okolí v 
povestiach a piesňach 

Žiak vie vyhľadať zmienky o obci a jej 
okolí v povestiach, piesňach, známych 
udalostiach v obci. Žiak vie 
prerozprávať jednu povesť, 
interpretovať pieseň či báseň, ktorá sa 
viaže k obci alebo k jej okoliu. 

PU s. 32, 33 RLK, MDV, 
OSR, VMR 

Obec Časová priamka časová priamka Žiak vie vizualizovať čas. Vie zostrojiť 
časovú priamku vlastnej rodiny a 
rodinných príslušníkov. 

PU s. 34, 35 OSR, VMR 

Obec Slovensko na mape mapa Slovenska Žiak pozná mapu danej krajiny. Vie na mape 
Slovenska ukázať svoju obec. 

PU s. 36, 37 ENV, OSR 

V Obec Pohoria na mape 
Slovenska 

pohoria Žiak vie podľa farieb ukázať na mape 
Slovenska pohoria. 

PU s. 38, 39 ENV, OSR, 
RLK 

Obec Nížiny na mape 
Slovenska 

nížiny Žiak vie podľa farieb ukázať na mape 
Slovenska nížiny. 

PU s. 40, 41 ENV, OSR 

Obec Vodstvo na mape 
Slovenska 

rieky, vodné plochy Žiak vie podľa farieb ukázať na mape 
Slovenska rieky. 

PU s. 42, 43 ENV, OSR 

VI Ročné 
obdobia 
v obci 

Leto a premeny Jurkovej 
a Katkinej obce 

znaky leta, zmeny v prírode a v 
dĺžke dňa a noci, dozrievanie 
novej úrody, starostlivosť o 
živočíchy a mláďatá 

Žiak vie identifikovať zmeny v prírode v lete, 
používa vlastné pozorovania 
a skúsenosti. Pozná znaky leta (dozrievanie 
úrody), zmeny v prírode, v dĺžke dňa a noci. 
Vie porozprávať o starostlivosti o živočíchy a 
mláďatá. 

PU s. 4, 5, 
11 opačná 
strana 

ENV, OSR, 
MDV, OZO, 
RLK, MUV 

Obec Hurá na prázdniny! letné prázdniny Žiak vie samostatne rozprávať o svojej obci a 
jej blízkom okolí. 

PU s. 44, 45 OSR, RLK 
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Legenda:  
Prierezové témy a ich skratky: 

• ENV – Environmentálna výchova 

• DOV – Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 
• MDV – Mediálna výchova 

• MUV – Multikultúrna výchova 

• OZO – Ochrana života a zdravia 
• OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

• RLK – Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

• VMR – Výchova k manželstvu rodičovstvu 

 
 
 
 
 
 
 



Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Náboženská výchova 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Predmet náboženská výchova je zaradený medzi výchovné predmety. Vyučuje sa jednu hodinu do 
týždňa. Tento predmet nie je hodnotený známkou z výchovného hľadiska, hoci vedomostná časť sa dá 
hodnotiť. Nakoľko je náboženská výchova výchovno-vzdelávacím predmetom, je nevyhnutné vyžadovať od 
žiakov primerané vedomosti. Pri napĺňaní vedomostných a výchovných cieľov treba dbať, aby obidve 
stránky boli primerane vyvážené a do výučby zapájať zážitkovú formu pre lepšie chápanie učiva. 
  Ročníková téma Cesta viery vystihuje sled postupnosti duchovného dozrievania dieťaťa. Dieťa, ktoré si 
je vedomé, že je milované, je schopné dôverovať a veriť tomu, kto ho miluje. V prítomnosti milujúcej 
osoby si dieťa dokáže uvedomiť aj svoje nedostatky a chyby a pracovať na ich odstraňovaní. 
V duchovnom rozmere sa táto schopnosť prejavuje základmi viery v Boha, v ktorej nachádza odpovede na 
otázky, ktoré presahujú rozumové poznávanie človeka. 
Tento neviditeľný Boh sa stal pre nás viditeľným v Ježišovi Kristovi. V rámci prípravy na sviatosť 
zmierenia vedieme dieťa k posudzovaniu vlastných činov. Porovnávaním vlastného života dieťaťa a jeho 
vlastných reakcií s reakciami Ježiša voči ľuďom a udalostiam si prehlbuje vzťah k Ježišovi, ktorého môže 
s vierou a láskou prijať do svojho života v Eucharistii. 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 

Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania 
osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako dar a posilu pre 
každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjjediného Boha prijatím pozvania k spoločnému životu 
v spoločenstve veriacich. 
 
Učebné zdroje 
 

-metodika náboženskej výchovy  
-pracovný zošit 
-Katechizmus Katolíckej cirkvi 
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Náboženská výchova 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Sloboda  človeka Sloboda človeka a osobná sloboda 

2  Hebreji v Egypte 

3  Exodus – východ z Egypta 

4  Desatoro 

X. 

1  Práva človeka – Ústava a Desatoro 

2  Opak slobody - otroctvo 

3  Opak slobody - hriech 

4 Sloboda a rozhodnutie Sloboda v rozhodovaní 

XI. 
1  Dávid a Betsabe 

2  Dávidov trest za sčítanie ľudu 

3  Pravidlá v živote človeka 

XII. 
1  Princípy morálnych rozhodnutí 

2  Sloboda a zodpovednosť 

I. 
1  Kresťanská sloboda 

2 Boh oslobodzuje človeka Vina a odpustenie z pohľadu prir. morálky 

3  Kresťanský pohľad na vinu a odpustenie 

II 
1  Chápanie viny v iných kultúrach 

2  Odpustenie doma a v škole 

3  Sviatosť pokánia 

III. 

1 Rešpektovanie vierovyznaní Náboženstvo verzus sekty 

2  Svetové náboženstvá polyteistické 

3  Monoteistické svetové náboženstvá 

4  Projekt – svetové náboženstvá 

IV. 

1  Kresťanstvo 

2  Putovanie po ceste predkov 

3  Prínos kresťanstva pre svet 

V. 

1  Kresťania súčanosti 

2 Láska ako princíp slobody Sloboda a hierarchia 

3  Sloboda verzus anarchia 

4  Láska ako cesta k slobode - blahoslavenstvá 

VI. 

1  Autorita a hierarchia Cirkvi 

2  Prosociálne správanie 

3  Angažovanie v Cirkvi 
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Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca informáciami 

Predmet Matematika 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 5 hodín                              ročne 165 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
 

Učebný predmet matematika 1- 4. ročníka ZŠ je založená na realistickom prístupe k získavaniu 
nových vedomostí a na využívaní manuálnych a intelektových činností žiakov. Na rovnakom princípe sa 
pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané 
základné matematické vedomosti umožňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa 
mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné 
štúdium matematiky a pre celoživotné vzdelávanie. 

 
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 ku 
všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

- informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť. 
 

Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických okruhov, čo sa 
zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni explicitne nemusí byť 
zastúpený každý tematický okruh: 

• Čísla, premenná a po čtové 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 zastáva na 1. stupni ZŠ 
významné miesto pri vytváraní pojmu prirodzeného čísla, počtových výkonov s týmito číslami a pri 
príprave zavedenia písmena (premennej) vo význame čísla. 
V ďalšom tematickom okruhu Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy, žiaci majú v realite 
objavovať kvantitatívne a priestorové vzťahy a určité typy ich systematických zmien. Zoznamujú sa 
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s veličinami a ich prvotnou reprezentáciou vo forme tabuliek, grafov a diagramov. V jednoduchých 
prípadoch tieto aj graficky znázorňujú.  
V tematickom okruhu Geometria a meranie, žiaci vytvárajú priestorové geometrické útvary podľa 
určitých pravidiel. Zoznamujú sa s najznámejšími rovinnými útvarmi ako aj s ich rysovaním. Objasňujú 
základné vlastnosti geometrických útvarov. Učia sa porovnávať, odhadovať a merať dĺžku, zoznámia sa 
s jednotlivými dĺžkovými mierami. Riešia primerané metrické úlohy z bežnej reality. 
Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania žiakov na 1. stupni ZŠ je Kombinatorika, 
pravdepodobnosť, štatistika. Tento tematický okruh na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci 
takéto úlohy na 1. stupni ZŠ riešia manipulatívnou činnosťou s konkrétnymi objektmi, pričom vytvárajú 
rôzne skupiny predmetov podľa určitých pravidiel (usporiadávajú, rôzne zoskupujú). Pozorujú frekvenciu 
výskytu určitých javov, udalostí a zaznamenávajú ich. 
Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy na 1. stupni ZŠ sa objavuje len v podobe úloh. Žiaci riešia 
úlohy, v ktorých posudzujú z hľadiska pravdivosti a nepravdivosti primerané výroky z matematiky a zo 
životných situácií. 
 
 



M T  Tematický celok Téma (Obsahový štandard) Výkonový štandard Prierezové 
témy 

IX. 1.  

Opakovanie 
Opakovanie učiva 2. ročníka  
Prirodzené čísla 20-100 

Žiak vie zapísať čísla, určovať počet, usporiadať čísla, 
poznať vzťahy( prvý, druhý, hneď pred, najväčšie, 
najmenšie ) vie porovnávať čísla, o koľko viac, menej, 
vie rozložiť čísla v obore do 100 na desiatky a jednotky. 
Vie sa orientovať na číselnej osi. 

OSR 

2.  

 
Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 
v obore do 100 

Vie sčitovať, odčitovať dvojciferné a jednociferné čísla 
s prechodom a bez prechodu spamäti. Sčitovať 
a odčitovať dvojciferné čísla spamäti ( písomne). Poznať 
a používať vlastnosti sčítania, vie urobiť skúšku 
správnosti. Riešiť jednoduché SÚ. Riešiť zložené SÚ( a+ 
b+ c, a+ b- c, a- b- c). Riešiť nepriamo sformulované 
úlohy na sčitovanie a odčítanie. 

 

3.  Riešenie 
aplikačných úloh 

a úloh 
rozvíjajúcich 
matematické 

myslenie 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel 
v obore do 100 

Rozlíšiť pojmy pravda, nepravda, triediť predmety podľa 
znaku (farba, tvar,...) Nájsť pravidlo postupnosti, nájsť 
možnosti usporiadania predmetov. Vytvoriť systémy pri 
hľadaní, zapísať, urobiť jednoduchý záver. 
 

 

4.  

Geometria Rysovanie- základné zásady rysovania 
Vie kresliť, rozoznať čiary, geometrické útvary, 
vyznačovať bod na priamke, úsečke, rysovať úsečku 
Používať pri rysovaní základné zásady ( čistota, presnosť)  

MUV 
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X. 1.  Vytváranie 
prirodzených 
čísel v obore do 
10000 
 
Riešenie 
aplikačných úloh 
a úloh 
rozvíjajúcich  
matematické 
myslenie. 

Vytváranie čísel do 1000  
Zobrazovanie čísel do 1000 na číselnej osi 
Vytváranie všetkých možných skupín 
predmetov z daného počtu po dvoch, troch  

Vie čítať a písať trojciferné číslo. Vie počítať po 
jednotkách, desiatkach, stovkách do 1000. Vie rozložiť 
číslo na stovky, desiatky, jednotky. 
Vie vytvoriť skupiny predmetov po dvoch , troch 
manipulačnou činnosťou na základe spoločného znaku. 

OSR 

2.  Vytváranie 
prirodzených 
čísel  v obore do 

10000 

Číselná os  
Porovnávanie  
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla 

Vie zapísať číslo pomocou jednotiek, desiatok a stoviek. 
Vie zobrazovať čísla na číselnej osi. Vie porovnávať čísla 
pomocou znakov <,>, =. 

 

3.  

 
Číselná os  
Porovnávanie  
Propedeutika rozvoja prirodzeného čísla 

Vie zapísať číslo pomocou jednotiek, desiatok a stoviek. 
Vie zobrazovať čísla na číselnej osi. Vie porovnávať čísla 
pomocou znakov <,>, =. 

 

4.  

 

Nerovnice 
Slovné úlohy na porovnávanie v obore do 
1000. Tvorenie slovnej úlohy na 
porovnávanie v obore do 1000. 

Vie v obore riešiť nerovnice. Vie v obore riešiť nerovnice 
ako otvorené vety. Vie tvoriť úlohy z údajov. Získať 
prvotné poznatky o zaokrúhľovaní. 

ENV 

XI. 1.  
Geometria Rysovanie úsečiek. Jednotky dĺžky.  

 Pozná jednotky dĺžky cm, dm, m. Vie narysovať úsečku 
danej dĺžky( cm), porovnať úsečky, odmerať úsečku.  

REV 

2.  Násobenie 
a delenie 

prirodzených 
čísel v obore do 

20 

Zavedenie násobenia. Súvislosť medzi 
násobením a sčítaním. 

Žiak vie pohotovo počítať po 2, 3, 4, 5... Pochopiť 
násobenie ako sčítanie rovnakých sčítancov. Poznať znak 
násobenia. 

 

3  

 

Nácvik násobenia v obore do 20. Počítanie 
spamäti. Automatizácia spojov 
 
 

Vedieť spamäti všetky spoje násobenia  v obore do 20. 
Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát. Žiak vie 
násobiť číslom 0 a 1. Pochopiť princíp násobenia 
v závislosti od poradia činiteľa. 

OŽZ 
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4  

 

Nácvik násobenia v obore do 20. Počítanie 
spamäti. Automatizácia spojov. 
 
 

Vedieť spamäti všetky spoje násobenia  v obore do 20. 
Zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát. Žiak vie 
násobiť číslom 0 a 1. Pochopiť princíp násobenia 
v závislosti od poradia činiteľa. 

 

XII.  1.  

 

Riešenie SÚ na násobenie 
Propedeutika úloh na násobenie 
s kombinatorickou  motiváciou. Tvorenie 
slovnej úlohy k danému numerickému 
príkladu na násobenie. Riešenie nepriamo 
sformulovaných slovných úloh na 
násobenie. 

Vie riešiť SÚ na násobenie v obore do 20 typu : 
a) určiť súčet rovnakých sčítancov 
b) zväčšiť dané číslo niekoľkokrát 
Vie matematizovať primerané reálne situácie. Vie overiť 
správnosť riešenia a formulovať odpoveď. Vie  objaviť čo 
najviac pravidiel na vytváranie dvojíc, trojíc predmetov 
zo skupiny daného počtu predmetov. 

OSR 

2.  Sčítanie 
a odčítanie 

prirodzených 
čísel do 10000 

Pamäťové sčítanie a odčítanie do 1000 

Vedieť sčítať a odčítať spamäti jednoduché príklady, 
sčitovať , odčitovať pomocou grafického znázorňovania. 
Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania. Vie 
urobiť kontrolu správnosti. 

 

3.  

 
Pamäťové sčítanie a odčítanie do 1000 
 

Vedieť sčítať a odčítať spamäti jednoduché príklady, 
sčitovať , odčitovať pomocou grafického znázorňovania. 
Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania. Vie 
urobiť kontrolu správnosti. 
 

REV 

4.   Časová rezerva   

  
 VIANOČNÉ PRÁZDNINY   

I. 1.  
 VIANOČNÉ PRÁZDNINY   

2.  

 
Pamäťové sčítanie a odčítanie do 1000 
 

Vedieť sčítať a odčítať spamäti jednoduché príklady, 
sčitovať , odčitovať pomocou grafického znázorňovania. 
Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania. Vie 
urobiť kontrolu správnosti. 

 

3.  

Geometria 
Zavedenie jednotiek dĺžky: mm, km.  
Premena jednotiek dĺžky. 
Úlohy na propedeutiku pravdepodobností 

Vie porovnávať jednotky dĺžky .Vie pohotovo premieňať 
jednotky dĺžky. Vie rozlíšiť isté, neisté, možné, nemožné 
udalosti. 

OŽZ 
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4.  

 
Meranie presne na cm, mm. Premeny 
jednotiek. 

Vie vyznačovať úsečku na priamke. Vie premieňať 
jednotky dĺžky , porovnávať. 

 

II. 1.  
 

Rysovanie rovinných útvarov v štvorcovej 
sieti. 
 

Vie  narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti. Vie 
rysovať úsečky danej dĺžky. Zväčšovať a zmenšovať 
rovinné útvary v štvorcovej sieti. 

DOV 

2.  Sčítanie 
a odčítanie 

prirodzených 
čísel do 10000 

Riešenie jednoduchých SÚ na sčitovanie.  
Tvorenie textov k numerickým príkladom.  

Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na sčitovanie v obore 
do 1000. Vie riešiť SÚ na sčítanie typu: 
a) určenie súčtu ak sú dané sčítance 
b) zväčšiť o .... ( o koľko viac )  

 

3.  

 
Riešenie slovných úloh na odčítanie. 
Tvorenie textov k numerickým príkladom. 
Nepriamo sformulované úlohy.  

Vie riešiť jednoduché slovné úlohy na odčítanie: 
a) dané číslo zmenšiť o  
b) porovnávanie rozdielom  

ENV 

   JARNÉ PRÁZDNINY    
  Násobenie 

a delenie 
prirodzených 
čísel v obore do 
20 

Zavedenie delenia. 
Delenie, ako postupné odčítania rovnakého 
čísla  

Vie odčítať od daného čísla postupne niekoľko rovnakých 
čísel. Pochopiť súvislosť medzi  delením a odčítaním. 
Poznať znak delenia. 

 

III. 1.  

 
Nácvik delenia v obore do 20  
Počítanie spamäti. 
Automatizácia spojov. 

Vie spamäti všetky spoje delenia v obore prirodzených 
čísel do 20. Zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát. 
Vie deliť číslom 1. Vie, že nulou sa nedelí. 

OSR 

2.  

 

Propedeutika zlomkov 
 
 
 

Vie deliť na rovnaké časti ( rozdelenie na daný počet 
rovnakých častí ). Deliť podľa obsahu ( delenie po ). 
Deliť na polovice, tretiny, štvrtiny. 

 

3  

Geometria  
Stavba telies z kociek na základe plánu  
 

Vie vytvárať stavby z telies podľa plánu. Vie nakresliť 
plán stavby z kociek  
 

TPPZ 

4.   
 

Riešenie SÚ na násobenie. Propedeutika 
úloh na násobenie s kombinatorickou 

Riešiť SÚ na násobenie typu:  
-určiť súčet rovnakých sčítancov 
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Riešenie 
aplikačných úloh 

a úloh 
rozvíjajúcich 
matematické 

myslenie 

motiváciou. Riešenie SÚ na delenie  
 
 
Vytváranie skupín podľa pravidla  

-zväčšiť  dané číslo niekoľkokrát  
Riešiť SÚ typu :  
- rozdelenie daného čísla na daný počet rovnakých 
častí  
- delenie podľa obsahu  
- zmenšenie daného čísla niekoľkokrát  
- vie vytvoriť dvojice, trojice, zo skupiny predmetov  

IV. 1.  
Sčítanie 

a odčítanie 
prirodzených 
čísel do 10000 

Vytváranie čísel (1000-10000) 
Zobrazenie na číselnej osi, porovnávanie 
zaokrúhľovanie na desiatky 

Vie čítať , písať, porovnávať štvorciferné čísla. Vie číslo 
rozložiť. Vie číslo zapísať pomocou jednotiek , desiatok, 
stoviek a tisícok. Získať poznatky o zaokrúhľovaní na 
desiatky. 

OŽZ 

2.  

 Časová rezerva   

3.  

 
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie 
do 10000 
 

Vedieť sčítať a odčítať spamäti jednoduché príklady. 
Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania. Vie 
urobiť kontrolu správnosti. Vedieť sčítať a odčítať 
spamäti jednoduché príklady. Ovládať algoritmus 
písomného sčítania a odčítania. Vie urobiť kontrolu 
správnosti.  

OSR 

4.  

 
Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie 
do 10000 
 

Vedieť sčítať a odčítať spamäti jednoduché príklady. 
Ovládať algoritmus písomného sčítania a odčítania. Vie 
urobiť kontrolu správnosti. Vedieť sčítať a odčítať 
spamäti jednoduché príklady. Ovládať algoritmus 
písomného sčítania a odčítania. Vie urobiť kontrolu 
správnosti. 
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V. 1.  

 

Pamäťové a písomné sčítanie a odčítanie 
do 10000 
Sčítanie a odčítanie s použitím kalkulačky  
Riešenie jednoduchých a zložených 
slovných úloh  

Vie sčitovať a odčitovať pomocou kalkulačky . Vie riešiť 
jednoduché SÚ na sčítanie a odčítanie. Vie riešiť SÚ na 
sčítanie typu: 
a) z dvoch sčítancov určiť súčet  
b) zväčšiť  
Vie riešiť slovné úlohy na odčítanie: 
a) zmenšiť o .... 
b) porovnávanie rozdielom  

TPPZ 

2.  
 Časová rezerva   

3.  

 
Riešenie jednoduchých a zložených 
slovných úloh  

Vie riešiť jednoduché SÚ na sčítanie a odčítanie. Vie 
riešiť SÚ na sčítanie typu: 
a) z dvoch sčítancov určiť súčet  
b) zväčšiť  
Vie riešiť slovné úlohy na odčítanie: 
a) zmenšiť o .... 
b) porovnávanie rozdielom  

DOV 

4.  

 

Zložené slovné úlohy 
 
 
 

Vie riešiť zložené slovné úlohy typu  
a) a+ b+ c                        
b) a- b- c  
c) a-( b+ c )                    
d)( a+ b) – c  
e) a + ( a + b )                 
f) a + ( a- b )  

 

  Aplika čné úlohy 
a úlohy na rozvoj 
matematického 

myslenia 

Riešenie slovných úloh 
Vie riešiť zložené slovné úlohy. Vie overiť správnosť 
riešenia. Vie matematizovať reálne situácie . 

MEV 
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VI. 1.  

 Opakovanie  Zopakovať získané vedomosti a zručnosti.  

2.  

 Opakovanie - geometria Zopakovať získané vedomosti a zručnosti. OSR 

3.  
 Časová rezerva   

 
 
Legenda:   OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 

  ENV – Environmentálna výchova 

  MEV  – Mediálna výchova 

  MUV  – Multikultúrna výchova 

  DOV – Dopravná výchova 

  OŽZ  – Ochrana života a zdravia 

  TPPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti   

   REV – regionálna výchova 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca informáciami 

Predmet Informatika 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť 
hľadať riešenia problémových úloh a overovať ich v praxi s použitím IKT. Vedie k presnému 
vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 
prostriedok komunikácie.  

Na 1. stupni ZŠ sa budujú základy informatiky a preto sa názov predmetu prispôsobil na 
informatická výchova. Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k 
pochopeniu základných pojmov, postupov a techník používaných pri práci s údajmi a informáciami v 
počítačových systémoch. Vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s 
rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto 
poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a 
aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, 
celoškolských programov a pri riadení školy. Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto 
v predmete informatika/informatická výchova je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných 
univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť 
vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký priestor na 
motiváciu a praktické projekty. 
 

1. Ciele vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ je zoznámenie sa s počítačom a možnosťami jeho 

využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií primeraných veku žiakov získať základné 
zručnosti v používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií 
precvičujú základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory 
edukačných programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych 
grafických editoroch. Dôraz sa pri tom kladie nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie 
možností, ktoré môžeme využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov 
určených špeciálne pre žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami 
vykonávanými na počítači. 

 
2.  Učebné zdroje: 

Učebnica podľa odporúčania MŠ SR z konkurzu 
Program Drawing for Children, Logomotion, RNA 



 62 

Program Skicár 
Program Baltík 
Prezentácie v PowerPointe 
Pracovné listy vytvorené v Gimpe 
Edukačné DVD a CD (Ferdova matematika, Detský kútik a iné) 
 
www.alik.cz 
www.rexik.zoznam.sk 
www.infovekacik.infovek.sk 
 

3. Kritériá a stratégie hodnotenia:  

 
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, 
ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie 
(nielen slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov 
a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka. Na konci 
školského roka sú žiaci na vysvedčení hodnotení slovne. 

Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č.7/2009-R na hodnotenie 
žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č. CD-2009-24230/13795-1:911 dňa 28.4.2009 
s platnosťou od 1.5.2009.  

Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom prihliada aj na 
jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . V prvom ročníku je na 1. mieste 
slovné hodnotenie s atribútmi: netransparentnosti, pozitívnosti, individuálneho prístupu. Veľký dôraz 
kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie. 

Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

 1 – výborný, 

 2 – chválitebný, 

 3 – dobrý, 

 4 – dostatočný, 

 5 – nedostatočný. 

Stupeň 1 (výborný)  
Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 
vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 
aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až 
originálne. 
Stupeň 2 (chválitebný)  

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má 
osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických 
a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 
hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj 
písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 
estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 
Stupeň 3 (dobrý)  

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov 
a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri 
intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa 
uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov 
a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom 
prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. 
Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 
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Stupeň 4 (dostatočný) 
Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa 

učebných osnov ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 
kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov 
a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne 
nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne 
nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. 
Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné 
medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním 
kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení 
javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, 
nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky 
nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej školy 
uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň. 

 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu 
triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet.
  
Pri výučbe informatickej výchovy využívame najmä: 

• riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 
• výklad učiteľa 
• problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 
• rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 
• demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 
• prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 
• kooperatívne vyučovanie (forma skupinového vyučovania – napr. vo dvojiciach) 
• heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  
• samostatná práca žiakov (s pracovným listom, s počítačom, s internetom) 
• projektové, zážitkové vyučovanie 
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4. Obsah predmetu 3. ročníka  

Časový rozsah výučby: 1hodina týždenne -33hodín ročne 

 

Tematický  
okruh 

Obsah 
(obsahový 
štandard) 

Výkonový štandard 
(výstupy) 

Prierezové témy a  
medzipredmetové 
vzťahy 

Časová 
dotácia 

Informácie okolo 
nás 
 

Základy práce 
s grafickým 
editorom 

Žiak vie samostatne pracovať 
s jednotlivými nástrojmi v 
grafickom editore, 
samostatne, ale aj podľa 
návodu nakresliť obrázok, 
vytvoriť návod a využiť 
jednotlivé nástroje. Obrázok 
vie uložiť a otvoriť.Upravuje 
a dotvára fotografie v graf. 
Editore.  

OSR 
cvičenie zručnosti 
pri riešení 
problému, 
zodpovednosť za 
svoje konanie 
TPZ 
Vytvoriť projekt 
a prezentovať ho 
 
MEV 
príspevky do 
školského časopisu 
 
PPZ + MEV 
prezentácia svojej 
práce na 
verejnosti 

8 

Základy práce 
s textovým 
editorom 

Pracuje s textom – napísať 
alebo prepísať text, uložiť a 
otvoriť, uprovovať, kopírovať, 
mazať, presúvať, upravovať 
text. Vie vytvoriť pozvánku, 
oznam, plagát. 

Základy práce s 
mutimédiami 

Žiak vie narábať s 
multimediálnou informáciou, 
prehráva zvuk, spustí a 
zastaví zvuk, pracuje s 
multimediálnym softvérom. 

Komunikácia 
prostredníctvom 
IKT 

Internet 

Žiak vie porozumieť 
odkazom, pohybovať sa po 
stránkach, vyhľadávať 
obrázky na Internete a 
upravuje ich vo vhodnom 
prostredí, nájsť a prečítať 
informáciu a stiahnuť hru z 
webu. 

OŽZ 
výchova k bezpeč. 
správaniu sa 
OSR 
pravidlá správnej 
komunikácie MEV 
využitie internetu 
vo vyučovaní 

8 

Postupy, riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

Skladanie podľa 
návodu v detskom 
programovacom 
jazyku 

Riešiť jednoduché algoritmy 
v detskom programovacom 
prostredí, skladať scény 
pomocou malých obrázkov 
(ikon) – prilepenie, 
odstraňovanie, kopírovanie 
obrázkov. 
Pracovať 
s návodmi,popisovať  návod 
pomocou obmedzenej 
množiny slov, zostavovať 
pravidlá správania sa 
objektov. 

OSR  
kamarátstvo 
a vzájomná 
pomoc, 
organizácia 
vlastného času 

8 
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Princípy 
fungovania IKT 

O počítači 
 
Základné pravidlá 
správania sa 
v učebni 
 
Ovládanie počítača 

Dodržiavať zásady správneho 
sedenia pri PC, vymenovať 
základné časti PC, poznať 
niektoré prídavné zariadenia 
a ich využitie. Dokumenty 
vyhľadať, uložiť a otvoriť. 
Minimalizovať, 
maximalizovať a zatvoriť 
pracovné okno. Dokument 
vytlačiť na tlačiarni. Spustiť 
CD a DVD. 
Dodržiavať hygienické 
pravidlá. 

OŽZ   
bezpečnosť pri 
používaní 
elektrospotrebič. 
OSR  
rozvoj schopnosti 
poznávania 
MEV 
Spoznávanie 
nových programov 

4 

Informačná 
spoločnosť 

Základné pravidlá 
práce na Internete 
 
Možnosti 
uplatnenia 
počítača v živote 

Poznať základné pravidlá 
práce s Internetom, pochopiť 
základné autorské práva pri 
kopírovaní textu, obrázkov, 
hier, CD... 
Spoznať možnosti uplatnenia 
počítača v bežnom živote. 

OSR  
rozvoj schopnosti 
poznávania 
MEV 
autorské právo 

5 

 
Legenda: 
OSR – Osobnostný a sociálny rozvoj 
ENV – Environmentálna výchova 
MEV – Mediálna výchova 
MUV – Multikultúrna výchova 
DOV – Dopravná výchova 
OŽZ – Ochrana života a zdravia 
PPZ – Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 
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Informatika    3. ročník                   1 hodina týždenne                    33 hodín ročne 

 
Mes. Tematický celok, téma 

hodiny 
P.h: Požiadavky na 

vedomosti a zručnosti 
žiakov 

(výchovno – vzdelávacie 
ciele) 

 
IX. 

1. Ako sa správame v 
odbornej učebni 
2. Práca s myšou – Skicár 
3. Práca s klávesnicou – 
MS Word 
 

1h 
1h 
1h 

- zásady práce 
v počítačovej učebni 
- Základné zručnosti pri 
práci s myšou - 
opakovanie 
- Základné zručnosti pri 
práci s klávesnicou - 
opakovanie 

 
X. 
 
 
 
 

1. Štruktúra adresárov 
ako byt (2.Kap.) 
Práca s programom 
Skicár 
2. Kreslíme zelenú školu 
3. Z jednej rybičky 
akvárium 
4. Mačka a rôzne myši 
 

1h 
 
1h 
1h 
1h 

- naučiť sa pracovať 
s adresármi a súbormi  
 
- Ukladanie súborov. 
Skicár - voľné kreslenie- 
EV 
- Kopírovanie obrázkov s 
myšou 
- Zmena tvaru, otáčanie, 
naťahovanie a zužovanie 
obrázka – VM, EV 

 
XI. 

Práca s programom 
Word 
1. Príslovia a porekadla 
2. Moje dobré a zlé 
vlastnosti 
3. Práca s textom – 
vkladanie Wordart 
4. Práca s textom – 
automatické tvary 

 
1h 
1h 
1h 
1h 

- vkladanie obrázka z 
Clipboardu  do textu, 
tradície - VM 
- odrážky a číslovanie, 
priateľstvo, vzťahy 
- vkladanie wordart 
- vkladanie automatických 
tvarov 

 
XII. 

1. Môj list Ježiškovi 
2. Vianočná pohľadnica 

1h 
2h 

- vkladanie obrázka do 
textu, viesť deti ku chvále 
druhých 
- Word a Skicár -  
prepojenie 

 
I. 
 
 
 

Práca s programom 
Baltík 
1. Opakovanie: Skladať 
scénu 
2. Opakovanie: Čarovať 
scénu 
3. Režím: Programovať 
(začiatočník)- Baltík 
tancuje 
4. Jednoduchá animácia 

 
1h 
1h 
1h 
 
1h 

- Vymyslieť vlastnú 
rozprávku -VM 
- naučiť sa ovládať ďalšie 
príkazy programu Baltik 
- uviesť do základov 
programovania 
- príkazy urob krok, 
vpravo/vľavo bok, čaruj, 
čakaj 
- viesť k tvorivosti  

 
II. 

1. Animácia 
Práca s programom 
Excel 
2. Vkladanie textu do 
buniek 

1h 
 
2h 

- Viesť k trpezlivosti  
 
- vedieť vložiť text do 
bunky 
 

 
III. 

1.Farebné označenie 
a ohraničenie buniek 
2. Tajničky   

2h 
2h 

- naučiť sa farebne 
označiť a ohraničovať 
bunky 
- zdokonaliť sa v práci 
s klávesnicou 
 

 
IV. 

Práca s Internetom 
1. Čo je internet  

 
1h 

- vedieť vysvetliť pojem 
„internet“ 
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2. Detské stránky -  
infovekáčik  

2h - vedieť otvoriť 
internetovú stránku 
infovekáčik a vedieť 
v nej pracovať 
- zdokonaliť sa v čítaní 

 
 

V. 

1. Otváranie zaujímavých 
internetových stránok  
Práca s programom 
Natural Art 
2. Objavovanie farieb 
3. Vymyslené zvieratká 
 

2h 
 
 
1h 
1h 

- naučiť sa hľadať 
informácie 
- Naučiť sa správne 
triediť odpad – 
infovekáčik - EV 
- viesť k správnemu 
namiešaniu farieb – EsV 
- vedieť správne priradiť 
jednotlivé časti tela – 
kombinácia, tvorivosť 

 
VI. 

1. Pečiatky 
Práca s detskými 
programami  
2. Matematika 1-4 
3. Detský kútik 4,5 
 

1h 
 
1h 
1h 

- naučiť sa ovládať ďalšie 
detské programy, vypnúť 
a zapnúť 
- rozvíjať 
medzipredmetové 
vzťahy: matematika, 
slovenský jazyk, 
prírodovedy 
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Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Predmet Pracovné vyučovanie 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
 Predmet pracovné vyučovanie 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. Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých 
žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a 
širších súvislostiach.  
 Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné 
vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa 
odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje určitú protiváhou k ostatným 
predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je  založený na tvorivej spolupráci žiakov. 
Ciele predmetu 
 Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedecko-technickej 
gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu môžeme charakterizovať 
v troch navzájom prepojených oblastiach: 
 1. výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),  
2. výchova o technike (vedomosti),  
3. výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).  
 
 
V rovine hodnôt a postojov smerujeme  k:  
- poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,  
- uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných situáciách (doma, v škole, pri 
cestovaní, pri hre, športe atd.),  
- bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať zdravie život),  
- rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,  
- rozvíjaniu osobnostných vlastností,  
- uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,  
- vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,  
- zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,  
- rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení zadaných úloh, 
vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),  
- rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,  
- rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania atd.).  
 



 69 

 
V rovine vedomostí smerujeme k:  
- porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach techniky (materiály a 
technológie, komunikačné systémy, doprava a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,  
- poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,  
- poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou,  
V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:  
- získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,  
- spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické prostriedky,  
- získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,  
- spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu produktu,  
- osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,  
- pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,  
- získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,  
- využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,  
- naučeniu sa pracovať v tíme,  
 
 Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude používanie metód a foriem vyučovania, ktoré 
podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú žiaci 
osvojovať z praktických činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi. venujúcim sa 
tradičným remeslám a prostredníctvom vlastnej skúseností z bežného života. Pri vyučovaní sa bude 
akceptovať tvorivý a originálny prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.  
Predmet bude využívať formy skupinovej a individuálnej práce. 
 
Učebné zdroje: 
 
časopisy 
internetové stránky 
exkurzia 
vychádzka 
Hodnotenie predmetu 
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť  platnou legislatívou a  vnútornými usmerneniami školy. Žiaci 
z predmetu nebudú klasifikovaní. 
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TÉMA OBSAH VÝSTUP 
1.Tvorivé využitie technických materiálov – 6 
Poznávanie vlastnosti 
materiálov 

Papiera a kartón Vedieť vytvoriť jednoduchý 
predmet riešením problémovej 
úlohy s uplatnením vlastnej 
predstavivosti a fantázie  
Vedieť ako sa strihá, trhá, 
skladá, lepí papier. 
Vytvárať priestorové a kruhové 
vystrihovačky, skladať origamy 
podľa náčrtu, koláž z kartónu, 
baliť darčeky a knihy 

Textil Vedieť vytvoriť jednoduchý 
predmet riešením problémovej 
úlohy s uplatnením vlastnej 
predstavivosti a fantázie  
Skúmať vlastnosti textílií podľa 
krčivosti, väzby, stehy na 
výšivkách, udržateľnosti tepla. 
Vytvárať výrobky s prvými 
stehmi, námetmi vyšívania 
s detskými motívmi, ľudovej 
kultúry. 

Drevo Vedieť vytvoriť jednoduchý 
predmet riešením problémovej 
úlohy s uplatnením vlastnej 
predstavivosti a fantázie –- 
zvieratká, postavy, príbytky. 
Skúmať vlastnosti drevín, 
drevených predmetov v triede, 
poškodenie drevín a akým 
spôsobom. 

2. Základy konštruovania – 7 
Konštrukcie okolo nás Konštrukcie okolo nás – mosty, 

budovy, zariadenia 
Poznať základné symboly pri 
technickom náčrte (čo znamená 
plná a prerušovaná čiara,...).  
Vedieť urobiť technický náčrt. 
Poznať základné druhy a hlavné 
znaky ľudských obydlí. 
Poznať význam mostov 
a vedieť konštruovať mosty 
podľa určitých požiadaviek.  

Zhotovenie objektov zo stavebníc 
alebo z rôznych technických 
materiálov 

Vedieť vybrať vhodný materiál 
na konštrukciu určeného 
modelu.  
Vedieť navrhovať optimálne 
modely z hľadiska 
konštrukčného, 
technologického, 
ekonomického a estetického.  

Elektrický obvod, zdroje 
elektrickej energie 

Elektrický obvod Poznať pojmy: elektrický prúd, 
elektrický obvod, zdroj, 
spotrebič.  
Vedieť zostaviť vybrané 
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funkčné elektrické obvody 
podľa návodu.  

Zdroje elektrickej energie a ich 
vplyv na životné prostredie. 

Rozlišovať vodivé a nevodivé 
materiály.  
Poznať spôsob ochrany pred 
zásahom silného elektrického 
prúdu.  

Technické komunikačné 
prostriedky 

Historické a moderné komunikačné 
prostriedky. 

Oboznamovať ako sa 
komunikačné prostriedky 
využívajú. 
Učiť sa využívať komunikačné 
prostriedky. 

Technika v doprave Doprava, dopravné prostriedky Poznať zásady bezpečnej 
mobility, bezpečnej jazdy na 
bicykli. 

Konštrukcia bicykla Vedieť zistiť technický stav 
vlastného bicykla. 
Vedieť urobiť jednoduchú 
údržbu bicykla. 

3.Starostlivosť o životné prostredie – 10 
Črepníkové rastliny 
a životné prostredie. 

Poznanie a odborné pomenovanie 
črepníkových rastlín. 

Založiť kútik živej prírody 
a využívať ho na pestovateľské 
činnosti, výstavky, pokusy. 
Pomenovať a poznať 10 druhov 
črepníkových rastlín. 

 Ošetrovanie, pestovanie, 
rozmnožovanie črepníkových 
rastlín 

Poznať ich nároky na základné 
6ivotné podmienky a pestované 
druhy správne ošetrovať.  
Vedieť založiť jednoduchú 
množiarničku, poznať jej 
význam a využitie.  
Vedieť regulovať podmienky 
pre zakorenenie odrezkov.  
Poznať spôsoby vegetatívneho 
rozmnožovania rastlín 
pestovaných v KŢP.  
Vedieť odoberať a upravovať 
stonkové odrezky a listové 
odrezky.  
Vedieť zasadiť do črepníkov  
rozmnožené  rastliny.  
Osvojiť si základy 
hydroponického pestovania 
rastlín  

Poznanie úžitkových rastlín Úžitkové rastliny a ich význam pre 
zdravie a výživu. 

Poznať 10 druhov úžitkových 
rastlín, rozlišovať ich 
konzumné časti a plody. 
Poznať význam úžitkových 
rastlín pre zdravie a výživu. 

Úžitkové rastliny a ich zatriedenie 
do pestovateľských skupín. 

Spracovať vzorkovnicu semien 
. 
Poznať  semená na základe 
vonkajších znakov. 
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Pestovanie zeleniny z priamej sejby 
a z priesad 

Poznať pestovanie zeleniny 
z priamej sejby (mrkva, hrach, 
reďkovka) 
Poznať význam predpestovania 
rastlín. 

Pokusy a pozorovania Podmienky klíčenia semien.  Vedieť založiť jednoduché 
pokusy na overenie základných 
životných podmienok rastlín.  
V pravidelných intervaloch 
sledovať pokusné a kontrolné 
rastlín, zaznamenávať 
objektívne výsledky 
pozorovania. Výsledky 
pozorovaní a pokusov 
vyhodnotiť. 

Význam vody, tepla a svetla pre 
pestovanie rastlín. 
Rýchlenie rastu rastlín teplotou. 
Význam pestovateľských 
podmienok na zakorenenie 
stonkových a koreňových odrezkov 
( teplo, vlhkosť substrátu a vzduchu 
v množiarničke) 
Vplyv ošetrovania rezaných kvetov 
na dobu ich kvitnutia (úprava 
stonky, výmena vody, výživno – 
dezinfekčné prípravky).  

Pestovanie vonkajších 
okrasných rastlín 

Poznávanie vonkajších okrasných 
rastlín (letničky, dvojročné okrasné 
rastliny, trvalky).  

Poznať 5 druhov nových 
vonkajších okrasných rastlín.  
Vedieť ich zatriediť do 
pestovateľských skupín 
(letničky, dvojročné okrasné 
rastliny, trvalky).  

Pestovanie letničiek z 
predpestovaných priesad (napr. 
aksamietnica), ich vysadzovanie do 
črepníkov, na záhony, ošetrovanie 

Dopestovanie okrasných rastlín. 
Vedieť pomenovať a využívať 
náradie a pomôcky, osvojovať 
si postupy bezpečnej práce. 

Rez a úprava kvetín do váz Poznávanie okrasných rastlín 
vhodných na aranžovanie 
(pestované druhy, lúčne druhy). 
Výstavky okrasných rastlín.  

Poznať vybrané druhy rastlín 
vhodných na aranžovanie.  

 Zásady zberu, rezu, prenášania, 
úpravy, sušenia a uskladnenia 
rastlinného materiálu. Základné 
pravidlá výberu a aranžovania 
okrasných rastlín.  

Poznať zásady rezu, prenášania 
a úpravy rastlinného materiálu  

 Aranžovanie kvetov a doplnkovej 
zelene do váz a plochých misiek. 
Viazanie kytíc, vencov.  
Zásady ošetrovania rezaných 
kvetov. Výstavky výsledkov 
aranžovania.  

Osvojiť základné pravidlá 
aranžovania a použitia 
pomocného materiálu.  
Aranžovanie kvetín a okrasných 
rastlín pri významných 
príležitostiach (vianočné, 
veľkonočné, rodinné a 
spoločenské udalosti).  

4. Stravovanie a príprava jedla – 5 
Technika v kuchyni – 
význam 

Technika v kuchyni Vedieť pomenovať technické 
prostriedky v kuchyni. 
Vedieť ich význam pri príprave 
jedla. 

Základné bezpečnostné 
pravidlá v kuchyni pre deti 

Bezpečnostné pravidlá v kuchyni 
pre deti. 

Vie udržovať poriadok a čistotu 
pracovných plôch, dodržiava 
základy hygieny a bezpečnosti 
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práce. 
Vie poskytnúť pomoc pri 
úrazoch v kuchyni.  

Výber, nákup a skladovanie 
potravín 

Potraviny rastlinného a živočíšneho 
pôvodu. 
Typické potraviny v iných 
krajinách. 

Vedieť roztriediť potraviny 
podľa pôvodu. 
Vedieť rozlišovať potraviny 
s ohľadom na zdravú výživu. 
Poznať niektoré typické 
potraviny niektorých krajín.  

Potraviny v supermarketoch, 
obalové materiály a identifikačné 
údaje pre spotrebiteľa. 

Vedieť sa orientovať 
v informáciách na obale 
potravín. 

Príprava jednoduchého jedla Vie samostatne pripraviť 
jednoduchý pokrm  
Žiak vie pripraviť stôl pre 
jednoduché stolovanie 

Príprava narodeninovej torty Vie samostatne pripraviť 
jednoduchý pokrm 
Žiak vie pripraviť stôl pre 
jednoduché stolovanie 

5. Ľudové tradície a remeslá  5 
Skúmanie vlastnej kultúry Ľudové tradície  Žiak pozná zvyky a tradície 

svojej rodiny, okolia a krajiny, 
v ktorej žije. 
Žiak pozná význam hlavných 
sviatkov vlastnej kultúry. 
Žiak spoznáva iné kultúry 
v oblasti ľudových tradícií. 

Tradície spojené 
s vianočnými 
a veľkonočnými sviatkami 

Vianočné tradície Žiak pozná význam Vianoc. 
Vie zhotoviť produkt 
symbolizujúci túto tradíciu. 

Veľkonočné sviatky Žiak pozná význam Veľkej 
noci. 
Vie zhotoviť produkt 
symbolizujúci túto tradíciu. 

Spoznávanie ľudových 
remesiel 

Ľudové remeslá vlastného regiónu. Poznať minimálne jedno 
remeslo v regióne. 
Skúmať históriu remesiel 
regiónu. 

Zhotovenie produktov starých 
ľudových remesiel. 

Zhotoviť produkt starých 
remesiel. 
Pri zhotovení používať rôzne 
druhy technických a prírodných 
materiálov, najmä: drevo, drôt, 
plech, šišky, šúpolie, slama, 
rôzne druhy papiera. 
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Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho 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. 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. Hudba má byť pre žiakov sú časne 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 spája ť 
hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 
nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností žiakov.  V 
prvom ročníku primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, 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 prvom ročníku je potrebné dodržiavať postup: od 
hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom 
sprístupňovaní umeleckých diel.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu:  
 

o Rozvíjať chuť učiť sa 
o Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať 
o Uplatňovať svoje vedomosti pri vnímaní umeleckých diel 
o nadviazať na hrové činnosti v predprimárneho vzdelávania,  pokračovať v nich  
o hudobné experimentovanie - poznávanie zákonitostí hudby 
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o Osvojiť si hudobný materinský jazyk (interpretácia, poznanie ľud. piesní, riekaniek, 
pochopenie úlohy ľud. piesne v živote človeka) → formovanie kultúrnych kompetencií 
žiakov 

o Získať základy národnej identity a vlastenectva (poznanie slov. zvykoslovia, vlastenec. 
piesní, umeleckého spracov. ľud. piesní hud. skladateľmi...) 

o Postupne poznávať umelecké artefakty, chápať ich ako prirodzenú súčasť svojho života 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie: 

o rozvíjanie citového sveta žiakov, 
o formovanie mravných vzťahov žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívnych vzťahov 

k prírode, ku všetkým prejavom života, 
o vychovanie  žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným 

vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 
o vhodné a nenásilné spájanie hudby s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými 

dielami, tancom, 
o vychovávanie vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram a 

názorom, bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



M  T H Kompetencie Téma Obsahový a výkonový štandard Prierezové témy 
S

e
pt

e
m

be
r 

 
1. 1. Vokálno-intonačné 

činnosti  
 

Opakovanie piesní z 2. 
ročníka a hudobné 
hádanky 

melódia, tempo, rytmus . 
Rozpamätať sa na melódiu a tempo piesní z minulého roku. 
Uhádnuť pieseň na základe inštrumentálneho sprievodu. Pojmy: 
notová osnova, husľový kľúč. 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

2. 1.  Vokálno-intonačné 
činnosti 

Krátke  hlasové, 
intonačno-rytmické 
a sluchové cvičenia, 
hudobné hry 
 
 
Nácvik piesne – A ja som 
z Oravy debnár - 
slovenská ľudová pieseň 

hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické 
a melodické doplňovačky 
Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť. 
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,  správne nasadenie 
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. 
 
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú 
ľudovú pieseň. Rozlišovanie rytmu a taktu v piesni hrou na telo, 
synkopický rytmus. Taktovanie dvojdobého taktu. Zápis a 
čítanie nôt  h´,a´.Hodnoty nôt – celá a polová. Pojmy:   
Pomlčka – celá, polová, takt, taktová čiara, brumendo. 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
 
 
 
 
 
Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu:  Vzťah 
medzi mužom a ženou 
– láska, manželstvo. 

3.  1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Krátke  hlasové, 
intonačno-rytmické 
a sluchové cvičenia, 
hudobné hry 
 
 
 
 
Nácvik piesne – Ide, ide 
poštový panáčik - česká 
ľudová pieseň 
 
 
 
Hudobný sprievod k piesni 

hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické 
a melodické doplňovačky 
rozlišovanie rytmických hodnôt, technika hry na detských 
hudobných nástrojoch 
Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť. 
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,  správne nasadenie 
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. 
 
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať českú ľudovú 
pieseň. Rozlišovanie rytmu a taktu v piesni hrou na telo, 
synkopický rytmus. Taktovanie dvojdobého taktu. Zápis a 
čítanie nôt  h´,a´.Hodnoty nôt – celá, polová, štvrťová. Pojmy:   
Pomlčka – celá, polová, takt, taktová čiara, brumendo. 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 
 
 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
Estetická výchova – 
radosť a nadšenie zo 
spevu. 
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4. 1. Inštrumentálne činnosti Detské hudobné nástroje technika správneho hrania, 
rôzne pracovné listy 
virtuálny orchester – http:/ngfl.northumberland.gov.uk 
Žiak je oboznámený s detskými hudobnými nástrojmi 
a technikou hrania. 
 

Mediálna výchova- 
prezentácie 
z virtuálnej knižnice 

O
kt

ób
e

r 

1.  1. Percepčné činnosti  
 
 
 
 
 

Inštruktívne skladby 
skladateľov 20. a 21. 
storočia. 
Počúvanie hudby: 
POCHOD 
KOMEDIANTOV – 
Bedřich Smetana 

Oboznámiť žiakov s pochodom žartovného charakteru. 
Poznávanie hudobných nástrojov. 
 

Estetická výchova- 
citový zážitok 
z hudby. Vnímanie 
hudobnej skladby. 
Ľudské práva- Láska 
k hudbe. 

2. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
Hudobno-pohybové 
činnosti  
 

Nácvik piesne – Ty a ja 
slovenská ľudová hra 
 
 
 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú 
ľudovú pieseň.  
 
hudobno – pohybová hra 
Rytmizácia + hra na telo  

Rovnoprávnosť 
pohlaví – kamarátstvo 
a priateľstvo 

3.  
 
 
 

1. Vokálno-intonačné 
činnosti 

Krátke  hlasové, 
intonačno-rytmické 
a sluchové cvičenia, 
hudobné hry 
 
 
 
Nácvik piesne – Pieseň 
Trpaslúšikov – Juraj 
Hatrík  
detská  pieseň 
 

hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické 
a melodické doplňovačky 
pracovné listy – Učíme sa noty 
Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť. 
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,  správne nasadenie 
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. 
 
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať  pieseň. 
Oboznámiť žiakov s hudobným motívom. Stupnica. Štvrťová 
nota s bodkou. 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
 
 
 
 
 
Rovnoprávnosť 
pohlaví – kamarátstvo 
a priateľstvo. Kladné 
a záporné vlastnosti 
človeka. 
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4. 1. Percepčné činnosti  
 
 
 
 
 

Inštruktívne skladby 
skladateľov 20. a 21. 
storočia. 
Počúvanie hudby: TANEC 
ŠKRIATKOV – Antonín 
Dvořák 

 Vnímanie a rozlišovanie melódie. Utvárať kladný vzťah 
k hudbe. Vytvoriť príbeh podľa hudby. Vyjadriť hudbu 
pohybom. 

Estetická výchova- 
citový zážitok 
z hudby. Vnímanie 
hudobnej skladby. 
 

N
ov

e
m

be
r 

1. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 

Opakovanie 
Krátke  hlasové, 
intonačno-rytmické 
a sluchové cvičenia, 
hudobné hry 
Hudobné hádanky 
 

hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické 
a melodické doplňovačky 
Spievanie podľa ruky. Brumendo. 
 
 
Zopakovať pesničku Bol jeden gajdoš /2. ročník/. Intonácia 
v priestore 1.- 8. Precvičenie do´ podľa ruky. Zaspievať celú 
pesničku na solmizačné slabiky podľa ruky. 

Estetická výchova- 
hudobné cítenie a 
zmysel pre rytmus 

2. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne Čie sú to 
kone – slovenská ľudová 
pieseň 
 
 
 
Hudobný sprievod k piesni 

Osvojenie piesne. Nacvičiť si správne tvorenie brumenda. . 
Rozlišovanie rytmu a taktu v piesni hrou na telo, synkopický 
rytmus. Taktovanie dvojdobého taktu. Zápis a čítanie nôt  
h´,a´.Hodnoty nôt – celá a polová. Pojmy:   
Pomlčka – celá, polová, takt, taktová čiara, brumendo. 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 
 

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: Ochrana 
človeka a prírody. 
Osoh prírody pre 
človeka 
 
Vlastenecká výchova 
– piesne z rôznych 
krajov Slovenska 

3. 1. Nácvik piesne  
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne – Sniežik – 
Belo Felix /hudba/, Edo 
Drienko / text/ 
Detská pieseň 
 
Hudobný sprievod k piesni 

Spoznať melódiu a text zimnej piesne.  
 
 
 
 
Hrať sprievod a dohru na zvonkohre. 

Enviromentálna 
výchova – kolobeh 
vody v prírode.  
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4. 
 
 

1. Hudobno-pohybové 
činnosti  
 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne – 
Mikulášku, dobrý strýčku 
- detská pieseň z Gemera 
 
 
 
 
Hudobný sprievod k piesni 

Spoznať melódiu a text zimnej piesne.  
Spievať pieseň  - brumendo 
                          - menami nôt 
                          - na solmizačné slabiky podľa ruky 
 
 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 

Ochrana života 
a zdravia – 
zachovanie zdravia. 
Prečo konzumovať 
ovocie? 

D
e

ce
m

be
r 

1. 1. 
 

Nácvik piesne 
 
 
 
Hudobno-pohybové 
činnosti  
 
 
 

Nácvik piesne – 
Trebišovské dzivky –  
slovenská ľudová pieseň 
 
 
Jednoduchý tanec -  
Jednokročka, karičková 
chôdza hladká, karičková 
chôdza perovaná ťahom 

Zopakovanie piesne /2. ročník/.  
 
 
 
 
Pohybom správne reagovať na hudbu. Vedieť zatancovať 
jednoduchú jednokročku. Vedieť čisto a so správnym výrazom 
zaspievať slovenskú ľudovú pieseň. 

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: 
Formovať kamarátske 
vzťahy v kolektíve. 

2. 1. 
 

Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Vianočné koledy 
Pásli ovce valasi 

Vypočuť si a naučiť sa viaceré Vianočné koledy. Upevńovať 
hudobno – vyjadrovacie prostriedky v súvislosti s námetom a 
charakterom. 

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: formovať 
postoje k rodičom 
a blízkym ľuďom 

3. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Vianočné koledy 
Príprava programu na 
Vianočnú besiedku 

- výber kolied 
- nácvik vybraných piesní 
-     navodenie Vianočnej nálady 

Ľudské práva – Čaro 
Vianoc v kruhu rodiny 
a príbuzných. 

Ja
nu

á
r 

1. 1. 
* 

Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Dýchacie a relaxačné 
cvičenia – Zvieratká 
a farby v piesňach 
/virtuálna knižnica/. 

Cvičenia na spestrenie hodiny. Spoznávanie ľudových piesní. 
Vytváranie pozitívneho vzťahu k ľudovým piesňam hravou 
formou. 

Estetická výchova: 
správne dýchanie a 
držanie tela pri speve 
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2. 1. Percepčné činnosti  
 
 
 
 
 

Inštruktívne skladby 
skladateľov 20. a 21. 
storočia. 
Počúvanie hudby: Eugen 
Suchoň – Pochod 
             -  Uspávanka           

 Rozlíšiť dve kontrastné skladby. Komorná hudba, sláčikový 
orchester.  
 
Vnímanie a rozlišovanie melódie. Utvárať kladný vzťah 
k hudbe. Vytvoriť príbeh podľa hudby. Vyjadriť hudbu 
pohybom. 

Estetická výchova- 
citový zážitok 
z hudby. Vnímanie 
hudobnej skladby. 
Ľudské práva – Láska 
k dieťaťu, k matke. 

3. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne – 
Kukulienka, kde si bola – 
slovenská ľudová pieseň 
 
Hudobný sprievod k piesni 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú 
ľudovú pieseň. Upevnenie správnych speváckych návykov.  
 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 

Enviromentálna 
výchova – Ochrana 
ŽP, zvierat v prírode. 

F
eb

ru
ár

 

1. 1. Hudobno-pohybové 
činnosti 
 
 

Jednoduchý tanec -  
dvojkročka 

Pohybom správne reagovať na hudbu. Vedieť zatancovať 
jednoduchú dvojkročku. Vedieť čisto a so správnym výrazom 
zaspievať slovenskú ľudovú pieseň - Kukulienka, kde si bola. 
 
 

Enviromentálna 
výchova: V zdravom 
tele zdravý duch. 

2. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne – 
Spievanky, spievanky 
Prší, prší – slovenské 
ľudové piesne, taktovanie 
v dvojdobom takte 
 
Hudobný sprievod k 
piesňam 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenskú 
ľudovú pieseň, správne taktovať v dvojdobom takte. Utvoriť si 
poznatky o piesni, melódii, tónoch a zvukoch.  
 
 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesňam, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 

Enviromentálna 
výchova: Starostlivosť 
o zeleň aj v zime 

3. 1. 
 

Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Nácvik piesní – Dú, dú –  
Edita Višňovská 
Dú valasi, dú – moravská 
ľudová pieseň 

Osvojiť si dvojhlasný kanón s ostinátnym sprievodom a 
predohrou. Spievať pieseň dvojhlasne, striedanie skupín. 

Vlastenecká výchova 
– Vzťah k iným 
národom 
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4. 
 
 

 
 

1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Krátke  hlasové, 
intonačno-rytmické 
a sluchové cvičenia, 
hudobné hry 
 
 
Nácvik piesne – 
Počítadlová – španielska 
ľudová pieseň, taktovanie 
v trojdobom takte 

hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické 
a melodické doplňovačky 
Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť. 
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,  správne nasadenie 
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. 
 
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať ľudovú pieseň, 
správne taktovať  v trojdobom takte. Formovať správne 
dýchanie. Tempo a solmizácia: DO – MI – SO – LA. 

 
 
 
 
 
 
Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: Vzťah 
dieťaťa k peniazom 

M
a

re
c 

1. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Nácvik piesne – Za našou 
dedinou pri ceste – 
maďarská ľudová pieseň 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať  ľudovú pieseň. 
Upevnenie správnych speváckych návykov. Spojiť spev 
s pohybom.  
 

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: 
spolunažívanie muža a 
ženy 

2. 1. Hudobno-pohybové 
činnosti 

Jednoduchý tanec -  
Čardáš. 

Pohybom správne reagovať na hudbu. Vedieť zatancovať 
jednoduchý čardáš.. Vedieť čisto a so správnym výrazom 
zaspievať  ľudovú pieseň – Za našou dedinou pri ceste. 
 
 

Enviromentálna 
výchova: V zdravom 
tele zdravý duch. 

3. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Nácvik piesne – Martinko 
– poľská ľudová pieseň, 
taktovanie v trojdobom 
takte 

Hudobná teória – trojdobý takt. Vedieť čisto a so správnym 
výrazom zaspievať ľudovú pieseň, správne taktovať  
v trojdobom takte. 

Enviromentálna 
výchova: zachovanie 
biodiverzity.Živočíšne 
druhy a ich skúmanie. 

A
pr

íl 

1. 1. 
 

Hudobno-pohybové 
činnosti 

Jednoduchý tanec - 
mazúrka 

 Správne realizovať tanečné kroky. Pohybom správne reagovať 
na hudbu. Vedieť zatancovať mazúrku. Vedieť čisto a so 
správnym výrazom zaspievať  ľudovú pieseň – Martinko. 
 
 

Vlastenecká výchova 
– Vzťah k iným 
národom 
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2. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Krátke  hlasové, 
intonačno-rytmické 
a sluchové cvičenia, 
hudobné hry 
 
 
Nácvik piesne – Na 
Gregora – slovenská 
detská pieseň,   
- Hela, hela, helička – 
slovenská detská hra 

hra na ozvenu, otázka – odpoveď, reťazová hra, rytmické 
a melodické doplňovačky 
Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť. 
Zvládnuť základy speváckeho dýchania,  správne nasadenie 
tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. 
 
Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať ľudové piesne, 
striedanie 2/4 a ¾ taktu. 

Ľudské práva – 
Kladný vzťah 
k prírode. 

3. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne – Fašiangy, 
fašiangy . slovenská 
ľudová pieseň 
 
Hudobný sprievod k 
piesňam 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať  ľudovú pieseň. 
Rytmizácia štvrťovej hodnoty. Správne delenie slov. 
 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 

Vlastenecká výchova 
– ľudové tradície – 
fašiangy, Veľká noc. 

4. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
Percepčné činnosti  
 

Nácvik piesne – Na 
zelených lúkach šibeničky 
– slovenská ľudová pieseň 
 
Inštruktívne skladby 
skladateľov 20. a 21. 
storočia. 
Počúvanie hudby: Eugen 
Suchoň – Na zelených 
lúkach 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať  ľudovú pieseň. 
 
 
Vnímanie a rozlišovanie melódie. Utvárať kladný vzťah 
k hudbe. Vytvoriť príbeh podľa hudby. Vyjadriť hudbu 
pohybom. Všímať si rytmus, tempo a dynamiku skladby.  
 Zistiť rozdiely v rôznych podaniach skladby. Čím sa líši 
skladba od ľudovej piesne? 

Enviromentálna 
výchova: Ochrana 
prírody pred 
vandalizmom 

M
á

j 

1. 1. Hudobno-dramatické 
činnosti  
 

Hudobno-dramatická 
etuda – Kvetinové pásmo 
ku Dňu matiek / virtuálna 
knižnica/ 

Spojenie hudobno-dramatického prejavu s reálnymi situáciami Mediálna výchova 
Tvorba projektov 
a prezentačné zručnosti 
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2. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 
 
Inštrumentálne činnosti 

Nácvik piesne – 
Trenčianske hodiny – 
slovenská ľudová pieseň  
 
 
Hudobný sprievod k piesni 

Spev piesne v dvojhlase. Polová nota s bodkou. Dirigovanie 
v ¾ takte.  
 
 
Vedieť  zahrať jednoduché sprievody k piesni, správne 
zvoleným detským hudobným nástrojom. 

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: Denný 
režim dieťaťa – žiaka. 

3. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Nácvik piesne – Spievaj si, 
slávičku – slovenská 
ľudová pieseň 
Šípová Ruženka – Gabriel 
Dušík /hudba/, kamil 
Peteraj /text/ 

Kanonický spev.  Enviromentálna 
výchova: Starostlivosť 
o zeleň v okolí školy. 

4. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Nácvik piesne- moderná 
pieseň súčasného autora 
Malá pomocníčka – Belo 
Felix/hudba/, Jaroslav 
Rezník /text/ 

Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať súčasnú 
modernú pieseň. 

Výchova 
k manželstvu a 
rodičovstvu: Úcta k 
ďeťom 

Jú
n 

1. 1. Percepčné činnosti  
 
 
 
 
 

Inštruktívne skladby 
skladateľov 20. a 21. 
storočia. 
Počúvanie hudby: Flauta – 
Július Letňan 

 Vnímanie a rozlišovanie melódie. Utvárať kladný vzťah 
k hudbe. Vytvoriť príbeh podľa hudby. Vyjadriť hudbu 
pohybom. Spoznávať hudobné nástroje. Naučiť sa spievať: 
Píšťalečka, pískaj 

Estetická výchova- 
citový zážitok 
z hudby. Vnímanie 
hudobnej skladby. 
Enviromentálna 
výchova: Narušenie 
prírodného prostredia 
výrubom lesov. 

2. 1. 
* 

Inštrumentálne činnosti Detské hudobné nástroje technika správneho hrania, 
rôzne pracovné listy 
virtuálny orchester – http:/ngfl.northumberland.gov.uk 
Žiak je oboznámený s detskými hudobnými nástrojmi 
a technikou hrania. 
 

Mediálna výchova- 
prezentácie 
z virtuálnej knižnice 

3. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Muzikoterapia – relaxácia 
pri hudbe 

Oddychovať a relaxovať pri hudbe. Vedieť výtvarne vyjadriť 
hudobný zážitok a tiež ho aj verbalizovať. 
Dokázať vystihnúť  náladu  piesní a počúvanej hudby. 

Mediálna výchova 
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4. 1. Vokálno-intonačné 
činnosti 
 

Opakovanie 
a utvrdzovanie učiva HUV 
 
 

Opakovanie naučených piesní v 3. ročníku. 
Utvrdzovanie vedomostí a zručností osvojených v edukačnom 
procese vyučovania hudobnej výchovy.Zopakova si piesne a 
vedomosti osvojené v 3. ročníku. Doprevádzať vybrané piesne 
na rytmických nástrojoch. 

Estetická výchova- 
hudobné cítenie a 
zmysel pre rytmus. 
Tešíme sa na 
prázdniny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Výtvarná výchova 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

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

Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných a nových výtvarných disciplín aj 
ďalšie druhy vizuálnych umení ako: dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, 
textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a 
film). 
 

Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o 
výtvarné vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a 
príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu deti hravú 
činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstav. 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 
vlastne spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces 
pozostáva zo zložiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky sa vo VV 
prelínajú, nemožno ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti 
predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi možnosti zaradiť 
sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho začleňovania sa do 
kultúry. 
 
Metodické východiská predmetu sú: 
a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 
umení. Sú založene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Žiak spracováva symboly, ktoré 
vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijne koncepty, alebo sa odvolávajú na javovú stránku sveta 
(realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si možný spôsob ich vyjadrenia) i 
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formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom nástrojov a technik). To 
kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa predmety v ktorých 
prevažuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy 
iných predmetov, pretože vo vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími 
prostriedkami iných umení (hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými 
prírodnými javmi, fyzikálnymi a biologickými procesmi, matematickými postupmi a pod. Preto môže VV 
vytvárať veľmi prospešnú spoločnú platformu aj pre zdanlivo vzdialene predmety a posilňovať 
medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež priestor pre synestetické vnímanie 
sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu 
nášho vzdelávania. 
 
b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska: 
• osobnosti a veku žiaka, 
• edukačných cieľov, 
• kultúrno-spoločenskej reality. 
Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 
možnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 
– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 
– kultúrne arche typy 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 efektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 
Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, 
čítanie, náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa 
o nich, ale vyjadruje ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia. 
 
c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyka 
a vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a 
používateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom 
vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, 
vizuálnych médií a multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do 
našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na 
svet. 
 
Časová dotácia 
►  3. ročník 
►  1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne 
 
Miesto realizácie 
► trieda 
► školská biozáhradka 
► počítačová učebňa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesiac METODICKÝ  RAD 
výtvarný problém 

Úloha / Opis procesu Námetové 
možnosti 

Poznámky a 
ukážky 

Technické 
možnosti 

Edukačný cieľ Prierezové témy 

IX. PAKETÁŽ 
 
Úvod do výtvarnej výchovy, obal 
na výkresy 
 
 
 
 
 
 
 
ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE 
PROSTRIEDKY – BOD, LÍNIA, 
TVAR, ŠKVRNA 
 
plošné geometrické tvary 
 

Oboznámiť sa s predmetom, 
pravidlami a pomôckami. 
Vytvoriť obal na odkladanie 
svojich prác, ktoré si žiak vytvorí 
počas roka.  
 
 
 
 
 
 
Žiaci rozkladajú obrázok na jeho 
geometrické časti a tie spájajú do 
celku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
hra: zakliate 
predmety 
(skryštalizovali, 
zgeometrizovali sa a 
pod.) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strihanie  
skladanie 

Sebadisciplína, 
učenie k 
systematickej práci 
poriadkumilovnost 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak vie obrázok 
rozdeliť na 
geometrické časti, 
následne ho vie 
opäť poskladať. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÉ VYJADROVACIE 
PROSTRIEDKY – BOD, LÍNIA, 
TVAR, ŠKVRNA 
 
priestorové geometrické tvary 
 

objekt z geometrických tvarov 
vzťahy základných 
geometrických tvarov; každému 
geometrickému tvaru pripísať 
charakteristiku (farbu alebo 
materiál) – vytvárať variácie 
zoskupení tvarov, hry  
s mierkou tvarov na ploche alebo 
v priestore, ku geometrickým 
tvarom priradiť prírodné tvary 

príbehy o 
vzájomných 
vzťahoch tvarov 
následné ukážky: 
geometrická 
abstrakcia 

modelovanie  
objekt z 
kartónu... 
 

Žiak vie postaviť 
objekt 
z geometrických 
tvarov. 

Tvorba projektov 
a prezentačné 
zručnosti 
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 VÝTVARNÉ HRY 
 
kreslenie na pokračovanie 
 

žiaci si poskladajú pozdĺžny pás 
papiera a prvý začne kresliť časť 
ľubovoľnej kresby na prvú 
založenú časť pásu; body, 
ktorými sa kresba končí na 
dolnom okraji, prevedie na 
nasledujúcu časť papiera, potom 
svoju časť založí a v kresbe 
pokračuje spolužiak, ktorý nevie, 
čo je nakreslené na prvej časti; to 
sa opakuje, pokiaľ celý pás nie je 
dokončený, potom ho žiaci 
rozprestrú a vznikne prekvapenie 

spoločenská hra, 
hádanie  

lineárna kresba, 
kolorovaná 
kresba 
 

Rozvíjať u žiaka 
vizuálnu fantáziu, 
domýšľavosť 
a zaktivizovať 
moment 
prekvapenia.  
 

Tvorba projektov 
a prezentačné 
zručnosti 

X. VÝTVARNÉ HRY 
 
spoločenská hra 
 

žiak vymýšľa spoločenskú hru, 
jej pravidlá, počet hráčov... 
a následne komponuje hraciu 
plochu, vymýšľa symboly pre 
polia a figúry... 

hracia plocha pre 
spoločenskú hru 

kolorovaná 
kresba 

U žiaka prebieha 
postupne rozvoj 
obrazotvornosti pri 
špecifickom druhu 
zobrazovania. 

Mediálna výchova 
Tvorba projektov 
a prezentačné 
zručnosti 

 KOMPOZI ČNÉ PRINCÍPY  
 
komponovanie novotvaru na 
základe prienikov obrysov / 
kumulácie tvarov 

žiaci kreslia figúry (zvieratá) 
alebo predmety rôzneho tvaru; na 
inej ploche tieto tvary kreslia tak, 
že sa vzájomne prekrývajú; 
vzniká obrys, ktorý je súčtom 
všetkých zobrazených tvarov; 
možnosť kolorovať každý tvar 
inou transparentnou farbou – 
vzniká lazúrny efekt 
 

a) superzviera - 
praveké zvieratá 
(podľa atlasu) 
b) superpredmet - 
predmety rôzneho 
tvaru 
 

a) kresba 
ceruzou 
b) kolorovanie  

Žiak  vie uvedomiť 
si vnútornú stavbu 
vonkajšieho obrysu 
a 
pozorovať základy 
lazúrneho miešania 
farebných tónov. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti 

 KOMPOZI ČNÉ PRINCÍPY  
 
komponovanie predmetov vo 
vzájomných vzťahoch a vo 
vzťahoch k priestoru 

žiaci kreslia jednotlivé predmety, 
vystrihnú ich; následne z 
reálnych predmetov vytvoria 
zátišie (predmety stoja tak že sa 
čiastočne prekrývajú); z 
vystrihnutých predmetov zostavia 
na formáte papiera podobnú 
kompozíciu; následne kreslia 
zátišie podľa skutočnosti zátišie 

pozorovanie  
a porovnávanie 
predmetov (dôraz na 
tvar a mierku) – hry s 
ich vzájomným 
postavením 
následné ukážky: 
vybrané ukážky zátiší 
z rôznych období 
umenia 

kresba obrysov 
(tuš, ceruza), 
strihanie, koláž a 
následne kresba 
(maľba) zátišia 

Žiak musí 
pochopiť 
priestorové vzťahy 
videné v 
skutočnosti, 
prekrývanie 
predmetov a ich 
vzájomnú mierku. 

Environmentálna 
výchova 
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 KOMPOZI ČNÉ PRINCÍPY  
 
mierka a zoskupovanie 
predmetných tvarov vo variáciách 

žiaci kreslia figurácie 3 rôznych 
geometrických tvarov alebo troch 
postavičiek, zvieratiek, 
predmetov)  
a variujú ich vzájomný 
priestorový vzťah (hore-dole = 
nad-pod, vpravo-vľavo = vedľa 
seba, blízko a ďalej, vpredu-
vzadu = prekrývanie a 
zmenšovanie) 

motivácia rozprávkou 
(napr. o 
magnetických 
tvaroch, ktoré sa 
priťahujú  
a odpudzujú a 
vznikajú medzi nimi 
vzťahy  
v priestore); 
pozorovanie 
predmetov v reálnom 
priestore a rozhovor o 
ich vzájomnom 
umiestení, 
porovnávanie 
 

a) kresba 
(ceruza, tuš, 
uhlík...) 
s dôrazom na 
zvýraznenie 
bližších tvarov 
b) kolorovaná 
kresba (tuš, 
farebné tuše 
alebo akvarel)  

Žiaci chápu, že 
umiestnenie 
predmetov mení 
ich veľkosť 
a výraz. 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

XI. KOMPOZI ČNÉ PRINCÍPY  
 
kompozícia ako hracia plocha 

dopredu sú dané pravidlá: sú 
určené miesta (pásma, polia, 
body...) na ploche papiera, cez 
ktoré kresba nesmie prechádzať, 
a miesta, cez ktoré prejsť čiarou 
znamená získať bod; do takéhoto 
terénu žiak kreslí zobrazujúcu 
kresbu podľa vlastnej predstavy 
(podmienkou  
je obsadiť kresbou celý formát) 

hra podľa pravidiel 
určených dohodou 
medzi učiteľom a 
žiakmi 
následné ukážky: 
vytipované kresby 
založené na linearite  
a štylizácii tvaru 

farebná kresba 
(rôzne 
materiály) 

Žiak si musí 
uvedomiť celú 
plochu formátu a 
možnosť rôzneho 
vedenia 
zobrazujúcej čiary 
v nej priestorové 
objekty (vytvorené 
obaľovaním 
baliacim papierom 
a lepidlom, 
páskou). 
 

Primárna prevencia 
sociálno.patologickýc
h javov 
 

 PODNETY VÝTVARNÉHO 
UMENIA  / PROCESY, 
TECHNIKY a TÉMY 
 
paketáž 

žiaci obaľujú pruhmi alebo 
plochou papiera predmety alebo 
časti tela; tvar fixujú lepidlom 
alebo lepiacou páskou; predmety 
„vyslobodia“ (napr. 
rozstrihnutím) a ostáva im 
vonkajší skelet tvaru 

skrýše, schránky pre 
predmety 
následné ukážky: 
umenie paketáže 

lepenie, 
strihanie 

Žiak pochopí 
umenie paketáže, 
haptické a optické 
vnímanie tvaru, 
povrchu 
U žiaka sa tým 
rozvíjajú manuálne 
zručnosti. 

Ochrana života a 
zdravia 
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 PODNETY VÝTVARNÉHO 
UMENIA  / PROCESY, 
TECHNIKY a TÉMY 
 
materiálový reliéf 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIÁLOVÝ RELIÉF 
 
Kytica kvetov (frotáž) 
 
 

žiaci si prinesú predmety 
(výrazného tvaru), ktoré odtláčajú 
do hlinenej plochy a odlievajú do 
sadry 
 
 
 
 
 
 
 
 
vytvoriť obraz technikou frotáže 
(dôraz na využitie rôznorodého 
textilného povrchu materiálov).  
 

nájdené predmety 
následné ukážky:  
vybrané ready made a 
diela pop artu a 
nového realizmu 
 
 
 
 
 
 
 
obrazová predloha 
kvetov s rôznorodými 
tvarmi a farbami 
kvetných lístkov 

odlievanie do 
sadry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strihanie a 
lepenie 

U žiaka postupne 
sa rozvíja 
a) objavovanie 
odtlačku – 
negatívneho tvaru 
b) radosť z 
technického 
postupu 
c) rozvíjanie 
manuálnych 
zručností. 
 
rozvoj estetického 
vkusu a zlepšenie 
sa v komponovaní 
prvkov. 
 

Environmentálna 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environmentálna 
výchova 

XII.  PODNETY VÝTVARNÉHO 
UMENIA  / PROCESY, 
TECHNIKY a TÉMY 
 
copy art 

hry s kopírkou: kopírovanie 
predmetu, ruky, deformovaného 
(krčeného, skladaného) obrázku 
 

prekvapujúce 
spôsoby 
zobrazovania; 
pozn.: realizovať v 
prípade technického 
vybavenia 
následné ukážky: 
copy art 

kopírka 
 

Žiak chápe nové 
technické možností 
kopírovania. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 PODNETY VÝTVARNÉHO 
UMENIA  / PROCESY, 
TECHNIKY a TÉMY 
 
tlač z výšky 
 
 
 
 
 

návrh, rozkreslenie na tmavé a 
biele plochy; realizácia: rezanie 
tvarov z linolea (kartónu); 
navalčekovanie farby a 
odtláčanie na papier 

zvierací (figurálny) 
motív 
pozn.: jedná sa   
o lino(kartóno)rez, t.j. 
vyrezanie 
(vystrihnutie) častí 
ktoré budú otláčané a 
ich nalepenie na 
plochu 
 

linorez 
kartónorez 

Žiak kontrastné 
rieši plochy,  je 
oboznámený 
s novou technikou, 
ktorá zabezpečuje 
rozvíjanie 
manuálnych 
zručností.  
 

Ochrana život a 
zdravia 

 PLOŠNÉ A GEOMETRICKÉ 
TVARY 
Ľudská alebo zvieracia figúrka z 
geometrických tvarov 
 

pomocou geometrických tvarov 
vytvoriť plošný tvar ľudskej 
alebo zvieracej figúry podľa 
predstavivosti alebo videnej 
skutočnosti 

práca s rytmickým 
opakovaním  
plošných 
geometrických tvarov 

lepenie, 
strihanie  

Žiak rozvíja 
kreatívne 
a konštrukčné 
myslenie 

Environmentálna 
výchova 
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I. PODNETY DEJÍN UMENIA     
 
umenie antického Grécka 

a) kompozícia labyrintu 
(bludiska), štruktúr ovanie do 
geometrických  
a organických tvarov, 
komponovanie celku do 
zobrazujúceho obrysu (hlava, 
figúra...) 

labyrint, mýtus o 
Minotaurovi  
a Tézeovi 
následné ukážky: 
ukážky krétskej 
kultúry 

a) kresba (tuš, 
ceruza, fixka)  
b) kolorovaná 
kresba 
b) plytký reliéf  
 

Žiak vie pripraviť 
kresbou 
jednoduchý 
labyrint vo 
vybratom tvare. 

Multikultúrna 
výchova 

 PODNETY  FOTOGRAFIE    
 
dopĺňanie chýbajúcich častí 
fotografie 

žiaci dostanú neúplný 
fotografický obraz a dopĺňajú 
chýbajúce časti kresbou alebo 
maľbou 
 

hra na detektíva 
(rekonštrukcia 
situácie) 
 

kombinácia 
kresby a maľby 

U žiaka sa rozvíja 
rekonštrukčná 
fantázia. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 
zručnosti 

 PODNETY FILMU a VIDEA    
 
priestor filmu,  rám, filmová 
scénografia   

žiaci si zhotovia rôzne formáty 
rámov (štvorec, obdĺžnik - na 
výšku a na šírku) a pozorujú cez 
ne výseky skutočnosti (krajina, 
akcia spolužiaka, činnosť učiteľa 
v triede ...), vyberú si čo je pre 
zobrazované charakteristické a 
vybrané „zábery“ nakreslia 
komiksovou formou; 
žiaci sa zoznámia s poľom 
obrazu, s tým čo môžu vidieť 
v obraze a s mimoobrazovým 
poľom – s tým čo ostáva mimo 
obraz, mimo ich pozornosť (čo 
nevidia) naučia sa rozlišovať 
a sledovať to čo je vo filmovom 
obraze dôležité a v prvom pláne 
a čo je nevyhnutne vedľajšie, 
doplnkové, druhoradé 
(významotvorné zväčšovanie či 
zmenšovanie vecí) 

hra na filmára: 
filmár ako 
pozorovateľ, ktorý si 
vyberá čo zo svojho 
okolia zobrazí; 
prechádzky s rámom 
ako s kamerou - 
trieda, park, mesto, 
pohľad z okna a pod. 
 
 

a) rôzne formáty 
rámov (na výšku 
a na šírku) - 
pozorovanie 
výseku 
skutočnosti 
c) „strihanie“ 
(fragmentácia) 
obrazu podľa 
dôležitosti, 
dôrazu 
(výber 3-4 
záberov, t.j. 
pohľadov cez 
rámik tvoriacich 
súvislý„dej“)  
 

Žiaci sa zoznamujú 
s ďalšími 
dôležitými 
pojmami (pole 
obrazu, rám), ktoré 
sú potrebné pre 
dostatočné 
vnímanie hlbších 
filmových 
(mediálnych)  
a snažia sa 
pochopiť filmové  
prechody od 
blízkeho (detailu) 
k ďalekému 
súvislostí. 
 

Mediálna výchova 
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II. PODNETY  ARCHITEKTÚRY 
 
výraz architektúry 

b) vytúžený dom, vysnívaná 
krajina, mesto; kedy je dom alebo 
mesto domovom kedy je cudzie, 
nehostinné a hrôzostrašné; 
domy a mestá ako priatelia, 
susedia, cudzopasníci ...               

architekt ako 
pamiatkár a vizionár 
ukážky: gorgona 
medúza na antických 
štítoch, levy pri 
chrámoch, púšte, 
pralesy, mestá bez 
dominánt, 
orientačných bodov, 
prístavby, nadstavby, 
dostavby, súmestia, 
metropolis 
a megapolis, 
lietajúce, plávajúce 
domy a mestá, mestá 
v kozme 

  Multikultúrna 
výchova 

 PODNETY DIZAJNU 
grafický dizajn / symbol, znak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VÝRAZ ARCHITEKTÚRY 
 
Rozprávkový dom 
 
 
 
 
 

 žiaci vytvárajú grafický symbol 
– erb pre svoju rodinu, pre 
spolužiaka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vytvoriť priečelie vlastného 
fantazijného domu pomocou 
krčenia, zohýbania, skladania, 
vrstvenia, strihania... 
 

heraldické znaky  
(postavenie, funkcia, 
tradícia), 
charakterizačný 
prvok (predmet, 
figúra, živočích, 
symbol) 
následné ukážky:  
šľachtické erby 
 
 
 
 

a) kresba 
b) kolorovaná 
kresba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
strihanie, 
lepenie, krčenie, 
skladanie 
 
 
 
 
 
 

Žiak  hľadá skratky 
– symbolu 
a graficky 
vyjadruje 
jednoduchý 
a predsa výrazný 
tvar.  
 
 
 
 
 
Žiak rozvíja 
kreatívne myslenie, 
tvorivosť a 
fantáziu 

Výchova 
k manželstvu 
a rodičovstvu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environmentálna 
výchova 
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 PODNETY DIZAJNU 
 
novotvar/ skladanie tvaru objektu z 
iných konkrétnych tvarov 

žiaci skladajú návrh predmetu z 
iných tvarov (obrázky, odliatky 
vecí...) tak, aby obrys (vnútorný 
tvar) vytvorený skladaním 
vytváral novotvar umožňujúci 
funkčné použitie (možnosť 
prekrývania tvarov alebo ich 
dopĺňania kresbou, maľbou) 

a) stvorenie nového 
tvaru zo známych 
vecí 
b) príbeh – 
detektívka: 
rekonštrukcia 
záhadného tvaru 
následné ukážky: 
problematika 
novotvaru  
v umení a v dizajne 

a) koláž  
z vystrihnutých 
obrázkov vecí 
(figúr) z 
časopisov 
b) koláž 
dopĺňaná 
kresbou(maľbou
) 
c) skladaný tvar 
vytvorený 
obkresľovaním 
obrysov 

Žiak hľadá 
novotvar spájaním  
tvarov. 
A rozvíja pritom 
svoju konštrukčnú 
fantáziu. 

Tvorba projektov 
a prezentačné 
zručnosti 

III. 
PODNETY TRADIČNÝCH 
REMESIEL 
 
bábkarstvo 
/príprava bábok 

žiaci si zhotovia bábku na jeden 
prst alebo zo starej rukavice 
bábky na všetky prsty; určia si 
charaktery postáv, riešia ich 
výraz, vymýšľajú doplnky 

bábkové divadlo 
ukážky:  
rôzne typy bábok 

šitie, strihanie, 
lepenie, 
farbenie, 
vyšívanie 

Žiak je 
oboznámený sa s 
možnosťami 
tvorby bábok, 
hľadá výraz  
postavy  
v jednoduchých 
materiálových 
znakoch. 

Mediálna výchova 

 PODNETY ELEKTRONICKÝCH 
MÉDIÍ   
  
kreslenie prostredníctvom počítača 

žiaci sa cvičia v kreslení 
pomocou myši alebo tabletu, 
nacvičujú si základné operácie 
vypĺňania plochy, zmazávania, 
nastavenia farby, tlače obrázku  
a pod. 

voľné, figuratívne i 
nezobrazujúce 
kreslenie; 
hľadanie analógií s 
kreslením pomocou 
iných kresliacich 
materiálov 
pozn.: výtvarný 
problém možno 
vyučovať len ak je 
škola vybavená 
počítačovou učebňou 
a softvérom   
ukážky: 
počítačová grafika 

kresliaci 
program, kresba, 
vypĺňanie plôch 

Žiak objavuje 
možnosti kreslenia 
v počítači, 
lepšie chápe 
vlastností kresby 
tradičnými 
materiálmi pri 
porovnávaní s 
počítačovou 
kresbou. U žiaka 
dochádza aj k 
rozvíjaniu 
manuálnych 
zručností. 

Mediálna výchova 
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 POROVNÁVACIE 
KOMBINA ČNÉ  A SÚHRNNÉ 
CVIČENIA    
Zbierka / vlastný atlas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODNETY PRÍRODOVEDY 
 
 
 
Chrobáčiky alebo Meníme neživé 
veci na živé  
 
 
 
 
 
 
 
 

skicár – zbierka záznamov 
zvierat, vtákov, lietadiel, 
minerálov, klobúkov...  
žiaci kreslia, zaznamenávajú si 
zvieratá (v Zoo, podľa 
obrázkových kníh...) tvary 
vtákov, zvierat, hmyzu, 
motýľov... alebo (podľa atlasov, 
encyklopédií, preparátov z 
prírodopisného kabinetu) rôzne 
typy historických odevov, 
doplnkov alebo automobilov, 
dopravných prostriedkov... 
kresby sú robené rôznymi 
kresliacimi materiálmi; 
dôraz je na porovnávaní, hľadaní 
typického a zvláštneho 
 
 
 
 
 
 
 
vytvoriť sériu chrobáčikov z 
kameňov pomocou dokresľovania 
a dolepovania častí tela  
 
 
 

hra na výskumníkov, 
pozorovateľov 
následné ukážky: 
vybrané ukážky skíc 
a kresieb pohybu z 
dejín umenia; 
fotografie pohybu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dotváranie kameňov 

a) kresby 
ceruzou (tušom, 
fixkou, 
pastelkami) 
b) usporiadanie 
kresieb do malej 
knižky, atlasu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dokresľovanie 
a dolepovanie  

Žiak porovnáva 
a skúma 
rozmanitosti a 
príbuznosti vecí, 
porovnáva výraz 
kresliacich 
materiálov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak sa dozvedá 
prečo žijú 
chrobáci, ich 
význam pre 
človeka a prírodu 

Environmentálna 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environmentálna 
výchova 

IV. POROVNÁVACIE 
KOMBINA ČNÉ  A SÚHRNNÉ 
CVIČENIA    
 
syntéza písma a obrazu 

žiaci kombinujú svoj autoportrét 
s opisom svojej osoby a vytvárajú 
jednotnú kompozíciu z písma a z 
obrazu 

východiskom môže 
byť opis udalosti, 
hľadanie ťažiskového 
slova, ktoré ju 
vyjadruje, a jeho 
syntéza so 
zobrazením udalosti 
 

a) kresba 
b) maľba 

Žiak hľadá vzťah 
tvaru písmena 
a obrazu. 
Spontánne 
kombinuje 
ikonické 
a symbolické 
zobrazenia. 
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 PODNETY HUDBY, 
LITERATÚRY -  
SYNESTETICKÉ PODNETY 
 
výtvarné stvárnenie slova, vety, 
súvetia 

žiaci sa snažia o výtvarné 
vyjadrenie slovných druhov 
(napr. k vecnému zobrazeniu 
podstatného mena namaľovať 
prídavné meno a sloveso) a tak 
maľbou (bez textu) nájsť svoje 
zodpovedajúce výtvarné  
vyjadrenie hovorenej alebo 
písanej vety  

komunikácia správy, 
informácie vlastným 
výtvarným jazykom 
následné ukážky: 
rôzne formy 
vizuálnej poézie 

a) kresba 
b) maľba 
(tempera, 
akvarel, pastel) 
 

Žiak vie hľadať 
možnosti prepisu 
verbálneho prejavu 
do vizuálnej 
formy. 
Uplatňuje fantáziu 
pri zobrazovaní 
abstraktných 
pojmov. 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

 PODNETY HUDBY, 
LITERATÚRY -  
SYNESTETICKÉ PODNETY 
 
hľadanie analógií medzi zvukmi a 
tvarmi, textúrami, farbami 
 
 
 
 
 
PLOŠNÉ GEOMETRICKÉ 
TVARY 
 
Obrus – návrh textilného vzoru 
 
 
 
 
 

výtvarné vyjadrenie (kresba, 
maľba – tvar, farba, usporiadanie 
zvuku rôznych nástrojov, 
syntetického zvuku)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
vytvoriť návrh na vzor 
odtláčaním dvoch/troch 
geometrických prvkov v 
algoritmickom striedaní. 
 

ukážky zvuku 
nástrojov (klavír, 
husle, flauta...)  
a hľadanie 
ekvivalentov  
-  možnosť zobraziť 
hráča alebo samotný 
nástroj  
a vyjadriť jeho zvuk 
 
 
 
 
narábať s rytmom, 
ornamentom a farbou 
pri výrobe 
úžitkového predmetu 

a) kresba  
b) maľba 
c) kombinovaná 
technika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
odtláčanie 
vyrobených 
geometrických 
tvarov na látku 

Žiak poníma 
proces kresby ako 
akustickú 
perfomanciu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Žiak rozvíja 
fantáziu a 
predstavivosť 

Mediálna výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

V. PODNETY Z RÔZNYCH  
OBLASTÍ / POZNÁVANIA 
SVETA 
podnety prírodovedy: 
zmeny látok  
a ich výtvarné využitie 

zmena látky zmenou teploty: 
žiaci vytvárajú kompozíciu z 
vosku (farebné sviečky, voskové 
pastely), ktorým kreslia v 
studenom stave (oterom), v 
zahriatom stave (špachtľou) alebo 
v tekutom stave 

figuratívna 
kompozícia 
 

topený voskový 
pastel 

Žiak vie využiť 
fyzikálne vlastnosti 
látok vo výtvarnom 
prejave. 

Environmentálna 
výchova 

 MIERKA 
 
čo je vpredu, čo vzadu?  
 
 
 

Krajina (optické zmenšovanie, 
zväčšovanie) 
 

zobrazovanie cvičenia Žiak vie zistiť čo je 
vpredu a vzadu 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 
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PODNETY Z RÔZNYCH  
OBLASTÍ / POZNÁVANIA 
SVETA 
 materiálovo-technické podnety 
pracovného vyučovania 
 
 

socha z krčeného /skladaného 
papiera: žiaci skladaním alebo 
krčením papiera vytvárajú 
objekty 
 
 
 
 
 

figuratívny objekt  
z geometrických 
tvarov 
 
 
 
 
 

papier rôznej 
kvality (rezanie, 
strihanie, 
krčenie, 
lepenie...) 
 
 

Žiak pozná 
vlastnosti 
materiálu, ktoré 
využíva pri 
vytváraní 
figuratívneho 
objektu. 

Tvorba projektov 
a prezentačné 
zručnosti 

  
PAKETÁŽ 
 
 
Skrinka na cennosti 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
obaliť krabičku servítkovou 
technikou, premyslieť zatváranie 
a jej praktické využitie.  
 
 

  
 
 
 
druhotné 
využitie 
predmetov 
(odpadu). 
 

 
 
 
 
Zlepšenie 
manuálnej 
zručnosti s 
jemnými 
materiálmi. 

 
 
 
 
Environmentálna 
výchova 
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VI. TRADÍCIA A IDENTITA / 
KULTÚRNA KRAJINA 
výtvarná reakcia na charakter 
okolitej krajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PODNETY PRÍRODOVEDY 
krása a rozmanitosť zvierat 
 
 
 

žiaci na vychádzke pozorujú a 
komentujú charakter okolitej 
krajiny, zaznamenávajú jej rytmy 
(kresba), zaznamenávajú detaily, 
dominanty; prinesený materiál 
spracúvajú v triede ako cyklus 
záznamov,  
koláž postrehov a komentárov, 
atlas... 
(možnosť kombinovania 
individuálnej a kolektívnej práce) 
 
 
 
na základe odpozorovania z kníh 
si vybrať niekoľko zvierat a 
pokúsiť sa ich čo najvernejšie 
nakresliť olejovým pastelom. 
Zopakovať princípy kompozície, 
farby a ich možnosti 
(zosvetľovanie / stmavovanie, 
kontrasty...), základy perspektívy 
(vpredu/vzadu). 
 
 

obraz našej krajiny a 
atlas našej krajiny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
figuratívna 
kompozícia 
 
 
 
 
 
 
 
 

kombinácia 
techník 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kresba olejovým 
pastelom 
 
 
 
 

Rozvíjať 
pozorovaciu 
schopnosť, 
vizuálnu fantáziu 
a domýšľavosť, 
moment 
prekvapenia  
v umení. 
 
 
 
 
 
 
Žiak porovnáva 
a skúma odlišnosti 
charakteristických 
znakov zvierat. 
 
 
 
 
 

Environmentálna 
výchova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Environmentálna 
výchova 
 
 
 

 MATERIÁLOVÝ RELIÉF 
Naša krajina 
 
 

pomocou krčenia, skladania a  
vrstvenia papiera vytvoriť model 
krajiny.  Zlepšiť sa v manipulácii 
s papierom a  konštrukčnom 
myslení. 
 
 

model krajiny papierový reliéf Zlepšiť sa v 
manipulácii s 
papierom a  
konštrukčnom 
myslení. 
 

Osobnostný a sociálny 
rozvoj 

 ZÁVEREČNÉ HODNOTENIE      

 
 



Základná škola Jarovnice 192 
 
 

Názov ŠVP  ŠVP 1. stupňa ZŠ v SR, ISCED 1- primárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Predmet Telesná a športová výchova 

Ročník tretí 

Časový rozsah výučby týždenne 2 hodín                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Zameranie telesnej výchovy v našom primárnom vzdelávaní je dominantne zamerané na telesné, 
funkčné a pohybové zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej 
zdatnosti a pohybovej výkonnosti našich žiakov. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a 
praktické vzdelanie z oblasti pohybu a športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a 
morálnemu vývinu žiakov, k formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú 
kompenzačnú funkciu v procese edukácie na našej škole. Telesná výchova využíva široké spektrum 
pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú 
motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný 
stav žiakov čo je v dnešnej dobe veľmi dôležité. 
 
 
Časová dotácia 
 
►  3. ročník 
 
► 2 hodiny týždenne/ 66 hodín ročne 
 
Miesto realizácie 
 
► telocvičňa 
 
► školské ihrisko, dopravné ihrisko 
 
► verejné priestranstvá nachadzajúce sa v obci (napr. štadión) 
 
 
2. Ciele učebného predmetu 
 
Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov 
 
vzdelávacej oblasti „Zdravie a pohyb“ platných pre celú školskú telesnú výchovu a zároveň 
 
postupné plnenie cieľov primárnej edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 
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Všeobecné ciele sú : 
 
- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej 
 
   činnosti, 
 
- podporovať aktivitu, fantáziu a kreativitu žiakov pri pohybových aktivitách, 
 
- formovať pozitívny vzťah k telesnej výchove, pohybovým aktivitám, k športu, 
 
- kultivovať pohybový prejav s akcentom na správne držanie tela. 
 
 
 
 
6. Učebné zdroje 
 

� odborné publikácie k daným témam,  
� webové stránky s témou telesnej výchovy, 
� materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má naša škola k dispozícií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mesiac Týžd Tematický celok Obsah Základné pojmy Základné poznatky 
Základné pohybové 

aktivity Prierezové témy 

September 

 
1. 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Poradová príprava 
 

rad, zástup, 
základné povely 
poradovej 
prípravy, 
bezpečnosť 

Žiak pozná zásady 
bezpečného pohybu 
v telocvični. Žiak vie 
správne zadávať 
povely (nástup na 
začiatku vyučovacej 
hodiny. 

Žiak sa vie správne 
nastúpiť podľa 
povelov 
vyučujúceho.  

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

základné 
informácie 
o hrách 
a súťažiach, 
význam 
súťaživosti v 
športe 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Rozvíjať pohybové 
schopnosti (kondičné 
alebo koordinačné). 
Rozvíjať aktivitu 
žiaka. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 
2. 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

protihráč, 
bod, zásady 
bezpečnosti pri 
súťažení 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 
 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

protihráč, 
bod, zásady 
bezpečnosti pri 
súťažení 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov 

 

 
3. 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Kotúľ vpred 
a kotúľ vzad 

zásady 
bezpečnosti pri 
gymnastike 

Žiak pozná správnu 
techniku kotúľu 
vpred a kotúľu vzad 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti 
gymnastického 
charakteru. 

Ochrana života a 
zdravia 

 

 
 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Zdokonaľovanie 
techniky rýchleho 
behu. 
Zdokonaľovanie 
techniky hodu. 

štart, hod, cieľ, 
gymnastické 
náradie – 
medicimbal  

Žiak pozná správnu 
techniku rýchleho 
behu a hodu. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti 
atletického 

Prevencia sociálno-
patologických javov 
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charakteru. 

 

 
 

4. 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Pohybové hry: 
skákanie cez 
švihadlo, 
preťahovanie sa 
pomocou švihadla 

gymnastické 
náradie - švihadlo 

Žiak pozná zásady 
bezpečnosti pri 
skákaní cez švihadlo 
či pri preťahovaní sa 
švihadlom. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

Október 

 
1. 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Skok do diaľky 
z miesta. Stoj na 
lopatkách. 

skok z miesta, 
stoj na lopatkách 

Žiak pozná techniku 
skoku z miesta. Žiak 
pozná techniku stoja 
na lopatkách. 

Žiak vie vykonávať 
skok z miesta 
a dodržiavať pri tom 
bezpečnosť. Žiak vie 
stáť na lopatkách. 

 

 

 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Prípravné športové 
hry   (k tenisu) 

raketa, loptička Žiak pozná techniku 
základných herných 
činností s raketou 
a loptičkou. 

Žiak vie vykonávať 
prípravné športové 
hry. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

 

 
2. 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Cvičenia na 
lavičkách 
a s lavičkami – 
rozvoj rovnováhy 

lavička, chôdza, 
rovnováha 

Žiak pozná zásady 
bezpečnosti pri 
cvičení s lavičkami. 

Žiak vie cvičiť 
pomocou 
gymnastického 
náradia. 

 

 

 
 
 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Skákanie cez 
švihadlo 

švihadlá Žiak pozná techniku 
skákania cez 
švihadlo- vpred, 
vzad. 

Žiak vie cvičiť 
pomocou 
gymnastického 
náradia. 

Výchova 
k manželstvu 
a rodičovstvu 

 
 

  3. 
Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Prípravné športové  
hry   (k tenisu) 

raketa, loptička Žiak pozná techniku 
základných herných 
činností 

Žiak vie vykonávať 
prípravné športové 
hry. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

 

 
       

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Cvičenia 
s lavičkami 
a rebrinami – 
lezenie  

lezenie Žiak pozná správnu 
techniku lezenia. 

Žiak vie cvičiť 
pomocou 
gymnastického 
náradia. 

 

 

 
4. 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Zoskoky z vyšších 
plôch – cvičenia s 
debničkami 

debnička Žiak vie cvičiť 
pomocou 
gymnastického 
náradia. 

Žiak vie správne 
technicky vykonávať 
skok z debny. 

 

  Základné lokomócie Zoskoky z vyšších debnička Žiak vie cvičiť Žiak vie správne  
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 a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

plôch – cvičenia s 
debničkami 

pomocou 
gymnastického 
náradia. 

technicky vykonávať 
skok z debny. 

November 

 
1. 

Psychomotorické 
cvičenia a hry 

Relaxačné cvičenia 
na  rozvíjanie 
správneho držania 
tela a správneho 
dýchania 

časti tela, 
dýchanie 

Žiak vie pomenovať 
časti tela. 

Žiak vie uvolniť 
jednotlivé časti tela. 
Žiak dokáže ukázať 
správne polohy tela 
a vykonávať 
psychomotorické 
cvičenia. 

Mediálna výchova 
Výchova k ľudským 
právam 

 

 
2. 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Prípravné hry  
s raketou 
a loptičkou  – 
hádzanie a chytanie 

držanie rakety, 
hracia plocha 

Žiak pozná správnu 
techniku základných 
činností 
realizovaných hier. 

Žiak vie držať 
raketu. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

 

 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Prípravné hry  
s raketou 
a loptičkou  – 
hádzanie a chytanie 

držanie rakety, 
hracia plocha 

Žiak pozná správnu 
techniku základných 
činností 
realizovaných hier. 

Žiak vie držať 
raketu. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

 

 
3. 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Prípravné hry 
s raketou 
a loptičkou  na 
rýchlosť 
a obratnosť – vpred 
alebo späť 

pojmy vpred a 
späť 

Žiak pozná správnu 
techniku základných 
činností 
realizovaných hier. 

Žiak vie držať, 
prihrávať a chytať 
loptu s využitím 
svojej rýchlosti 
a obratnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  
 
Mediálna výchova 

 

 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Prípravné hry 
s raketou 
a loptičkou  na 
rýchlosť 
a obratnosť – vpred 
alebo späť 

pojmy vpred a 
späť 

Žiak pozná správnu 
techniku základných 
činností 
realizovaných hier. 

Žiak vie držať, 
prihrávať a chytať 
loptu s využitím 
svojej rýchlosti 
a obratnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  
 
Mediálna výchova 

 

 
4. 

Psychomotorické 
cvičenia  
a hry 

Cvičenia napätia 
a uvoľnenia svalov 

 Žiak pozná význam 
správneho dýchania 
pri cvičení 
i každodenných 
aktivitách. 

Žiak využíva 
správne dýchanie pri 
rôznych cvičeniach 
a hrách, ktoré sú 
zamerané na rozvoj 

Mediálna výchova 
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dýchania. 

 

 Psychomotorické 
cvičenia  

a hry 

Joga správne držanie 
tela, názvy polôh 
tela i jeho častí 

 Žiak využíva 
správne dýchanie pri 
rôznych cvičeniach 
a hrách, ktoré sú 
zamerané na rozvoj 
dýchania. 

Mediálna výchova 
Prevencia sociálno-
patologických javov 

December 

 
1. 

Psychomotorické 
cvičenia  
a hry 

Pohybové cvičenia 
zamerané na 
koncentráciu a 
pozornosť 

Zásady 
bezpečnosti, 
hygieny 
a psychohygieny 
pre zdravie 

Žiak pozná význam 
pohybu pre zdravý 
vývin, pozná reakcie 
organizmu na 
pohybovú aktivitu 
a dodržuje správne 
dýchanie pri cvičení. 

Žiak využíva 
správne dýchanie pri 
rôznych cvičeniach 
a hrách, ktoré sú 
zamerané na rozvoj 
dýchania. 

Ochrana života a 
zdravia 

 
 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Vybíjaná  pravidlá hry Žiak pozná pravidlá 
športovej hry 
vybíjaná. 

Žiak hrá vybíjanú 
podľa stanovených 
pravidiel. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj. 

 
 

2. 
Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Vybíjaná  pravidlá hry Žiak pozná pravidlá 
športovej hry 
vybíjaná. 

Žiak hrá vybíjanú 
podľa stanovených 
pravidiel. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj. 

 
 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Vybíjaná  pravidlá hry Žiak pozná pravidlá 
športovej hry 
vybíjaná. 

Žiak hrá vybíjanú 
podľa stanovených 
pravidiel. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj. 

 

 
3. 

Psychomotorické 
cvičenia a hry 

Správne držanie 
tela, polohy tela 
a jeho častí 

 Žiak pozná význam 
pohybu pre zdravý 
vývin, pozná reakcie 
organizmu na 
pohybovú aktivitu 
a dodržuje správne 
dýchanie pri cvičení. 

Žiak pri rôznych 
psychomotorických  
cvičeniach a hrách 
dokáže správne 
držať telo, jeho časti. 

Ochrana života 
a zdravia 
 
Výchova k ľudským 
právam 

Január 

 
1. 

Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti 

Pohyb v zimnej 
prírode – 
korčuľovanie 

bezpečnosť, 
korčuľovanie 

Žiak pozná význam 
pobytu v prírode 
v zime – konkr. na 
ľade. 

Žiak ovláda techniku 
základných 
pohybových 
zručností 
realizovaných aktivít 

Environmentálna 
výchova 
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v zimnej prírode. 

 

 
 

Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti 

Pohyb v zimnej 
prírode - hry zo 
snehom a na snehu 
(hádzanie 
snehových gúľ, 
vytváranie stôp) 

hry Žiak pozná význam 
pobytu v prírode 
v zime. 

Žiak ovláda techniku 
základných 
pohybových 
zručností 
realizovaných aktivít 
v zimnej prírode. 

Environmentálna 
výchova 

 

 
2. 

Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti 

Pohyb v zimnej 
prírode – 
korčuľovanie 

 Žiak pozná význam 
pobytu v prírode 
v zime – konkr. na 
ľade 

Žiak ovláda techniku 
základných 
pohybových 
zručností 
realizovaných aktivít 
v zimnej prírode. 

Environmentálna 
výchova 

 

 
 

Psychomotorické 
cvičenia  
a hry 

Strečingové 
cvičenia 

názvy polôh tela, 
správne držanie 
tela 

Žiak pozná význam 
pohybu pre zdravý 
vývin, pozná reakcie 
organizmu na 
pohybovú aktivitu 
a dodržuje správne 
dýchanie pri cvičení. 

Žiak vie vykonávať 
jednoduché 
naťahovacie 
cvičenia. 

Ochrana života a 
zdravia 

 

3. K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Tvorivá dramatika Tvorivosť, 
správne držanie 
tela, kultivovaný 
pohybový prejav 

Žiak dáva dôraz na 
správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu 

Žiak vie sa 
kultivovane 
pohybovať na 
základe hudby. 

Mediálna výchova 
 

Február 
 

1. 
Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Loptová hra - 
futbal 

pravidlá hry, 
hrací priestor 

Žiak pozná presné 
pravidlá loptovej hry 
– futbal. 

Žiak vie hrať futbal 
podľa daných 
pravidiel. 

 

 
 
 

Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Loptová hra - 
futbal 

bezpečnosť  Žiak vie hrať futbal 
podľa daných 
pravidiel. 

 

 
 

2. 
Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Loptová hra - 
futbal 

  Žiak vie hrať futbal 
podľa daných 
pravidiel. 

 

  Manipulačné, Loptová hra – pravidlá hry, Žiak pozná pravidlá Žiak vie hrať Prevencia sociálno-
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 pohybové a prípravné 
športové hry 

vybíjaná  hrací priestor realizovanej hry. vybíjanú podľa 
daných pravidiel. 

patologických javov  

 

 
3. 

Psychomotorické 
cvičenia a hry 

Pohybové aktivity 
zameraných na 
relaxáciu, dýchanie 
a uvoľnenie tela 

správne držanie 
tela 

Žiak pozná význam 
relaxácie. 

Žiak využíva 
správne dýchanie pri 
rôznych cvičeniach 
a hrách, ktoré sú 
zamerané na rozvoj 
dýchania. 

Ochrana života a 
zdravia 

 

 
 

Psychomotorické 
cvičenia  
a hry 

Tvorivá 
dramatizácia 
 
 
 

správne držanie 
tela 

Žiak pozná význam 
správneho držania 
tela pri pohybe. 

Žiak vie sa 
kultivovane 
pohybovať na 
základe hudby 
a správne držať svoje 
telo. 

Ochrana života a 
zdravia 

 

4. K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Cvalový, pílový 
a poskočný skok 

skoky Žiak dáva dôraz na 
správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu 
pri daných skokoch. 

Žiak ovláda techniku  
daných skokov. 

Ochrana človeka 
a zdravia 

Marec 

1. Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Nácvik 
gymnastickej 
zostavy 

gymnastická 
zostava 

Žiak ovláda základy 
správnej techniky 
konkrétnych 
gymnastických 
cvičení. 

Precvičiť si správny 
postup kotúľu vpred 
a kotúľu vzad, stojky 
na lopatkách 
a predviesť 
gymnastickú 
zostavu. 

 

 

 Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Nácvik 
gymnastickej 
zostavy 

gymnastická 
zostava 

Žiak ovláda základy 
správnej techniky 
konkrétnych 
gymnastických 
cvičení. 

Precvičiť si správny 
postup kotúľu vpred 
a kotúľu vzad, stojky 
na lopatkách 
a predviesť 
gymnastickú 
zostavu. 

Mediálna výchova 

 2. K reatívne a estetické Jednoduché rytmus, Žiak dáva dôraz na Žiak dokáže Mediálna výchova 
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pohybové činnosti                                 rytmické cvičenia 
spojené 
s vytlieskavaním  
a vydupávaním 
a hraním na 
tamburínu. 

tamburína správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu 

vykonávať rytmické 
pohyby vzájomne aj 
s vytlieskávaním 
a vydupávaním 
a udávaním rytmu na 
hudobnom nástroji. 
Žiak dokáže udávať 
rytmické pohyby. 

 

 
 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

protihráč, 
bod, zásady 
bezpečnosti pri 
súťažení 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov 

 

3. Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

protihráč, 
bod, zásady 
bezpečnosti pri 
súťažení 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov 

Apríl 

1. Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

protihráč, 
bod, zásady 
bezpečnosti pri 
súťažení 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov 

 

 K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Pohybová 
tvorivosť - 
improvizácia 

tanečná 
improvizácia 

Žiak vie, čo je to 
kultivovaný 
pohybový prejav. 

Žiak vie pohybovo 
improvizovať na 
hudobné motívy 
alebo zadané témy. 

Mediálna výchova 

 

2. K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Nácvik tanečných 
krokov spojených 
s držaním tela 

tanečný krok Žiak dáva dôraz na 
správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu. 

Žiak vie tanečne 
improvizovať na 
základe naučených 
tanečných krokov, 
motívov a väzieb. 

Mediálna výchova 

 

 K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Nácvik tanečných 
krokov 

tanečný krok Žiak dáva dôraz na 
správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu. 

Žiak vie tanečne 
improvizovať na 
základe naučených 
tanečných krokov, 
motívov a väzieb. 

Mediálna výchova 

 3. K reatívne a estetické Nácvik tanečných tanečný krok Žiak dáva dôraz na Žiak vie tanečne Mediálna výchova 
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pohybové činnosti                                 krokov správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu. 

improvizovať na 
základe naučených 
tanečných krokov, 
motívov a väzieb. 

 

4. K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Nácvik tanečných 
krokov 

tanečný krok Žiak dáva dôraz na 
správne a estetické 
držanie tela 
a kultúrnosť 
pohybového prejavu. 

Žiak vie tanečne 
improvizovať na 
základe naučených 
tanečných krokov, 
motívov a väzieb. 

Mediálna výchova 

Máj 

1. 
 

Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Štafetové hry 
s náčiním a bez 
náčinia 

beh, chôdza, 
náradie, družstvo, 
súťaž 

Žiak pozná základy 
správnej techniky 
chôdze, behu.  

Žiak ovláda chôdzu 
– pomalú a rýchlu, 
beh pomalý/ rýchly  
a skoky. Žiak sa vie 
pohybovať na 
základe pravidiel. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 
 Základné lokomócie 

a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Nácvik šplhu na 
tyči/ lane 

šplh, tyč, lano Žiak pozná základy 
správnej techniky 
šplhu. 

Rozvíjanie 
pohybových 
schopností pri šplhu. 

 

 

2. Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti 

Pohybové hry v 
prírode 

 Žiak pozná význam 
pri pobyte a pohybe 
v prírode. Žiak 
pozná pravidlá 
pohybu 
a bezpečnosti pri 
realizácii aktivít 
v prírode. 

Žiak vie prekonávať 
rôzne terénne 
prekážky v prírode. 

Environmentálna 
výchova 
 
Výchova k ľudským 
právam 

 
 Manipulačné, 

pohybové a prípravné 
športové hry 

Loptová hra – 
vybíjaná  

pravidlá hry, 
hrací priestor 

Žiak pozná pravidlá 
realizovanej hry. 

Žiak vie hrať 
vybíjanú podľa 
daných pravidiel. 

Prevencia sociálno-
patologických javov  

 

3. Psychomotorické 
cvičenia a hry 

Cvičenia na 
rozvíjanie   
rovnováhy 
a priestorovej 
orientácie 

rovnováha  Žiak sa dokáže 
sústrediť pri 
realizovaní cvičení. 

Prevencia sociálno-
patologických javov 

  K reatívne a estetické Hudobno-tanečné   Žiak dokáže uplatniť  
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pohybové činnosti                                 pohybové hry prvky rytmiky 
a tanca v hudobno-
tanečných 
pohybových hrách. 

 

4. Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti 

Turistika a pohyb 
v letnej prírode – 
chôdza po rôznych 
povrchoch. 

turistika Žiak pozná význam 
pri pobyte a pohybe 
v prírode. Žiak 
pozná pravidlá 
pohybu 
a bezpečnosti pri 
realizácii aktivít 
v prírode. 

Žiak vie chodiť 
rôznymi druhmi 
vzhľadom k povrchu 
a terénu. 

Environmentálna 
výchova 
 
Výchova k ľudským 
právam 

 

 Aktivity v prírode a 
sezónne pohybové 
činnosti 

Turistika a pohyb 
v letnej prírode – 
pešia turistika a 
prekonávanie 
terénnych prekážok 

turistika Žiak pozná význam 
pri pobyte a pohybe 
v prírode. Žiak 
pozná pravidlá 
pohybu 
a bezpečnosti pri 
realizácii aktivít 
v prírode. 

Žiak vie prekonávať 
rôzne terénne 
prekážky v prírode. 

Environmentálna 
výchova 

Jún 

1. K reatívne a estetické 
pohybové činnosti                                 

Tanečná 
a štylizovaná 
chôdza 

tanec, rytmika  Žiak ovláda tanečnú 
a štylizovanú chôdzu 
so zameraním na 
správne a estetické 
držanie tela ako 
celku i jeho častí 
v rôznych podobách 

Multikultúrna 
výchova 

 

 Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Skákačky, 
naháňačky, 
triafačky 

protihráč, 
bod, zásady 
bezpečnosti pri 
súťažení 

Žiak  pozná význam 
súťaživosti v športe. 
Žiak aplikuje v hrách 
dohodnuté pravidlá. 

Žiak vie precvičovať 
už osvojené 
elementárne 
pohybové zručnosti. 

Prevencia sociálno-
patologických javov 

 

2. Manipulačné, 
pohybové a prípravné 
športové hry 

Netradičné 
pohybové hry 

pohybová hra, 
hráč, spoluhráč, 
kapitán, pravidlá 
hry 

Žiak pozná pravidlá 
realizovaných 
netradičných 
pohybových hier. 

Rozvíjanie 
pohybových 
schopností. 

Multikultúrna 
výchova 
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 Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Hod kriketovou 
loptičkou 

hod Žiak pozná základnú 
techniku hodu 
kriketovou 
loptičkou. 

Rozvíjanie 
obratnosti. 

 

 

3. Základné lokomócie 
a nelokomočné 
pohybové zručnosti 

Druhy behu 
s prekonávaním 
prekážok 
 

beh, prekážky, 
lezenie, plazenie, 
súťaž 

Žiak pozná zásady 
správnej techniky 
niektorých 
lokomočných 
a nelokomočných 
pohybov. 

Žiak vie správne 
vykonávať 
lokomočné 
a nelokomočné 
pohyby. 

Environmentálna 
výchova 
 
Prevencia sociálno-
patologických javov 

  Časová rezerva      
 4. Časová rezerva      
  Časová rezerva      
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Školský učebný plán v 7. ročníku:  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet  7. ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 4 

Anglický jazyk 3 

Ruský jazyk 2 

Človek a príroda 

Fyzika 1 

Chémia 2 

Biológia 2 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 2 

Geografia 1 

Občianska výchova 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 
Náboženská výchova 

1 

Matematika a práca 
informáciami 

Matematika 4 

Informatika 1 

Človek a svet práce 
Technika 1 

Pracovné vyučovanie 1 

Umenie a kultúra 
Hudobná výchova 1 

Výtvarná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  30 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 5 hodín                              ročne 165 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka a literatúry v 7. roč tvoria tri oblasti: 

� jazyková komunikácia,  
� komunikácia a sloh,  
� čítanie a literatúra 

V oblasti jazykovej komunikácie žiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie 
potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. Jazyková komunikácia vedie žiakov 
k presnému a logickému mysleniu, ktoré je základným predpokladom jasného, presného a zrozumiteľného 
vyjadrovania.     V oblasti komunikácia a sloh sa žiaci učia vnímať a chápať rozličné jazykové informácie, 
čítať s porozumením, kultivovane písať, rozprávať a na základe prečítaného alebo počutého textu 
samostatne sa rozhodovať, nadobúdajú kompetencie text analyzovať a kriticky hodnotiť, posudzovať po 
stránke jazykovej, kompozičnej a výstavbovej.  

 
V predmete literárna výchova sa žiaci prostredníctvom literárnych ukážok zoznamujú s literatúrou 

všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi žánrami, kompozíciou literárnych diel, štylistikou 
literárneho textu. Učia sa vnímať ich špecifické znaky, chápať autorove umelecké zámery a formulovať 
vlastné názory o prečítanom diele. Získavajú kompetencie rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného. 
Postupne zlepšujú čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text. Žiaci sa 
oboznamujú s významnými slovenskými a svetovými predstaviteľmi tvorby pre deti a mládež. Nadobúdajú 
poznatky, ktoré pozitívne ovplyvňujú ich postoje, životnú hodnotovú orientáciu, empatiu, spoločenské 
správanie. 
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Časovo-tematický plán pre slovenský jazyk, 7. ročník 

časová dotácia na týždeň: 2 hodiny, na šk. rok.: 66 hodín 

M Počet 
hodín 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandart Kompetencie 

IX. 1 Opakovanie vedomostí 
a zručností zo ž. ročníka 
Prázdninový autobus 

interview, delenie hlások Vedieť pripravi ť 
interview, zopakovať 
delenie hlások 

Primerane 
komunikovať  
v danej situácii 

 1 Septembrový list Súkromný list, charakteristika, opis Poznať formálnu úpravu 
súkromného listu, poznať 
charakteristiku a opis 
osoby 

Rozdiel medzi 
slohovými postupmi 
a slohovými útvarmi 

 1 Obrázky z prírody Akostné, vzťahové a privlastňovacie 
prídavné mená 

Zopakovať učivo 
o prídavných menách 

Dodržiavať 
pravopisnú normu 

 1 Tekvicový panáci Tvorenie slov: skladaním, odvodzovaním, 
dyn. Opis, sklady 

Poznať odvodené slovo od 
zloženého, sslovotvorný 
základ, príponu a 
predponu 

 

 1 V tábore utečencov Podstatné mená, predložky + vokalizácia, 
hlavné vetné členy 

Zopakovať vedomosti 
o PM, predložkách, poznať 
vecný textPoznať 
umelecký a vecný text 

Poznať umelecký 
a vecný text 

 1 Komunikačné situácie 
Nemôžeme 
nekomunikovať 

Jazykové a mimojazykové prostriedky, 
podoby komunikácie, adresát 
a prijímateľ, dialóg 

Poznať podoby 
komunikácie 

Primerane 
komunikovať  
v danej situácii 

X. 1 Kontrolný diktát Preveri ť učivo zo 6. ročníka Preveriť zvládnuté učivo  
 1 Nespisovné slová 

v súkromnej  
komunikácii 

Nárečové a slangové slová Využívať slovnú zásobu 
v danom slohovom postupe 

Jazyková analýza 
textu 

 1 Skratky v písomnej 
komunikácii 

Skratky, značky, iniciálové skratky, 
skratkové slová 

Žiak identifikuje skratky Vysvetli ť podstatu 
javov 

 1 Komunikácia 
v spoločnosti 
Tvoríme rozhovor 

Rečnícky prejav Správne použiť prozodické 
vlastnosti jazyka 

Vysvetliť podstatu 
javov 

 1 Prednes príhovor Gestá, mimika, intonácia, dôraz a sila 
hlasu, tempo reči 

Pri komunikácii použiť 
mimiku, gestikuláciu 

Pri ústnom prejave 
uplatňovať 
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prozodické javy. - 
Pri ústnom prejave 
primerane 
uplatňovať 
mimojazykové 
prostriedky 

 1 Slová cudzieho pôvodu Domáce slová a slová cudzieho pôvodu Vedieť rozlíšiť cudzie 
slová, slovenské slová a 
zdomácnené slová, 
rozumieť významu 
frekventovaných cudzích 
slov 

frekventované 
cudzie slová, cudzie 
slová z AJ. Prevzaté 
– zdomácnené slová 
z LJ, NJ, RJ, MJ. 

 1 Výslovnosť a pravopis 
slov cudzieho pôvodu 

Výslovnosť slabík de, te, ne, le, di, ti, ni, li 
v cudzích slovách. 

Vedieť správne 
artikulova ť a spisovne 
vyslovovať slabiky de, te, 
ne, le, di, ti, ni, li; 
dodržiavať správnu dĺžku 
slabík a pravidlá 
spodobovania. vedieť 
pracovať so slovníkmi 

 

XI. 
 

1 Kontrolný diktát Cudzie slová Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

 1 Oprava diktátu  Analyzovať a opraviť 
chyby 

 

 1 Slová podľa dobového 
výskytu 

Slovná zásoba, historizmy, archaizmy, 
neologizmy 

Poznať rozdiel medzi 
archaizmom, historizmom 
a zastaraným slovom, 
osvojiť si slová podľa 
dobového výskytu, ktoré sa 
vzťahujú k významným 
udalostiam v histórii, 
prípadne súvisia s ľudovou 
a regionálnou kultúrou. 

Dynamika slovnej 
zásoby, dynamika 
lexiky v súvislosti s 
rozvojom 
spoločnosti 

 1 Slovné druhy, 
opakovanie učiva o 
podstatných menách 

Pravopis pod. mien, gramatické 
kategórie, typológia pod, mien 

Upevnenie vedomostí o 
pod. mená 
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 1 Pomnožné podstatné 
mená 

Rod a vzor pomnožných pod. mien Poznať pojem pomnožné 
podstatné mená, vedieť ich 
vyhľadať v texte, vedieť 
určiť ich rod a vzor 

Slová bez tvaru  
jednotného čísla, 
názvy obcí, regiónu 

 2 Opakovanie učiva o 
prídavných menách 

Akostné, vzťahové a privlastňovacie 
príd. mená 

Vysvetliť a identifikovať 
akostné a vzťahové 
prídavné mená , vysvetliť 
ich funkciu v texte.  
identifikovať zvieracie a 
privlastňovacie prídavné 
mená, určiť vzory páví, 
matkin, otcov a vysvetliť 
ich funkciu v texte.  
ovládať pravopisné 
zásady. 

 

 1 Umelecký opis Prostriedky umeleckého opisu, 
prirovnanie ,personifikácia, metafora, 
epitetá 

Žiak vie po krátkej 
príprave vytvori ť 
umelecký opis a 
prezentovať ho, vie 
aplikovať vedomosti z 
literatúry o jazykových 
výstavbových 
prostriedkoch 

Pozeráme cez 
básnické okuliare 

XII.  2 Základné číslovky Číslovky – definícia, základné, pravopis, 
rozlíšenie, skloňovanie 

Rozlíšiť základné a radové 
číslovky, ovládať základné 
pravopisné odlišnosti 
oboch skupín. Ovládať 
skloňovanie vedieť o 
neohybnosti čísloviek. 

Poznať funkciu 
čísloviek v texte 

 1 Definícia, pravopis, 
skloňovanie, násobné so 
zložkou –ráz, -krát 

Vedieť ich rozlíšiť v texte, ovládať 
skloňovanie, poznať neohybné 

  

 1 Určité a neurčité číslovky Málo, trochu, veľa, mnoho Poznať neurčitosť 
čísloviek, identifikovať ich 
v texte, odlíšiť od 
prísloviek 
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 1 Písomné opakovanie  Číslovky   
 1 Opakovanie učiva o 

slovesách 
Plnovýznamové a neplnovýznamové 
pomocné, zvratné slovesá 

Fixácia poznatkov zo VI. 
ročníka :GK , slovesný 
spôsob, časovanie slovies, 
pomocné slovesá, časovanie 
slovesa byť, zvratne 
slovesá, jednoduchý a 
zložený slovesný tvar. 

 

I. 1 Písomné opakovanie Slovesá   
 1 Dynamický opis Opis pracovnej činnosti Poznať pojem dynamika, 

znaky dynamického opisu, 
vedieť vytvoriť dynamický 
opis 

 

 1 Kontrolný diktát 2 Slovesá   
 1 Oprava diktátu    
 2 Spojky Spojky – definícia, frekventované spojky, 

pravopis čiarky. 
Ovládať pravopis čiarky 
pred spojkou 

Frekvencia spojok 

II. 1 Opakovanie učiva o 
slovných druhoch 

Typológia: ohybnosť, gramatické 
kategórie, vzor 

Upevniť vedomosti o 
ohybných a neohybných 
slovných druhoch 

 

 1 Písomné opakovanie Slovné druhy   
 1 Skladba Opakovanie 

učiva o jednoduchej vete 
Dvojčlenná veta, úplná a neúplná, 
prisudzovací sklad, podmet, prísudok 

Na základe určenia 
podmetu a prísudku vedieť 
určiť dvojčlennú vetu 

 

 1 Holá a rozvitá veta, 
viacnásobný vetný člen 

Holá a rozvitá a veta Vedieť vytvoriť rozvitú 
vetu z holej vety, poznať 
pojem titulok v novinách 

Titulky novín a 
časopisov 

 1 Vetný základ a 
jednočlenná veta 

Pojmy: vetný základ, jednočlenná 
slovesná a menná veta 

Rozoznať v texte vetný 
základ 

Frekvencia 
jednočlenných viet v 
predpovedi počasia 

 1 Slovesná a neslovesná 
jednočlenná veta 

Rozoznať v texte vetný základ Frekvencia jednočlenných 
viet v bežnom rozhovore 

 

III. 1 Kontrolný diktát 3 Ohybné slovné druhy so zameraním na 
slovesá 

Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

Preveriť pravopisné 
zručnosti žiakov 

 1 Oprava diktátu    



 116

 1 Opisný slohový postup, 
opakovanie z nižších 
ročníkov 

Opis osoby, charakteristika, vonkajšia a 
vnútorná, priama a nepriama 

Vytvori ť charakteristiku 
osoby , Pri nepriamej 
charakteristike  opísať 
vlastnosti človeka a jeho 
charakter prostredníctvom 
jeho konania a správania 

Charakteristické 
črty a vlastnosti 
blízkych ľudí 

 1 Príprava na písomnú 
prácu 

Členenie textu, štylizácia Písanie uceleného 
slohového útvaru, oprava 
za pomoci korektorských 
značiek, použitie slovníkov 

 

 1 2. školská písomná práca Charakteristika osoby Moja stará mama, 
môj starý otec 

Vytvori ť charakteristiku 
osoby na základe 
získaných vedomostí 
o danom slohovom útvare 

Ako vidíme a 
vnímame ľudí okolo 
seba 

 1 Oprava školskej 
písomnej práce 

 Analyzovať a opraviť 
štylistické a pravopisné 
chyby 

 

IV. 7 Tvorenie slov 
odvodzovaním. Tvorenie 
podstatných mien. 
Tvorenie prídavných 
mien Tvorenie slovies 

Slovotvorný základ, slovotvorná prípona 
a predpona, základové slovo, odvodené 
slovo 

Poznať frekventované 
prípony pri názvoch osôb, 
vecí, vlastností, miest a 
dejov., prípony príd mien a 
predpony pri-,pre-, pra-
,zopakovať predpony 
slovies, poznať prípony 
slovies –núť, -iť, -ieť, - 
ovať 

Dynamika slovnej 
zásoby 

V. 5 Projekt Galéria literárnych postáv   
 2 Opakovanie učiva  Komunikácia   
 1 Kontrolný diktát    
 1 Oprava diktátu    
VI. 3 Príprava na výstupný test    
 1 Výstupný test    
 1 Oprava výstupného testu    
 1 Hodnotenie a klasifikácia    
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Časovo-tematický plán z literatúry 7. ročník                     Počet hodín ročne 66, týždenne 2 h 

 

 
 

Me-
siac Tematický celok Téma 

Čas. 
dotá- 
cia 

Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

IX. 
 

I. Opakovanie 
učiva zo 6. 
roč.  (4 hod.) 
 

Opakovanie – 
ľudová slovesnosť 

 
 
1 

Aktivizácia vedomostí zo 6. r. -  
ľudová slovesnosť: príslovia, 
porekadlá, pranostiky, hádanky, 
anekdoty.  

Žiak ovláda a vie v praxi využiť znalosť 
pojmov:  príslovie, porekadlo, pranostika, 
hádanka, anekdota. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
Environmentálna 

výchova 

  Opakovanie – poézia 
 

 
 
1 

Definícia  a charakteristika 
žánrov: báseň, populárna pieseň, 
balada, báj, bájka, predstavitelia, 
odborná terminológia zo 6. roč. 

Vie charakterizovať pojmy: báseň, balada, báj, 
bájka, populárna pieseň,  
 
 

Multikultúrna 
výchova 

  Opakovanie – próza  
 

 
 
1 

Príbehy zo života detí, 
dobrodružná a detektívna 
literatúra,  
dramatické umenie zo 6. ročníka.  

Dokáže vysvetliť termíny: poviedka, 
personifikácia, epiteton, alegória, irónia, satira, 
rým, vnútorná kompozícia diela, dobrodružná, 
detektívna literatúra... 

Práva dieťaťa 

  Vstupný test  
1 

Preopakovanie vedomostí 
a zručností. 

Žiak môže v praktických cvičeniach a otázkach 
otestovať mieru svojich vedomostí a zručností 
získaných v predchádzajúcom školskom roku. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 II. Umelecká 
literatúra 
v poézii 
(2 hod.) 
 

Čítaj a môžeš byť, 
kým chceš! 

 
 
 
1 

Ferko Urbánek: Desatoro 
čitateľa, úvod do učebnice 
literárnej výchovy pre 7. ročník, 
oboznámenie sa s učebnicou, jej 
obsahom a formou výučby 
literárnej výchovy v 7. ročníku. 

Vie pracovať s knihou, pozná spôsob práce 
a pravidlá na vyučovacích hodinách literárnej 
výchovy. Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

  Anekdoty 
 

 
1 

Anekdota, anekdoty o známych 
osobnostiach. 

Dokáže vysvetliť termín anekdota, ovláda 
definíciu, vie rozlíšiť anekdotu, ovláda termín 
pointa. 

Multikultúrna 
výchova 

X. III. Poézia 
(9 hod.) 
 

Ponáška na ľudovú 
pieseň 

 
1 

Ján Botto: Kukučka, báseň 
rytmom, stavbou verša a strofy 
pripomína ľudovú pieseň. 
 

Pozná znaky poézie, vie rozpoznať znaky 
ľudovej slovesnosti v básni. 

 

  Revolučnosť veršov  
1 

Janko Kráľ: Slovo, refrén, 
revolučnosť veršov, pravidelnosť 
veršov, generácia štúrovských  
básnikov, Janko Kráľ ako 

Žiak pozná autora ako jedného zo štúrovcov, 
ako revolucionára, vie si povšimnúť 
pravidelnosť veršov, refrén. 
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revolucionár. 

  Spolupatričnosť  
vo veršoch 

 
 
 
1 

Ján Francisci: Bratislavským 
bratom, myšlienka slobody 
spolupatričnosti vo veršoch, 
využitie pravidelného 
dvanásťslabičného veršu, 
ponáška na ľudovú pieseň. 

Pozná autora ako člena básnickej generácie 
Janka Kráľa. Pozná sylabický verš. Pozná 
základné fakty o úsilí a výsledkoch hnutia 
štúrovcov, pozná motív hrdinu a Jánošíka 
v štúrovskom programe. Pozná princíp epickej 
básne.  

 

  Sylabický verš  
 
1 

Janko Matúška: Lúčenie, 
sylabický verš,  trópy (metafora, 
prirovnanie, epiteton...), štúrovský 
básnik. 

Žiak vie zaradiť autora ako štúrovského 
básnika, ako tvorcu textu našej hymny, pozná 
využitie sylabického verša. 

 

  Vyjadrenie pocitov  
vo verši 

 
 
1 

Ján Smrek: Najčistejšia láska, 
modulácia hlasu pri vyjadrovaní 
svojich pocitov, zachovanie 
rytmickej usporiadanosti 
básnického textu, osobná lyrika, 
téma básne. 

Vie určiť báseň ako osobnú lyriku, dokáže určiť 
tému básne. 
 Ochrana života a 

zdravia 

  Obkročný rým  
 
1 

Július Lenko: Dcérke, využitie 
nevšedných slovných spojení, 
grafické zaznačenie rýmu, 
obkročný rým, lyrická báseň, 
trópy, kľúčové slová básne. 

Dokáže určiť obkročný rým, pozná jeho 
schému, vie určiť tému básne. 

Ochrana života a 
zdravia 

  Prednes básne  
 
1 

Žiak sa podľa výberu naučí 
naspamäť báseň Najčistejšia láska  
alebo Dcérke. Správna artikulácia, 
tempo, využitie hlasu, pauzy. 

Je schopný interpretovať báseň primerane 
svojmu veku, vcítiť sa do slov. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

XI.  Voľný verš  
 
1 

Vojtech Mihálik: Boháčka,  
Za rúčky, úzke spojenie myšlien- 
ky, témy a obsahu básne, voľný 
verš ako opak viazaného verša. 

Rozpozná voľný verš v básni, všimne si jeho 
nepravidelnosť. 
  

  Zhrnutie učiva o 
poézii 

1 Opakovanie učiva o poézii. Žiak si môže overiť svoje vedomosti. Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 IV.    Piesne 
(7 hod.) 
 

Populárna pieseň  
 
 
 
1 

Kamil Peteraj: Bosá láska, 
Mince na dne fontán, 
porušovanie gramatickej normy, 
pieseň – zhudobnená báseň, 
využitie rôznych typov rýmov, 
nepravidelnosť veršov a rýmu. 

Dokáže si všimnúť  nedodržiavanie 
pravidelnosti veršov, výstavbu strof, použitie 
rýmu. 
 

Mediálna 
výchova 

 

  Etické posolstvo           
v piesni 

 
1 

Ľuboš Zeman: Umenie žiť, 
kľúčové slová, hlavná myšlienka, 

Vie v piesni nájsť kľúčové slová, hlavnú 
myšlienku i etické posolstvo. 

Protidrogová 
prevencia 
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etické posolstvo. 

  Hlavná myšlienka 
piesňového textu 

 
 
1 

Jozef Urban: Voda, čo ma drží 
nad vodou, pomenovanie 
básnických prostriedkov, hlavná 
myšlienka piesňového textu. 
 

Je schopný samostatne určiť hlavnú myšlienku 
piesňového textu. Mediálna 

výchova 
Ochrana života a 

zdravia 

  Vyjadrenie pocitov       
v piesni 

 
 
 
1 

Miroslav Válek: Jesenná láska, 
vyjadrenie pocitov niekoľkých 
generácií, individuálne vnímanie 
poézie, odchýlky od tradičnej 
kompozície, úvaha o potrebe lásky 
a pochopenia medzi ľuďmi. 

Učí sa individuálne vnímať poéziu. 

Mediálna 
výchova 

 

  Originálne umelecké 
prostriedky 

 
 
1 

Zuzana Smatanová: Miesto, kde 
sa neumiera, využitie 
výnimočných, originálnych 
umeleckých prostriedkov, verš, 
refrén, ideálne miesto na život. 
 

Dokáže sa zamyslieť  nad zmyslom života. 

Mediálna 
výchova 

Ochrana života a 
zdravia 

XII.   Obraznosť piesne  
 
1 

No name: Čím to je, netradičné 
formy vyjadrovania textára, výber 
výnimočných tém, obrazné 
vyjadrovanie, známi textári. 

Pozná známych textárov, vie nájsť obraznosť 
v ich textoch. Mediálna 

výchova 
 

  Čo viem 
o populárnej piesni 

 
1 

Písomné opakovanie učiva 
o populárnej piesni. 

Ovláda teóriu,  má možnosť preveriť svoje 
vedomosti. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 V.  Umelecká 
literatúra 
v próze (14 h.) 

Šaliansky Maťko  
 
2 

Oboznámenie sa s históriou súťaže 
Šaliansky Maťko  a interpretácia 
vybraných poviedok. 
 

Dokáže interpretovať poviedku od vybraného 
autora. Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

  Charakteristika 
poviedky  

 
 
 
1 

Jozef Gregor Tajovský: Do 
konca, charakteristika poviedky, 
starootcovské poviedky, rozprávač 
udalostí, ja-rozprávanie, téma, 
prostredie, dej, postavy literárneho 
diela, postavy ako jednota. 

Je oboznámený so starootcovskými poviedkami 
J. G. Tajovského, pozná pojem poviedka. Vie 
určiť text ako ja-rozprávanie, definovať tému, 
prostredie a postavy poviedky. Pozná žáner 
poviedka. Vie vyhľadať archaickú lexiku 
v texte. 

 

  Dej literárneho diela  
 
 
1 

Jozef Cíger Hronský: Do školy, 
dej literárneho diela ako hlavný 
znak prozaického diela, literárne 
prostredie, odborné literárne 
termíny. 

Vie určiť prostredie prozaického diela a pozná 
dej ako hlavný znak prózy. 
  

I.  Pocity hlavného 
hrdinu 

 
 
 

Martin Kuku čín: Z teplého 
hniezda, poviedka z dedinského 
prostredia vžitie sa do pocitov 

Ovláda základné informácie o tvorbe M. 
Kukučína a jeho význame v tematizácii 
slovenskej dediny, pozná jeho líniu príbehov – 

Ochrana života 
a zdravia 

Regionálna 
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1 chlapca, využitie určitej dávky 
humoru, zastarané slová. 

detstvo, škola. Vie zostaviť osnovu textu, 
vyjadriť svoje pocity z textu. 

výchova 

  Riešenie konfliktov 
v literárnom diele 

 
 
 
1 

Ľubica Suballyová: O medailách 
a pomaranči, prostredie detí, 
riešenie konfliktov, spisovateľka -
žurnalistka, pochopenie v rodine 
a medzi priateľmi, zážitkové 
čítanie. 

Vie rozpoznať situácie v texte z bežného života 
a porovnať ho s vlastným. 
 Protidrogová 

prevencia 
 

  Vnútorná 
kompozícia 

 
 
 
 
2 

Gabriela Futová: Poškoláci, 
rozdelenie ukážky podľa vnútornej 
kompozície, zápletka literárnej 
ukážky, vrchol, obrat, rozuzlenie, 
hlavný hrdina, školské prostredie, 
slang, dialóg, hrdina lit. diela, 
charakteristika postavy, nácvik 
dialogizovaného čítania. 

Žiak má priestor diskutovať na tému školské 
prostredie a vzťahy v ňom, vytvoriť 
charakteristiku postavy, všimnúť si slang. 
 

Práva dieťaťa 

  Využitie humoru         
v poviedke 

 
 
1 

Kalo Uhrík: Machová svorka, 
poviedka, využitie humoru, 
humorných postáv a humorných 
situácií. 

Vie využiť umeleckých jazykových 
prostriedkov v texte na  ozvláštnenie opisu 
a rozprávania. 

 

  Kladný a záporný 
hrdina 

 
 
 
1 

Marta Hlušíková: Srdce 
v ofsajde, hlavné postavy, kladný 
a záporný hrdina, opis osoby, 
diskusia – potreba pomoci, 
charakteristika postavy. 

Dokáže sa vžiť do úlohy postavy a vyjadriť sa 
k problému. 
 Ochrana života a 

zdravia 

II.  Slangové slová             
v tvorbe 

 
2 

Ján Babarík: Mobil, jazykový 
prejav, slangové slová, častica“ ty 
kokso“.  

Vie, že častice nie vždy majú analogickú 
podobu, dokáže charakterizovať postavu.  Práva dieťaťa 

  Umelecké 
prostriedky 
v prozaickej tvorbe 

 
 
 
1 

Hana Košková: Prekvapenie 
s vranou, základné znaky 
vonkajšej a vnútornej kompozície 
literárnej ukážky, hlavné postavy, 
zápletka, umelecké prostriedky 
v prozaickej tvorbe. 

Pozná vonkajšiu a vnútornú kompozíciu textu, 
pozná a vie definovať pojem literatúra pre deti 
a mládež. Environmentálna 

výchova 

  Detský hrdina 
v literatúre 

1 Zhrnutie poznatkov. Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 VI.  
Dobrodružstv
o v literatúre 
(7 hod.) 
 

Dobrodružná 
literatúra 

 
 
 
 
1 

Rudyard Kipling: Mauglí, 
charakteristika dobrodružnej 
literatúry, kľúčové slová, 
poviedky z prostredia džungle 
konflikt medzi hrdinami príbehu 
grafické znázornenie vzťahov: 

Vie charakterizovať  dobrodružnú literatúru, 
dokáže graficky znázorniť vzťahy: zvieratá – 
človek. Beseda o ochrane života, životného 
prostredia. 

Multikultúrna 
výchova 

Ochrana života 
a zdravia 

Environmentálna 
výchova 
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zvieratá – človek, ochrana života, 
dôležitosť pocitu slobody, 
personifikácia, hlavná myšlienka. 

  Využitie 
personifikácie 

 
1 

Jack London: Sivé vĺča, 
symbolika v texte, personifikácia, 
dobrodružná kniha Biely tesák. 

Pozná personifikáciu ako umelecký prostriedok 
aj v próze. 

Multikultúrna 
výchova 

Environmentálna 
výchova 

  Kompozícia 
dramatického 
rozprávania 

 
 
 
2 

Gill Harveyová: Rivali, 
rozprávací slohový postup, 
kompozícia dramatického roz- 
právania, vzťah hlavných postáv. 

Dokáže interpretovať text , vytvoriť osnovu 
a reprodukovať text. 
 

 

III.  Pásmo rozprávača 
a pásmo postáv 

 
 
 
1 

Arthur Conan Doyle: Na ten 
obraz nikdy nezabudnem, 
rozprávač príbehu, dialóg, 
charakteristika hlavných postáv, 
pásmo rozprávača a pásmo postáv, 
román Stratený svet - podnet na 
filmové spracovanie. 

Ovláda základné znaky dobrodružnej literatúry: 
dramatické napätie, zlom, výrazové 
prostriedky. 
  

  Dobrodružstvo 
v literatúre 

1 Zhrnutie poznatkov. Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností.  

 VII. Fantasy 
literatúra 
(4 hod.) 

Fantasy literatúra  
1 
 

Molitor, Molitorová: Diev čatko 
z krajiny drakov, dynamickosť 
príbehu, napätie deja.  

Pozná fantasy literatúru ako druh literatúry 
populárnej u mládeže. Multikultúrna 

výchova 

  Fikcia autora  
 
2 

Rick Riordan: Percy Jackson – 
zlodej blesku, grécka mytológia, 
fikcia autora, poznanie osobnosti 
J. R. R. Tolkiena – otca fantasy. 

Pozná osobnosť J. R. R. Tolkiena – otca 
fantasy. Multikultúrna 

výchova 

  Moja fantázia 1 Tvorba vlastnej fantasy literatúry. Má možnosť literárne stvárniť a následne 
interpretovať vlastné ponímanie  sveta fantázie. 

Tvorba projektu 
a prezentačné 

zručnosti 

IV. VIII. 
Detektívka 
(5 hod.) 
 

Detektívka  
 
2 

Thomas Brezina: Hľadači 
pokladov, charakteristika 
detektívky, vytváranie dramatickej 
situácie, dialóg, posúvanie deja 
dopredu, logické postupy. 

Vie charakterizovať detektívku ako jeden zo 
žánrov. 
 Ochrana života a 

zdravia 

  Logické postupy  
v detektívke 
 

2 Tvorba autorky Agathy Christie.  
charakterizácia hrdinov: Poirota 
a slečny Marplovej, logické 
postupy pri odhaľovaní zločinu. 

Ovláda princíp výstavby textu detektívky. Vie 
vymenovať dielo Christie, pozná a vie 
charakterizovať hrdinov Poirota a slečnu 
Marplovú. 

Multikultúrna 
výchova 

www.agatha.cz 
 

  Čo viem o fantasy 
literatúre a 
detektívke 

1 Zhrnutie poznatkov 
o fantasy literatúre a 
detektívke. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností.  
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 IX.  Western 
(5 hod.) 
 

Boj za spravodlivosť 
vo westerne 

 
1 

Karl May: Šľachetnosť Old 
Shatterhanda, boj za 
spravodlivosť, western, 
dramatické napätie. 

Pozná western ako dobrodružné dielo. 
 

Multikultúrna 
výchova 

Environmentálna 
výchova 

  Filmová podoba 
westernu 

2 Ukážka filmovej podoby westernu 
– zhrnutie teoretických poznatkov. 

Žiak pozná filmovú podobu westernu. Mediálna 
výchova 

 

  Atmosféra 
dobrodružstva  
a nebezpečenstva 

 
 
2 

L. Welskopfová-Henrichová: 
Synovia veľkej medvedice, 
nezvyčajnosť prostredia, 
atmosféra dobrodružstva 
a nebezpečenstva, kontrast 
kladných a záporných postáv. 

Vie pracovať s textom podľa pokynov. 

 

 X. 
Robinsonáda 
(3 hod.) 
 

Robinsonáda 
 

 
 
1 

Daniel Defoe: Robinson Crusoe, 
poznať robinsonádu ako 
dobrodružné dielo, boj jednotlivca 
o prežitie na opustenom ostrove. 

Dokáže vysvetliť princípy žánru robinsonáda, 
vie reprodukovať text. 
 

Multikultúrna 
výchova 

Environmentálna 
výchova 

  Konflikt hrdinov  
 
1 

Scott O´Dell: Ostrov belasých 
delfínov, konflikt kladných 
a záporných postáv, výnimočnosť 
hrdinov, deja a prostredia. 

Žiak si podľa recenzie a usmernenia učiteľa 
dokáže zvoliť text, vie vyjadriť svoje pocity 
z prečítaného textu, reprodukovať text, 
pomenovať tému, vie pomenovať časti textu 
a kompozíciu. 

Environmentálna 
výchova 

  Poznatky o westerne   
a robinsonáde 

1 Zhrnutie poznatkov 
o westerne a robinsonáde. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

 

 XI.    
Dramatické 
umenie 
(3 hod.) 

Rozhlasová hra  
 
1 

Jana Bodnárová: Starec 
a počítačový chlapec, literárno-
dramatický žáner, hovorené slovo, 
zvuk, zvukové efekty. 

Pozná rozhlasovú hru ako audiálne umenie, 
pozná využitie zvukových efektov. Mediálna 

výchova 
 

VI.  Filmové umenie  
 
 
2 

Jozef Cíger Hronský: Sokoliar 
Tomáš, prozaická i filmová 
podoba, film s rovnomenným 
názvom, filmový scenár, 
technický scenár, literárny scenár, 
televízna hra. 
 

Žiak si osvojí základné informácie o histórii 
filmu, filmové ocenenie Zlatý glóbus, Oscar.  
Pozná film ako symbiózu obrazu, hudby, slova, 
zvuku, ako vizuálnoauditívne umenie. Pozná 
začiatok národnej kinematografie. Ovláda 
pojem scenár, vie rozlíšiť literárny a technický 
scenár. Vie vysvetliť princíp a odlišnosť filmu, 
rozhlasovej a televíznej hry. 

Mediálna 
výchova 

Regionálna 
výchova 

 

 X. 
Opakovanie  
(3 hod.) 

Opakovanie učiva         
zo 7. ročníka 

1 Fixácia poznatkov získaných v 7. 
ročníku. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 
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  Písomné opakovanie 
 

1 Fixácia poznatkov získaných v 7. 
ročníku. 

Preopakovanie získaných vedomostí 
a zručností. 

Osobnostný 
a sociálny rozvoj 

  Beseda o prečítanej 
knihe 
 

1 Beseda o prečítanej knihe, 
motivovanie na prázdninové 
čítanie. 

Žiak sa zapája do dialógu, vie vyjadriť svoj 
názor. Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Anglický jazyk 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1/3 hodín                              ročne 33/99 hodín 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
     Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 
dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac 
možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, alebo 
prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a čítanie v anglickom 
jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené.  
     Keďže vyučovanie anglického jazyka v tomto ročníku je obmedzené len na 1 vyučovaciu hodinu 
týždenne, rozsah učiva, témy a ciele sú prispôsobené tomuto časovému rozsahu. Vyučovanie a témy 
nadväzujú na 6. ročník na zopakovanie a prehĺbenie slovnej zásoby, výslovnosti a základov anglickej 
gramatiky.  
 
Ciele predmetu anglický jazyk 
 

- žiak si osvojí 200 nových slov, ich výslovnosť a pravopis, výber slov a slovných spojení je 
podmienený témami a používanými učebnicami, žiak rozlišuje synonymá, antonymá 

- začína pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznamuje sa s jednoduchým výkladovým slovníkom 
- podstatné meno – jednotné a množné číslo, žiak sa učí rozlišovať nepravidelné množné číslo podľa 

kontextu 
- prídavné meno: základné tvary krátkych prídavných mien 
- zámená: osobné, privlastňovacie, ukazovacie 
- číslovky: základné: 20 – 100, určovanie času 
- slovesá: to be, to have got, can, must 
- slovesné časy: jednoduchý prítomný čas, tvorenie otázky a záporu od slovesa to be 
- zopakovanie anglickej abecedy 
- osvojovanie si ďalších stiahnutých slovesných tvarov 
- oboznamovanie žiakov s ďalšími ustálenými frázami  
- čítanie jednoduchých textov s porozumením so základnými pokynmi v učebnici (vedieť prečítať 5 a 

viac viet) 
 
Učebné zdroje: 
 
Učebnica anglického jazyka, Naomi Simmons: Family and friends 1 
Pracovný zošit z anglického jazyka, Naomi Simmons: Family and friends 1 
CD, Internet 
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Anglický jazyk 7. ročník        3 hodiny týždenne        99 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
 
Moja rodina 

Oboznámenie sa s učebnicou.  
Moja rodina. Mesiace v roku.  
Čísla 1 – 100.  

2 
 
Krajiny 

Spoznávanie krajín. 
Počúvanie piesne. 
G.: Jednoduchý čas prítomný. 

3 

 
 Krajiny 

Precvičovanie učiva. 
Vyslovovanie CR, DR, SP, SN,PL 
v slovách. 
Ročné obdobia. 

4 

  
Krajiny 
Voľný čas 

Práca s textom. Veľké písmená 
v názvoch. 
Precvičovanie učiva. 
Záujmy1. 

X. 

1 
 
Voľný čas 

G.: like+verb+ing 
Počúvanie piesne. 
Magické E. 

2 
 
Voľný čas 

Záujmy 2. 
Precvičovanie krátkej a dlhej formy. 
Precvičovanie učiva. 

3 

 
 
Veci okolo nás 

Zámená our, your, their. Modálne 
sloveso can. 
Počúvanie piesne. Vyslovovanie slov 
s ar. 
Zbierky rôznych predmetov. 

4 

 
Veci okolo nás 

Precvičovanie učiva. 
Rozšírené čítanie: Rodina 
Rodiny okolo sveta. Opakovanie 
učiva. ( Review 1 ) 

XI. 

1 
 
Vodné športy 

Na pláži – šporovanie. 
G.: Prítomný priebehový čas. 
Počúvanie piesne. 

2 
 
Vodné športy 

Slová končiace na all. 
Práca s textom.  
Precvičovanie učiva. 

3 
 
Zvieratá 

Zvieratá v ZOO. 
Počúvanie piesne. 
Vyslovovanie or, aw v slovách. 

4 

 
Zvieratá 

Emočné prídavné mená. Práca 
s textom. 
Precvičovanie učiva. 
Použitie úvodzoviek v texte. 



 126

XII. 

1 
 
Denný režim 

Režim celého dňa. 
Počúvanie piesne.  
Vyslovovanie oy a oi v slovách. 

2 
 
Denný režim 

Slová súvisiace s časom. 
Precvičovanie učiva. 
Rozšírené čítanie: Zvieratá 

3 
Denný režim 
Miesta 
 

Opakovanie učiva. ( Review 2 ) 
Places – miesta. Príslovky. 
Predložky času – on, at, in. 

I. 

1 

 
Miesta 

Počúvanie piesne. Vyslovovanie ow 
a ou v slovách. 
Kino a divadlo. 
Precvičovanie učiva. 

2 

 
Jedlá 

Na nákupoch. Počítateľné 
a nepočítateľné podst.mená. 
Počúvanie piesne.Vyslovovanie ld a lt 
v slovách. 
Moje najobľúbenejšie jedlo. 

3 

 
Jedlá 
Miesta 
 

Precvičovanie učiva. 
Najzaujímavejšie miesta sveta. 
Porovnáteľné prídavné mená. 

II 

1 

 
Miesta 

Počúvanie piesne. 
Vyslovovanie nd, nt, mp v slovách. 
Stupňovanie prídavných mien – 
3.stupeň. 

2 
 
Miesta 

Precvičovanie učiva. 
Rozšírené čítanie: Jedlo 
Opakovanie učiva. ( Review 3 ) 

3 

 
V parku 

V parku. Sloveso must/ must not. 
Počúvanie piesne. Vyslovovanie 
a v slovách. 
Práca s textom. 

III. 

1 
V parku 
V múzeu 

Precvičovanie učiva. 
Doprava 
G.: Minulý jednoduchý čas. 

2 
 
V múzeu 

Počúvanie piesne. Vyslovovanie e 
v slovách. 
Predložky. Práca s textom. 

3 

 
Chytré dieťa 

Precvičovanie učiva. 
Minulý jednoduchý čas. 
Počúvanie piesne. Vyslovovanie 
i v slovách. 

IV. 

1  
Chytré dieťa 

Práca s textom. Použitie spojky and-
but. 
Precvičovanie učiva. 
Rozšírené čítanie: Doprava 

2 Chytré dieťa 
Staroveký Egypt 
 

Opakovanie učiva. ( Review 4 ) 
Slovesá. Spoznávame Egypt. 
Minulý jednoduchý čas  - pravidelné 
slovesá. 
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3   
Staroveký Egypt 

Počúvanie piesne. Vyslovovanie 
hlásky o v slovách. 
Práca s textom.  
Prídavné mená. 

4  
 
V škole 

Školské veci. Otázky v minulom čase. 
G.:Wh otázky. 
Počúvanie piesne. Vyslovovanie 
u v slovách. 
Veci na kempovanie. Slová času. 

V. 

1 V škole 
Naše prázdniny 

Precvičovanie učiva. 
Prípravy na prázdniny. 
Počúvanie piesne. 

2  
Naše prázdniny 

Vyslovovanie OO v slovách. 
Slová času. 
Práca s textom. 

3  
Naše prázdniny 

Precvičovanie učiva. 
Rozšírené čítanie: Škola 
Športové dni. 

4  
Naše prázdniny 

Rozšírené čítanie: Princ a bedár 
Plány na víkend. 
Opakovanie učiva. ( Review 5 ) 

VI. 

1  
Naše prázdniny 

Deň detí.  
Časová rezerva. 
Najobľúbenejšia kniha. 

2  
Naše prázdniny 

Precvičovanie učiva. 
Precvičovanie učiva. 
Opakovanie učiva. 

3  
Naše prázdniny 

Opakovanie učiva. 
Záverečné opakovanie učiva. 
Časová rezerva. 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Ruský jazyk 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 2 hodín                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
Predmet „Ruský jazyk “ obsahovo je zameraný na poskytnutie základných predpokladov pre komunikáciu 
žiakov v rámci EÚ, prispieva k väčšej mobilite v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon uplatnením 
sa na trhu práce. Jednou z najdôležitejších tém je multikultúrna výchova žiakov. V praxi to znamená 
najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné 
na začlenenie sa do života nielen v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu. Tolerancia, 
demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a podobne by mali byť vlastnosti, ku ktorým by 
multikultúrna výchova mala smerovať . 
V piatom ročníku sa učivo skladá z týchto profilujúcich častí, ktoré podmieňujú komunikáciu žiaka v 
danom cudzom jazyku: 

• Predazbukové obdobie 
• Azbukové obdobie 
• Poazbukové obdobie  

Na zvládnutie týchto požiadaviek žiak aktívne alebo pasívne ovláda asi 350 lexikálnych jednotiek (slovná 
zásoba)a používa tieto gramatické štruktúry: privlastňovanie, predložky miesta, neurčitok slovies, 
predložky času, množné číslo podstatných mien, sloveso „byť “ a „ma ť “ . 
Ciele vyučovacieho predmetu: 
Podpora sebadôvery žiaka, aby dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a pomáhal 
cudzincom vo svojej vlastnej krajine Získanie zručnosti komunikácie v ruskom jazyku v danom ročníku.  
Získať zručnosť samostatne pracovať s učebnicou a  riešiť úlohy .  
Osvojenie základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu. 
Rozvíjať u žiaka schopnosť spolupráce v triede, schopnosť pracovať vo dvojiciach a v skupinách. 
Prehlbovať a rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznávanie žiakov. 

Vyučovanie cudzieho jazyka úzko nadväzuje na mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je 
zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i 
budúcom živote dospievajúcich významnú úlohu. Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým 
prirodzená zvedavosť, spontánnosť, radosť z nových poznatkov. Sústreďujeme sa na formy učenia sa 
pomocou objavovania, pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne pristupoval k 
témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka. Ústny prejav má prednostné postavenie. 
Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na  základnú  komunikáciu v ruskom jazyku podľa svojich 
individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely v individuálnych schopnostiach a v 
správaní. Na vyučovaní vedieme žiaka pomocou vhodných aktivít, sociálnych foriem (napr. práca vo 
dvojiciach, v skupinách a i.)a cvičení na vyučovaní k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní si ruského 
jazyka. 
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Hlavným cieľom vyučovania ruského jazyka je komunikácia v cudzom jazyku. Na dosiahnutie toho to 
cieľa nebudeme jazykové chyby opravovať takým spôsobom, ktorý narúša komunikáciu a znižuje radosť 
žiakov z nej. 
Vyučovací proces pozostáva z opakovania a z preberania nového učiva vo vyváženom pomere, ktorý 
zodpovedá potrebám žiakov. Počúvanie s porozumením 
Žiaci porozumejú: 
. vety, výrazy a slová, ktoré sa ich bezprostredne týkajú 
. hlavné myšlienky nahrávok a textov, ktoré sú im známe a obsahujú minimálny počet neznámej slovnej 
zásoby 
Čítanie s porozumením 
Žiaci vedia: 
. vyhľadať hlavnú myšlienku v texte, 
. vyhľadať špecifické informácie v jednoduchých textoch 
. v texte rozlíšiť podstatné informácie od nepodstatných 
Ústny prejav 
Žiaci sa dokážu vyjadriť jednoduchým spôsobom  
Žiaci vedia: 
klásť otázky k danej téme z každodenného života, ktorá im je blízka a tiež 
odpovedať na otázky. 
 rozprávať o bežných témach a vymieňať si pritom jednoduché informácie 
jednoduchými vetami opísať seba, svoju rodinu ,iných ľudí,  
vyjadriť čas, deň, mesiac, dátum 
 zreprodukovať obsah krátkeho, jednoduchého textu 
Písomný prejav 
Žiaci vedia: 
vyplniť jednoduchý formulár (osobný dotazník),uviesť meno, údaje 
narodení, národnosť, adresu 
napísať jednoduchý text  
Stratégia vyučovania: 
Prvou podmienkou komunikácie je komunikatívna situácia. Nacvičovanie verbálnej a neverbálnej 
komunikácia. 
Autentickými situáciami na vyučovacích hodinách sú rozhovory o prečítaných 
textoch, o osobných zážitkoch žiakov. V rámci týchto situácií sa nacvičuje aj neverbálna komunikácia: 
gestá, mimika, vzdialenosť medzi účastníkmi komunikácie, kontakt zrakom a pod. Na vyučovacích 
hodinách autentické rozhovory nahrádzajú simulované situácie, ktoré možno navodiť pomocou 
audiovizuálnych pomôcok.  . 
5.ročníku je ešte potrebná aj doslovná reprodukcia rozhovorov v učebnici. Veľmi dôležitou podmienkou 
rečovej komunikácie je vhodná motivácia. 
Motivácia je vtedy dobrá, keď sa učiteľovi podarí vytvoriť kladný citový vzťah k 
obsahu vyučovacích hodín, vrátane činností. 
Aj v zložke literárna komunikácia je potrebný komunikatívny prístup. Ťažiskom práce s 
literárnymi textami v 5.ročníku je spoznávanie komunikatívnych prvkov v literárnych 
ukážkach, pozorovanie a estetické vnímanie literárneho textu (reprodukcia obsahu literárneho 
textu, dramatizácia, hodnotenie a pod.),utváranie návykov potrebných na čítanie ruskej 
poézie a prózy. 
Učebné zdroje: 
Učebnica Ruský jazyk pre 5.ročník, autorky:  PhDr. Elena Kováčiková 
                                                                         Valentína Glendová 
Pracovný zošit RJ pre 5.ročník,autorky: PhDr.Elena Kováčiková 
  Valentína Glendová 
Iné zdroje: internet 
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Ruský jazyk 7. ročník                  2 hodina týždenne                  66 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
1. Lekcia – V škole Úvodná hodina, zoznámenie sa 

s učebnicou. Škola, základné pojmy 
a príkazy. 

2 
 Trieda, zdvorilostné frázy, učebné 

pomôcky a potreby 

3 
2. Lekcia - Rodina Rodina, rozprávanie podľa obrázkov. 

Stolovanie v rodine, potraviny 

4 
 Oblečenie, druhy oblečenia, farby. 

Hračky, s čím sa najradšej hrám 

X. 

1 
3. Lekcia - Azbuka Oboznámenie sa s ruskou abecedou, 

ktoré písmená sú iné. Nácvik písmen 
A,O,K, práca s PZ 

2 
 Nácvik písmen M,T,E/obrátené/, práca 

s PZ. Upevnenie slovnej zásoby 
rodina a oblečenie 

3 
4. Lekcia Nácvik písmen JA, N, D,P, cvičenia 

z PZ. 
Ukazovacie zámeno ten, tá 

4 
 Nácvik písmen I, U, práca s PZ. 

Upevnenie slovnej zásoby - hračky 

XI. 

1 
5. Lekcia Diktát. Nácvik písmen V,E. 

Výslovnosť písmena E na začiatku 
slova. 

2 
 Nácvik písmen L, R, práca s PZ. 

Ruské rodné mená. Článok – Rieka, 
preklad 

3 
6. Lekcia Nácvik písmen B, Z 

Izba – nové slová, cvičenia, práca s 
PZ 

4 

 Nácvik písmen S, G 
Upevňovanie intonácie opytovacích 
viet. Čítanie a preklad článku 
Rozhovor 

XII. 

1 
7. Lekcia Nácvik písmen C, F 

Článok Bratislava, nové slová 

2 
 Nácvik písmen – mäkký znak, Y 

Článok Rozhovor, oboznámenie sa 
s hlavným mestom Ruska 

3 
8. Lekcia Používanie slovies bol, bola, boli 

Nácvik písmen JU, JO 

I. 

1 
 Článok Obchodný dom, nové slová, 

aké obchody poznáme 

2 
 Nácvik písmena J, cvičenia, práca s 

PZ 
3  Nácvik básničky, hodnotenie polroka 

II 
1 

9. Lekcia Nácvik písmen Č, ŠČ, článok Na 
hodine VV 

2 
 Nácvik písmen Ž, Š, práca s PZ 

Čítanie článku Dvaja kamaráti 
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3 
10. Lekcia Nácvik písmena CH, tvrdý znak 

Článok na klzisku 

4 
11. Lekcia Opakovanie písmen A, O, K, T, M 

Báseň Alfavit 

III. 

1 
12. Lekcia Upevnenie písmen obrátené E, JA, N 

Ruská pieseň V poli stála breza 

2 
13. Lekcia Písmená D, P.  

Nácvik hodín 

3 
 Písmená I, U 

Rozhovor o tom, čo robím celý deň 

4 
 Písmená V, E 

Tvorenie prísloviek, používanie 
pozdravov- Dobrý deň, Dobrú noc, ... 

IV. 

1 14. Lekcia Upevnenie písmen L, R 
Rozvrh hodín, ako sú predmety v 
škole 

2 15. Lekcia Písmená B, Z 
Ako pomáham doma, dni v týždni 

3  Písmená S, G 
Nácvik mesiacov v roku 

4  Písmená C, F 
Nácvik básne Čo bolo na obed 

V. 

1 16. Lekcia Písmená mäkký znak, Y 
Číslovky 1 - 20 

2  Písmená JO, JU 
Číslovky 10 - 100 

3  Písmeno  J 
Používanie slov god, goda, let 

4  Písmená Č, ŠČ 
Pieseň Dva krát dva su štyri 

VI. 

1 17. Lekcia Písmená Ž, Š 
Ročné obdobia 

2  Písmená CH, tvrdý znak 
Časovanie slovies 

3  Prepis textu, upevnenie azbuky 
4  Celoročné hodnotenie 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Fyzika 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodiny                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho 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. 
 
 
Ciele učebného predmetu: 
 
Intelektuálna oblasť 
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� 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. 
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Fyzika 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina 

2  Opakovanie učiva 6. ročníka 

3 TEPLOTA A ČAS Meranie teploty. Teplomer 

4  Meranie času 

X. 

1  Zmena teploty v závislosti od času 

2  Premeny skupenstiev látok 

3  Vyparovanie 

4  Var 

XI. 

1  Tlak vzduchu a var 

2  Opakovanie a upevňovanie učiva 

3  Kondenzácia 

XII. 
1  Ako vzniká dážď  

2 
 Kyslé dažde a ich dopad na životné 

prostredie 

I. 

1  Tuhnutie 

2  Topenie 

3  Opakovanie 

II 

1 TEPLO Historické názory na teplo 

2  Spôsoby šírenia tepla 

3  Vedenie tepla. Kalorimeter 

4 
 Výmena tepla medzi horúcou 

a studenou vodou 

III. 

1  Výmena tepla medzi kovmi a vodou 

2  Opakovanie 

3 
 Látka a teplo. Hmotnostná tepelná 

kapacita 

IV. 

1  Výpočet tepla 
2  Teplo a premeny skupenstva látok 
3  Energetická hodnota potravín 

V. 

1  Tepelné spaľovacie motory 
2  Dvojdobý a štvordobý spaľovací 

motor 
3  Využitie motorov v praxi 
4  Opakovanie a upevňovanie učiva 

VI. 

1  Zhrnutie učiva 7. ročníka 
2  Záverečné opakovanie 
3  Hodnotenie a klasifikácia 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Chémia 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 2 hodina                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
Chémia pre 7. roč. tématicky nadväzuje na poznatky získané v predchádzajúcom  ročníku, 

rozširuje ich a umožňuje pochopiť hlbší význam chémie pre človeka a bežný život. Obsahovo je učivo 
zamerané na chemické reakcie ako deje, ktoré každodenne prebiehajú v našom okolí, vznik, význam  
a využitie chem. látok a zlúčenín, ich pozitívny význam pre život človeka, ale aj negatívny dopad na 
životné prostredie pri nevhodnom používaní. Medzi základné chemické reakcie patrí horenie. Jeho 
využitie  obsahovo súvisí s hasením nežiadúceho horenia, teda požiaru. Posledná časť učiva je venovaná 
priebehu chem. reakciií. 
 
Obsahový štandard: 
 

Chemická reakcia, zákon zachovania hmotnosti pri chemických reakciách, horenie, reaktant,  
produkt, chemický rozklad, chemické zlučovanie, endotermické a exotermické reakcie, ovplyvňovanie 
a rýchlosť chem. reakcií.  
 
Výkonový štandard: 
 
- rozlíšiť chemický a fyzikálny dej, 
- poznať horenie ako chemický dej, 
- uviesť príklady chemických reakcií z bežného života, 
- rozlíšiť reaktanty a produkty, 
- rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického rozkladu a chemického zlučovania, 
- vedieť používať ochranné pomôcky – okuliare, rukavice, ochranný štít, 
- poznať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, základné piktogramy (napr. žieravina, 
horľavina), 
- dodržiavať zásady bezpečnej práce v chemickom laboratóriu, 
- dodržiavať zásady bezpečnej práce s chemickými látkami v praxi, 
- vykonať podľa návodu žiacky pokus, 
- vedieť pozorovať deje sprevádzajúce pokus, vyhodnotiť a interpretovať ich, 
- zaznamenať výsledok pokusu, 
- vymenovať základné vlastnosti (skupenstvo, farba, reaktivita, atď.)  
- zadefinovať horenie, plameň, podmienky horenia 
- vymenovať hasiace látky 
- poznať telefónne číslo na hasičov 
- popísať ako postupovať pri požiari 
- uviesť príklad endotermickej a exotermickej reakcie 
-vymenovať faktory ovplyvňujúce rýchlosť chem. reakcií 



 136

 
Učebné zdroje:  
 
Helena Vicenová a kol., Chémia pre 7. roč. základných škôl a 2. roč. gymnázií s osemročným štúdiom 
-odborné časopisy, encyklopédie, internet 
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Chémia 7. ročník                    2 hodina týždenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Látky a chémia Úvodná hodina 
2  Chémia ako veda 
3  Chémia v našom okolí 
4  Chémia v prírode 
5  Prírodné suroviny 
6 Chemický pokus a pozorovanie Vlastnosti látok 
7  Chemické laboratórium 
8  Zásady práce v chem. laboratóriu 

X. 

1  Pozorovanie a pokus 
2  Laboratórne pomôcky 
3  Vlastnosti soli a cukru 
4  Otázky a úlohy, opakovanie 
5  Previerka vedomostí 
6 Látky a zmesi Chemická látka 
7  Skupenstvo látok 
8  Chemické zmesi 

XI. 

1  Rozlišovanie látok a zmesí 
2  Oddeľovanie zložiek zmesí 
3  Usadzovanie 
4  Odparovanie 
5  Filtrácia 
6  Destilácia 

XII. 

1  Kryštalizácia 
2  Roztoky 
3  Rozpustnosť látok 
4 Voda a vzduch Voda, kolobeh a význam 

I. 

1  Voda podľa výskytu a úžitku 
2  Úprava odpadovej a pitnej vody 
3  Vzduch – zloženie a význam 
4  Smog a kyslé dažde 
5  Skleníkový efekt, ozónová diera 
6  Opakovanie tematického celku 

II 

1 Fyzikálne a chem. deje Fyzikálny dej 
2  Chemický dej 
3  Skúmanie fyz. a chem. dejov 
4 Chemické reakcie Chemické reakcie 
5  Zákon zachovania hmotnosti 
6  Opakovanie, otázky a úlohy 
7  Chemické zlučovanie 
8  Chemický rozklad 

III. 

1  Laboratórna práca 
2 Horenie látok Horenie 
3  Skúmanie horenia 
4  Požiar a hasenie 
5  Hasiace látky a prístroje 
6  Opakovanie 

IV. 
1 Zmeny pri chem. reakciách Chemické reakcie, prvky a zlúčeniny 
2  Exotermické reakcie 
3  Endotermické reakcie 
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4 Rýchlosť chem. reakcií Rýchlosť chem. reakcií 
5  Chem. reakcie v bežnom živote 
6  Ovplyvnenie rýchlosti chem. reakcií 

V. 

1  Otázky a úlohy 
2  Energia chem reakcií 
3 Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chem. reakcií 
Priebeh chem. reakcií 

4  Vplyv koncentrácie na chem. reakcie 
5  Využitie v praxi 
6  Vplyv teploty  na chem. reakcie 
7  Využitie v praxi 
8  Vplyv veľkosti povrchu na chem. 

reakcie 

VI. 

1  Využitie v praxi 
2  Vplyv katalyzátorov na chem. reakcie 
3  Využitie v praxi 
4  Tematické lab. práce 
5  Zhrnutie 
6  Záverečné opakovanie 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Biológia 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 2 hodiny                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

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 
 
Ciele predmetu 
 

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. 
 
Obsahový štandard 
 
1. Stavba tela stavovcov. 
Orgány a sústavy stavovcov, spoločné a odlišné znaky ich stavby. Typické životné prejavy 
stavovcov. 
2. Človek a jeho telo. 
Stavba a činnosť tkanív, orgánov, sústav orgánov a ich význam pre človeka. 
3.Zdravie a život človeka. 
Vonkajšie a vnútorné vplyvy na ľudské zdravie. Dedičné a nákazlivé ochorenia. Zdravý životný 
štýl. 
 
 
Učebné zdroje  
Zdrojom informácií pre žiakov sú učebnice, odborná literatúra - encyklopédie, odborné 
časopisy, 
materiálno – technické prostriedky školy, internet. 
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Biológia                       7. ročník                    2 hodina týždenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Stavba tela stavovcov Úvodná hodina 
2  Charakteristika a rozdelenie st. 
3  Tráviaca sús. stavovcov 
4  Dýchacia sús. stavovcov 
5  Obehová  sús. stavovcov 
6  Vylučovanie stavovcov 
7  Nervová  sús. stavovcov 
8  Zmyslové orgány  stavovcov 

X. 

1  Rozmnožovanie stavovcov 
2  Správanie  stavovcov 
3  Význam a ochrana stavovcov 
4  Opakovanie 
5 Človek a jeho telo Človek v biologickom systéme 
6 Povrch tela a kožná sústava Stavba a funkcia kože 
7  Starostlivosť o kožu 
8 Oporná a pohybová sústava Funkcia a stavba pohyb. sús. 

XI. 

1  Osová kostra - lebka 
2  Osová kostra – chrbtica a hrudník 
3  Kostra končatín 
4  Svaly – stavba a funkcia 
5  Rozdelenie svalov 
6  Ochrana a poranenia pohyb. sús. 

XII. 

1  Opakovanie 
2 Tráviaca sústava Tráviaca rúra 
3  Žľazy tráviacej sús. 
4  Základné zložky potravy ,trávenie 

I. 

1  Zásady správnej výživy 
2  Najčastejšie ochorenia tráv. sús. 
3 Dýchacia sústava Význam a stavba dých. sústavy 
4  Mechanizmus dýchania 
5  Vnútorné dýchanie 
6  Starostlivosť o dých. sústavu 

II 

1  Choroby dých. sús. Prvá pomoc 
2  Opakovanie 
3 Obehová sústava Stavba a funkcia obeh. sústavy 
4  Krv 
5  Srdce a krvný obeh 
6  Cievy 

III. 

1  Poškodenia obeh. sús. Prvá pomoc 
2  Opakovanie 
3  Previerka 
4 Vylučovanie a močová sústava Stavba a funkcia vyluč. sús. 
5  Starostlivosť a ochorania 
6 Regulačné sústavy Spôsob a význam regulácie 
7  Endokrinné žľazy 
8  Nervová sús. –stavba a funkcia 

 
IV. 
 

1  Centrálna nerv. sústava 
2  

 
Obvodová nerv. Sústava 
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3  Chuť, čuch, hmat 
4  Zrak, sluch 
5  Poškodenia zmyslových orgánov 
6  Vyššia nerv. činnosť 

V. 

1  Poškodenia NS, duševná hygiena 
2 Rozmnožovanie a vývin  Funkcia a význam rozmnožovania 
3  Reprodukčné orgány muža a ženy 
4  Tehotenstvo a pôrod 
5  Obdobia ľudského života 
6  Pohlavné choroby, prevencia 
7  Opakovanie 
8 Zdravie a život človeka Zdravie a choroba.  

VI. 

1  Infekcia, pôvodcovia infekcie 
2  Drogová závislosť a prevencia 
3  Dedičné ochorenia 
4  Civilizačné choroby 
5  Životný štýl 
6  Opakovanie 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Dejepis 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 2 hodín                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho 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 štúdijných 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 
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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. 
 
 
Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  
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 
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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. 
 

Hodnotenie predmetu 
 

• ústne skúšanie 
• písomné skúšanie ( písomné previerky, projekty, testy, pracovné listy,  referáty...) 

 
 

Medzipredmetové vzťahy 
 
     Na hodine dejepisu možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

• občianskej výchovy 
• zemepisu 
• slovenského jazyka a literatúry 
• náboženskej výchovy 
• informatiky 
• výtvarnej výchovy 
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Dejepis 7. ročník                    2 hodina týždenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina 
2  Opakovanie učiva zo 6. ročníka 

3 
Predkovia Slovákov 
v Karpatskej kotline 

Život našich predkov 

4  Avari a Samova ríša 
5  Vznik Veľkej Moravy 
6  Veľká Morava - dokument 
7  Svätoplukova ríša 
8  Misionári Konštantín a Metod 

X. 

1  Kultúrny prínos VM 
2  Svätoplukovská tradícia 
3  Opakovanie TC 

4 
Slováci v Uhorskom 
kráľovstve 

Kráľovstvo svätého Štefana 

5  Štefan I. 
6  Nitrianske údelné vojvodstvo 
7  Nitrianski údelní vojvodovia 
8  Ústupčivý panovník 

XI. 

1  Tatársky vpád 
2  Mestské výsady - privilégiá 
3  Pán Váhu a Tatier 
4  Zlatá baňa Uhorska 
5  Zlatá baňa Uhorska- dokument 
6  Projekt –stredoveké mesto 

XII. 

1  Prvý cisár na uhorskom tróne 
2  Boje proti husitom 
3  Kráľ s havranom v erbe 
4  M.Korvín-Academia Istropolitana 

I. 

1  Čo sme sa naučili 
2  Test 

3 
Rodí sa európska novoveká 
spoločnosť 

Talianske mestské štáty 

4  Renesancia a humanizmus 

5 
 Európa humanistov – filozofov a 

vedcov 

6 
 Leonardo da Vinci,G.Galilei-

dokument 

II 

1  Európa si podmaňuje svet 

2 
 Krištof Kolumbus – film-Objavenie 

Ameriky 
3  Úspechy moreplavcov a ich pomôcky 
4  Objavitelia a objavovaní 
5  Dôsledky zámorských objavov 
6  Reformácia 
7  Katolícka reforma 
8  Upevňovanie učiva 

III. 1  Svetové hospodárstvo a nové 
usporiadanie štátov 
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2  Zmeny v rozdelení spoločnosti 
3  Vek rozumu - osvietenstvo 
4  Osvietenský absolutizmus 

5 
Habsburská monarchia v 
novoveku 

Moháčska katastrofa 

6  Na hranici s Osmanskou ríšou 

IV. 

1  Stavovské povstania 
2  Šírenie reformácie v Uhorsku 
3  Humanizmus a renesancia - film 
4  Bratislava – hlavné mesto Uhorska 
5  Bratislava – hrad, korunovačný 

sprievod 
6  Opakovanie 

V. 

1  Test 
2  Osvietenská panovníčka 
3  Reformy Márie Terézie 
4  Reformátor na tróne 
5  Epocha osvietenských vzdelancov 
6  Veľká ozdoba Uhorska -Matej Bel  
7  Slovenský Sokrates – A.F.Kollár 
8  Čo sme sa naučili 

VI. 

1  Od knihy k internetu 
2  Záverečné projekty- erb remesla 
3  Kontrolný test 
4  Koncoročné opakovanie učiva 
5  Koncoročné opakovanie učiva 
6  Hodnotenie a klasifikácia 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Geografia 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. V 7. ročníku sa vyučuje v rozsahu 1 
hodiny týždenne. 

 Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to prijateľný 
spôsob pre žiakov ako získať veľa zaujímavých informácií o prostredí, ktoré ich zaujíma a pritom sa 
naučiť potrebné informácie. Regionálna geografia nie je len opis javov v jednotlivých regiónoch, ale 
prostredníctvom konkrétnych javov žiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, 
vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. 

Všeobecným cieľom vyučovania geografie je postupne žiakom sprostredkovať poznatky 
o základných zákonitostiach  stavu a vývoja krajiny.  

V úvode sú zaradené pojmy z planetárnej geografie a stručné vysvetlenie pojmov fyzickej 
a humánnej geografie. V ďalšej časti vyučovania sa skúma krajina, vzťah človeka a krajiny. Vzhľadom na 
narastanie problémov vyplývajúcich z aktivít človeka a ich vplyvu na prírodu sa geografia venuje aj 
otázkam ochrany životného prostredia. 

V rámci vyučovania sa značný priestor venuje práci s mapami a ďalšími doplňujúcimi 
informáciami. Vyučovanie  sa realizuje nielen v učebni, ale aj v teréne a to formou vychádzok do okolia 
a exkurzie, ktorá má za cieľ spoznať chránené územie v okolitom kraji. 

Do predmetu sú zaradené prierezové témy: osobnostný a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, 
ekologická výchova, ochrana života a zdravia, tvorba projektu a jeho prezentácia. 

 
Hlavným zámerom geografie: 
 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový a integrujúci 
charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie žiak správne 
skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti krajiny. 

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 
 

• Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na internete, turistické 
mapy, tematické mapy a i.).  

• Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich praktické využitie 
v bežnom živote a schopnosť 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.  

• Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice, ale ja 
odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. Podporujeme tým 
potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného textu, jeho  spracovanie 
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a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 
prierezov, schém a diagramov považujem za základné  vyjadrovacie  prostriedky geografie.  

• V obsahu geografie sa snažíme o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 
v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, 
sociológia, filozofia). Vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz o regiónoch 
v rôznych častiach sveta. V novom zameraní geografie, kladieme väčší dôraz na kultúru 
a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie 
prepojenie s hudobnou a výtvarnou výchovou.   

• Kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom svete. 
Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej kultúre a 
kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie.  

• Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách (cestovaní, 
rekreácii a i.).  

 
 
Učebné zdroje 
 

-učebnica geografie 
-atlas sveta 
-DVD nahrávky(Planéta Zem, Cestománia) 
-zemepisný časopis Ľudia a Zem 
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Geografia 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina, organizačné pokyny 
2 I. Európa- náš svetadiel Spoznávame Európu 
3  Poloha a rozloha 
4 II. Osobitosti Európy Povrch  

X. 

1  Podnebie  

2 
 Vodstvo, typy krajín a vplyv človeka 

na krajinu 
3  Korene európskej civilizácie a kultúry 
4  Obyvateľstvo a sídla 

XI. 

1 
 Hospodárstvo- priemysel a 

poľnohospodárstvo 

2 
 Hospodárstvo- doprava a cestovný 

ruch 
3  Európska únia 

XII. 
1  Opakovanie- osobitosti Európy 
2 III. Oblasti Európy Slovensko 

I. 

1 Stredná Európa Česko 
2  Poľsko a Maďarsko 

3 
 Rakúsko, Švajčiarsko a 

Lichtenštajnsko 

II 

1  Nemecko 
2  Francúzsko a Monako 

3 
Západná Európa Benelux: Belgicko, Holandsko a 

Luxembursko 

III. 

1  Spojené kráľovstvo a Írsko 

2 
 Opakovanie- stredná a západná 

Európa 
3 Severná Európa Dánsko, Nórsko a Island 
4  Švédsko a Fínsko 

IV. 

1  Pobaltské štáty: Estónsko, Lotyšsko a 
Litva 

2 Južná Európa Španielsko a Portugalsko 
3  Taliansko a Malta 

V. 

1 Juhovýchodná Európa Grécko a Albánsko 
2  Slovinsko a Chorvátsko 
3  Bosna a Hercegovina, Srbsko, Čierna 

Hora a Macedónsko 
4  Rumunsko a Bulharsko 

VI. 

1 Východná Európa Ukrajina, Bielorusko a Moldavsko 
2  Rusko 
3  Opakovanie: severná, južná, 

juhovýchodná a východná Európa 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Občianska náuka 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho 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. 

 
 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  

- Všeobecný cieľ vzdelávania v rámci predmetu  občianska výchova: 

 
• podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v spoločnosti,  
• utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,  
• viesť žiakov k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  
• akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí, 
• viesť žiakov k aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti, uvedomovaniu si práv a povinností, 

rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie,  
• vytvárať pozitívne vzťahy k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo školy,  
• rozpoznávať stereotypné názory na postavenie muža a ženy,  
• získať základné vedomosti o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 
• uplatňovať vhodné komunikačné prostriedky k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, citov, názorov 

a postojov,  
• k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu svojich práv, 
• vytvárať schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  
• rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunažívania a prebrať 

zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 
 

 
- Špecifické (konkrétne) ciele vzdelávania : 
      
      Žiak: 
      -Vie vysvetliť poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine. 
      -Pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť na príklade svojej rodiny. 
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      -Vie vysvetliť práva  a povinnosti členov rodiny. 
      -Na príkladoch vie uviesť fungovanie vzťahov v širšej rodine. 
      -Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby využívania voľného času v rodine. 
     - Vie pomenovať  tri základné roly v triede. 
     - Vie rozlíšiť kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spolužiakov. 
      -Aktívne sa podieľa na tvorbe pravidiel v triede a v škole a riadi sa nimi. 
      -Zapája sa do práce v záujmových útvaroch školy a do mimoškolských aktivít. 
      -Uvedomuje si význam hodnôt, týkajúcich sa rodiny a školy vo svojom živote. 
      -Vie získavať informácie o školskom systéme v SR a EÚ. 
 
 
 
3. Základné pedagogické kompetencie (spôsobilosti) 
 

Kompetencie občianske 

• uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kulturného dedičstva, uplatňovať 
a ochraňovať princípy demokracie 

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

• uvedomiť si svoje práva v kontexte so zodpovedným prístupom k povinnostiam, prispievať k naplneniu   
práv iných 

• byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti 

• sledovať a posudzovať udalosti a vývoj verejného života a zaujímať k nim stanoviská, aktívne 
podporovať udržateľnosť kvality životného prostredia 

 

Kompetencia riešiť problémy 

• pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy založené na tvorivom myslení 

• otvorenosť pri riešení problémov, formulovať argumenty a dôkazy na obhájenie svojich názorov 

• pri jednotlivých riešeniach spoznávať klady a zápory a uvedomovať si aj potrebu zvažovať úrovne ich 
rizika. 

•  vytvárať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov 

 

4. Hodnotenie predmetu a žiakov 

 

   

Predmetová komisia výchovných predmetov na škole sa v rámci svojej činnosti  dohodla na pravidlách 
využívania hodnotenia. Konkrétne dotvorenie systému determinuje typ osobnosti každého učiteľa, 
charakter triedy, klímu našej školy. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa využívajú postupy zabezpečujúce 
korektné a objektívne hodnotenie. Pravidelne sa uplatňujú vzájomné hodnotenie spolužiakov 
a sebahodnotenie. Hlavným cieľom hodnotenia je naučiť žiaka hodnotiť samého seba, aby vedel 
posudzovať vlastné sily a schopnosti. Hodnotí sa osvojenie základných poznatkov, zručností a postojov 
stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. V predmete občianska  náuka. Učiteľ dáva 
žiakom šancu vyvíjať sa primeraným tempom, hodnotí každý výkon žiaka bezprostredne po jeho ukončení. 
Toto hodnotenie má hlavne motivačný charakter.  

Metódy a prostriedky hodnotenia: Sebahodnotenie, hodnotenie spolužiakmi, pochvala, uznanie, 
prezentácia prác, diagnostický rozhovor, debata, reflexia, odmena, pozornosť, podanie ruky 
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5. Medzipredmetové vzťahy 
Na hodine občianskej náuky možno využiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

• dejepisu 
• geografie 
• slovenského jazyka a literatúry 
• náboženskej výchovy 
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Občianska náuka 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina 
2 

Postavenie jednotlivca v 

spoločnosti 

Osobnosť človeka 
3 Schopnosti osobnosti 
4 Psychické procesy – pocit, vnem 

X. 

1 Psychické procesy – pamäť, myslenie 

2 Učíme sa učiť 
3 Štýly učenia 
4 Spoločenské skupiny 

XI. 
1 Socializácia jednotlivca 

2 Sociálne vzťahy v skupinách 
3 Pozície, roly jednotlivca v skupine 

XII. 
1 Komunikácia v sociálnych skupinách 

2 Spolupráca a súťaženie v sociálnej 
skupine 

I. 
1 

Konflikty v sociálnych skupinách a ich 
riešenie 

2 Zdravý spôsob života 
3 Zdravý štýl života v rodine 

II 
1 Upevnenie TC 

2 Samotestovacie úlohy – 1. časť 
3 Samotestovacie úlohy – 2. časť 

III. 

1 

Sociálne vzťahy v spoločnosti 

Vznik, vývoj a charakteristika ľudskej 
spoločnosti 

2 Štruktúra ľudskej spoločnosti 
3 Veľké spoločenské skupiny 
4 Štruktúra ľudskej spoločnosti - rasy 

IV. 

1 Náboženská štruktúra  spoločnosti 

2 Sociálne zmeny v spoločnosti 
3 Pohyb obyvateľstva na Zemi 

V. 

1 Sociálne a politické konflikty 

2 Extrémizmus, šikanovanie 
3 Kultúra, multikultúrnosť 
4 Dobrovoľníctvo 

VI. 

1 Charitatívne projekty 

2  Záverečné opakovanie a zhrnutie 
učiva 

3 Hodnotenie a klasifikácia  
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Etická výchova 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho 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 zvnútornenie 
mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 
pre život v tom zmysle, aby ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v rodine, 
na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v 
morálnych postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny 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 prevencii 
porúch správania a učenia. 
 
 
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na šesť tematických okruhov : 
 

• Objavenie vlastnej  jedinečnosti a identity 
• Byť sám sebou, vedieť obhájiť svoje práva a názory 
• Prosociálnosť ako zložka identity 
• Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine 
• Etické aspekty integrovania sexuálnej zrelosti do kontextu osobnosti 
• Vzťah k starým, chorým a k osobám so špecifickými potrebami 

 
 
Medzipredmetové vzťahy : 
 
slovenský jazyk 
biológia 
ochrana človeka a prírody 
enviromentálna výchova 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
Cieľom etickej výchovy pre 7. ročník je: 
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��umožniť žiakom osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované dospievanie, učiť ich 
poznávať sám seba, objavovať svoju identitu, rozvíjať sebaoceňovanie 
��spoznávať a osvojovať si práva a povinnosti v rodine, učiť sa kultivovane prejaviť svoj 
názor, postupne preberať zodpovednosť za svoje rozhodnutia, zároveň však rešpektovať rodičov a viesť s 
nimi konštruktívny dialóg 
��umožniť žiakom uvedomiť si svoju sexuálnu identitu, chápať pozitívne hodnoty priateľstva, lásky, 
manželstva a rodiny, uvedomiť si riziká spojené s predčasným sexuálnym životom zdôvodniť a zdôrazniť 
základné mravné normy, zaujať správny postoj k otázkam súvisiacim so sexualitou 
��rozvíjať u žiakov pozitívny postoj k postihnutým, chorým, a iným skupinám obyvateľstva, ktoré 
potrebujú pomoc a porozumenie 
 
 
Učebné zdroje 
 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné zdroje: 
- Metodický materiál k predmetu Etická výchova (Lencz.L., Krížová O.) 
- Aktivity na hodiny etickej výchovy ( Krížová O.) 
- DVD nosiče 
- videonahrávky 
- internetové stránky 
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33 hodín ročne                         Etická výchova  7. ročník                          1 hodina týždenne 

Mesiac  Týždeň  Tematický celok  Téma  

IX.  

1  
Úvod  Úvodná hodina do predmetu EV  

2  

 Hry na odbúranie bariéry  

3  
Objavenie vlastnej  jedinečnosti 
a identity 

Hodnota človeka 

4  
 Úcta k človeku 

X. 

1  
 Poznať svoje silné a slabé stránky 

2  
 Zdravé sebavedomie 

3  
 Vzájomné ocenenie sa 

4  
Byť sám sebou, vedieť obhájiť 
svoje práva a názory 

Vedieť opýtať sa prečo, vedieť 
odmietnuť 

XI. 

1  
 Vedieť vysloviť sťažnosť, vysloviť 

svoje názory, vedieť požiadať o 
láskavosť 

2  
 Vedieť čeliť manipulácii a tlaku 

skupiny 

3  
 Vedieť uplatňovať asertívne správanie 

v bežných situáciach dňa  

XII.  

1  
 Drogová prevencia 

2  
Prosociálnosť jako zložka 
identity 

Príprava darčekov pre blížneho 
človeka  

I. 

1  
 Nový vzťah k iným a ich 

rešpektovanie 

2  
 Prosociálne správanie k tým, voči 

ktorým cítime averziu 

3  
 Ochota odpúšťať a prijímať 

odpustenie 

II 

1  
 Slobodné prijímanie záväzkov 

a vernosť k nim 

2   Nácvik prijímania  a dávania 

3   Prijímanie úloh v rodine, v škole… 

 
 
 

III. 
 
 
 

1  
Etické aspekty vzťahu k vlastnej 
rodine 

Poznamie významu a hodnoty rodiny 

2  

 Hlbšie poznanie a pochopenie vlastnej 
rodiny 

3   Rodinné pravidlá 

4  
 Dobré vzťahy v rodine – prispenie 

k zlepšeniu vzťahov v rodine 
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IV. 

1  Etické aspekty integrovania 
sexuálnej zrelosti do kontextu 
osobnosti 

Vzťahy medzi chlapcami a dievčatami 

2   Priateľstvo a láska, poukázenie na 
prípravu na čistú lásku 

3   Zázrak života – počatie a prenatálny 
život ľudského plodu 

V. 

1   Rozpor medzi pohlavnou a 
psychosociálnou zrelosťou 

2   Predčasný sexuálny styk, jeho príčiny 
a dôsledky 

3   Pohlavné choroby a AIDS 

4  Vzťah k starým, chorým Empatia, komunikácia s danými 
ľuďmi 

VI. 

1   Mať radosť z pomoci – projekt 
pomoci daným ľuďom 

2   Vyhodnotenie projektu 

3   Záverečné hodnotenie EV  

 
  



 158

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Náboženská výchova 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Predmet náboženská výchova je zaradený medzi výchovné predmety. Vyučuje sa jednu hodinu do 
týždňa. Tento predmet nie je hodnotený známkou z výchovného hľadiska, hoci vedomostná časť sa dá 
hodnotiť. Nakoľko je náboženská výchova výchovno-vzdelávacím predmetom, je nevyhnutné vyžadovať od 
žiakov primerané vedomosti. Pri napĺňaní vedomostných a výchovných cieľov treba dbať, aby obidve 
stránky boli primerane vyvážené a do výučby zapájať zážitkovú formu pre lepšie chápanie učiva. 

Dieťa začína túžiť po osamostatnení sa a po slobode. Vychádza spod krídel ochrany autority. 
Oslobodzuje sa od nekritického vnímania autority, ktorú doposiaľ vnímalo ako miesto istoty, bezpečia 
a ochrany. Objavením rozmeru slobody v sebe rozvíja vzťah k svojej osobe a k druhým ľuďom. Táto 
skúsenosť slobody mu umožňuje objavovať slobodné rozhodnutie pre vzťah k Bohu. Slobodným nazeraním 
na vzťah s Bohom je schopné vidieť vo viditeľnom svete stopy Boha, s ktorým prehlbuje vzťah 
v náboženskom prežívaní. 
 
 
 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
 
 
Poznávať hranice osobnej slobody. Oceniť kresťanský pohľad na vinu a odpustenie. Osvojovať si návyky 
kresťanského životného štýlu. 
 
 
 
Učebné zdroje 
 
 
-metodika náboženskej výchovy 
-pracovný zošit 
-Katechizmus Katolíckej cirkvi 
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Náboženská výchova 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Sloboda človeka Prečo dodržiavať Desatoro? 

2  Múdrosť overená generáciami 

3  Práva človeka 

4  Norimberský proces a nacizmus 

X. 

1 Sloboda človeka Vznik a prenasledovanie Cirkvi 

2  Komunizmus a väzni svedomia 

3  Prenasledovanie Cirkvi v komunizme 

4  Kolonializmus 

XI. 

1 Sloboda človeka Otroctvo v minulosti a dnes 

2  Otroctvo v súčasnosti 

3 Sloboda a rozhodnutia Rozhodnutie a sloboda 

XII. 
1 Sloboda a rozhodnutia Rozhodnutie a dôsledky 

2  Svedomie 

I. 

1 Sloboda a rozhodnutia Srdce 

2  Rozvoj svedomia 

3  Opakovanie celku 

II 

1 Boh oslobodzuje človeka Vlastné hranice a vina 

2  Kto za to môže? 

3  Zažiť odpustenie – Ježiš a hriešnica 

III. 

4  Ježiš oslobodzuje od hriechu 

1 Boh oslobodzuje človeka Legenda o svätom Jurajovi 

2  Sviatosť zmierenia - oslobodenie 

3  Veľká noc 

IV. 

1 Rešpektovanie vierovyznaní Veriť... 

2  Svetové náboženstvá – ich učenie 

3  Posvätné miesta 

V. 

1 Rešpektovanie vierovyznaní Svätiť sviatočné dni 

2  Putovanie po ceste predkov 

3 Láska ako princíp slobody Autorita? A načo? 

4  Hierarchia 

VI. 

1 Láska ako princíp slobody Hierarchia – rozdelenie služieb 

2  Blahoslavenstvá – nádej v beznádeji 

3  Moja angažovanosť 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Predmet Matematika 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 4 hodín                              ročne 132 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie, tzn. rozvíja schopnosť používať 
matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných situáciách, 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 počtové operácie, chápanie matematických termínov. Jednotlivec by 
mal mať zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom 
kontexte doma a v bežnom živote. Mal by 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 
 
Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na tematické okruhy : 
 
Zlomky 
Percentá 
Objem a povrch kvádra a kocky 
Pomer, priama a nepriama úmernosť 
Kombinatorika 
V tematickom okruhu Zlomky si žiaci vytvárajú pojem zlomku. Žiak sa oboznamuje s algoritmom 
počtových výkonov. V tematickom okruhu Percentá sa žiaci oboznamujú s pojmom percento. Získajú 
zručnosti s výpočtom percentovej časti, počtu percent a základu. V tematickom okruhu Objem a povrch 
kvádra a kocky sa žiaci oboznamujú s modelom kvádra a kocky a zároveň sa naučia počítať objem 
a povrch. V okruhu Pomer, priama a nepriama úmernosť získajú zručnosti v počítaní trojčlenky, budú 
riešiť rôzne slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť. V tematickom okruhu Kombinatorika, 
pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, 
rozumieť bežným pravdepodobnostným vyjadreniam. 
 
Ciele vyučovacieho predmetu 
Cieľom matematiky je získať schopnosť používať matematiku vo svojom budúcom živote, logicky a 
kriticky myslieť, vedieť argumentovať, komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. 
Vyučovanie matematiky umožní žiakom získať nové vedomosti prostredníctvom riešenia úloh s 
rôznorodým kontextom, tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť, rozvíjať svoju schopnosť 
orientácie v rovine a priestore. Výsledkom vyučovania je schopnosť žiakov správne používať matematickú 
symboliku a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla. Žiak by mal vedieť využívať 
pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, získavať 
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skúsenosti s matematizáciou reálnej situácie a tvorbou matematických modelov, získať schopnosti 
používať prostriedky IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Má podporiť 
a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, 
húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné 
schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 
 
Učebné zdroje 
Na vyučovaní budeme pracovať s učebnicou matematiky, ktorú doplníme pracovnými listami a rôznymi 
dostupnými zbierkami úloh. 
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Matematika 7. ročník 4 hodiny týždenne 132 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. 

 
 
 
1 

 

Opakovanie učiva zo 6. 
ročníka 
Desatinné čísla 

Zápis desatinného čísla, desatinný zlomok 
Zaokrúhľovnie desatinných čísel 
Porovnávanie desatinných čísel Sčítanie a 
odčítanie desatinných čísel 

 

2 
 Násobenie desatinných čísel Delenie 

desatinných čísel Slovné úlohy na 
desatinné čísla 

 
 

3 

Obsah rovinných útvarov 
 
 

Uhol 

Premena jednotiek dĺžky 
Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika Obvod 
a obsah zložených útvarov  
Uhol, rysovanie uhlov, Operácie s uhlami 

 
4 Deli teľnosť pr irodzených čísel Pravidlá deliteľnosti, delitele Násobok a 

deliteľ 
 
 
 
 
 
 

X. 

 
 

1 

Zlomky Zlomok 
Krátenie a rozširovanie zlomkov 
Porovnávanie zlomkov, krížové pravidlo 
Zmiešané čísla 

 
2 

 
Sčitovanie zlomkov Odčitovanie zlomkov 

 
3 

 
Násobenie zlomkov Delenie zlomkov 

 
4 

 
Násobenie zlomkov Delenie zlomkov 

 
 
 
 
 
XI. 

 

1 

 Sčitovanie a odčitovanie racionálnych 
čísel 
Násobenie a delenie racionálných čísel 

 
2 

 Slovné úlohy so zlomkami Zhrnutie učiva 
o zlomkoch 

 
3 Percentá Delenie celku na rovnaké časti Jedno 

percento 

4  Percentová časť, jej výpočet 
 
 
 
 
XII. 

1  Základ, výpočet základu 
 
2 

. Počet percent, jeho výpočet Promile, vzťah 
percent a promile 

 

3 
. Znázorňovanie percent diagramom 

Jednoduché úrokovanie 
Slovné úlohy na percentá 

 
 
 

I. 

1  Zhrnutie učiva o percentách 
 
  2 

Objem a povrch kvádra a 
kocky 

Obraz kvádra a kocky vo voľnom 
rovnobežnom premietaní 
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3 

 Telesá zložené z kvádrov a kociek Sieť 
kocky 
Sieť kvádra 

 
4 

 Objem telesa 
Jednotky objemu a ich premena 

 
 
 
 
 
 
II 

 
1 

 Objem kocky 
Objem kvádra 

 
2 

 Povrch kocky 
Povrch kvádra 

 

3  Zhrnutie učiva - objem telies 

 
 
4 

 Zhrnutie učiva - povrch telies 

 
 
 
 
 
 
 

III. 

 

1 Pomer, pr iama a nepriama 
úmernosť 

Pomer, úprava pomeru na základný tvar 
 

 

2 
 Rozdeľovanie celku v danom pomere 

 
3 

 Priama úmernosť 

 
4 

 Nepriama úmernosť 

 

5 
 Trojčlenka 

 
 
 

IV. 

1  Trojčlenka v percentovom počte  
Priama úmernosť graficky 

2  Slovné úlohy na priamu a nepriamu 
úmernosť 

3  Slovné úlohy na priamu a nepriamu  
4  Mierka plánu a mapy 

 
 
 
 
 
V. 

1 Kombinatorika Výber prvkov bez ich usporiadania 

2  Výber prvkov bez ich 
usporiadania 

3  Ďalšie úlohy z kombinatoriky 

4  Ďalšie úlohy z kombinatoriky 

 
VI. 

1 Záverečné opakovanie Záverečné opakovanie 
2  Záverečné opakovanie 
3  Záverečné opakovanie 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Predmet Informatika 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov  
a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Informatika tak 
buduje informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie 
s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov.  

Ďalej informatika 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.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu:  
 

Cieľom vyučovania informatiky je naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky 
informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. vychovávať ich k efektívnemu využívaniu prostriedkov 
informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií 
a produktov. Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika  
a aplikovaním informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov.  
 
Prehľad kompetencií:  
 
Výchovno-vzdelávací proces smeruje k tomu, aby žiaci mohli  
 

� rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém; � 
� rozvíjať programátorské zručnosti; � 

 
 

� pracovať v prostredí bežných aplikačných programov (nezávisle od platformy); � 
� efektívne vyhľadávať informácie; � 

 
 

� rozvíjať schopnosti kooperácie a komunikácie (spolupracovať v skupine pri riešení problému, 
verejne so skupinou o ňom referovať); � 
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� nadobúdať schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (realizovať jednoduchý výskumný projekt, 
sformulovať problém, robiť závery); � 

 
 

� rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, � 
 
 

� rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, pochopiť sociálne, 
etické a právne aspekty informatiky. � 
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Informatika 7. ro čník                   1 hodiny týždenne        33 hodín ročne 

  Tematický celok, téma P.h. Ciele Poznámky 

XI. Úvodná hodina 1   
  

  

Bezpečnosť pri práci, zásady správania sa  v učebni 
VT, pravidlá pre prácu s Internetom. Hardware. 
Technické vybavenie počítača. História vývoja 
počítačov.  

  poznať základné pravidlá správania sa v učebni informatiky 

  

  Hardware 1 poznať štruktúru PC, funkciu jednotlivých komponentov, 
história   

  Technické vybavenie počítača. História vývoja  PC.    
  

  Operačný systém Windows XP 2 
poznať organizáciu súborou na disku, vedieť pracovať so 
súbormi, kopírovať, mazať, presúvať, premenovať, vyhľadať 
súbory, zistiť vlastnosti priečinka, disku, súboru, dátum, 
vlastník, umiestnenie, vedieť zálohovať údaje na disketu, CD, 
iný PC 

  

  
Správca programov a súborov - Prieskumník, 
FreeComander 

1 
  

  Význam zálohovania 1   

X. Práca s textom 2 
  

  

  
Úpravy textu, formátovanie stránky a jej súčastí, 
práca s viacerými dokumentmi 1 

žiaci majú zvládnuť postup tvorby dokumentu, majú vedieť 
upravovať napísaný text, pridávať obrázky, vytvárať tabuľky, 
prenášať časti dokumentov, vedieť pracovať so stĺpcami 

tvorba referátu, 
novinový redaktor 

  Stĺpce 1 

  Práca s grafikou 2 

žiak sa má naučiť odlíšiť obrázkové súbory typu bmp, jpg, gif, 
wmf , oboznámiť sa s možnosťami grafického editora, naučiť 
sa meniť veľkosť, orientáciu obrázka, nastaviť jas a kontrast, 
efekty, naučiť sa skenovať obrázok, vyhľadávanie obrázku na 
Internete 

  

  Vyhľadávanie obrázkov, úprava  
1  Irfan View 

 
Možnosti získania obrázku, práca so skenerom, 
digitálnym fotoaparátom 

1 

  
XI.  PowerPoint 9     

  Prostredie MS PowerPoint  1 Žiak sa má oboznámiť s možnosťami tvorby prezentácie, 
vedieť vkladať snímky s rôznym rozložením, vkladať objekty 
rôznych typov na snímok – obrázok zo súboru, klipart, text, 
hypertextový odkaz, vedieť zmeniť rozmiestnenie, kopírovať 
a mazať objekty na snímke 

Tvorba prezentácií, o 
sebe,  
Moji spolužiaci 

  Tvorba prezentácie 1 
XII. Úpravy prezentácie  1 

  Vkladanie objektov 1 

  Animácie objektov prezentácie  1 
I. Prechod snímkov 1 
  Hypertextové odkazy 1 
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  Tlačidlá akcií 1 
II. Systematizácia, samostatná práca 1 

  Samostatná práca na projektoch 6   Projekty Multimédiálne 
rozprávky a príbehy, 
výukové prezentácie   Práca na projekte 2 práca na projektoch, systematizácia poznatkov 

III. Práca na projekte 4    
IV. Multimédia 2 pochopiť význam slova multimediálny, používať a ovládať 

multimediálne programy, vedieť používať program na prácu so 
zvukom, nahrať, prehrať zvuk, upraviť zvukový súbor, 
vystrihnúť časť, kopírovať, presúvať, použiť jednoduché 
efekty, vedieť vyhľadávať zvuk 

  

  Multimediálny počítač a jeho možnosti 1   

  
Práca so zvukom 1   

  Programovanie  6     
  Jednoduché príkazy 2 vytvárať  programy v prostredí programu  Baltík / Imagine   

V. Tvorba programov 2     
  Práca na projekte s využitím programovania 2     

VI. Siete 3 Žiak má vedieť pracovať so sieťou, poznať možnosti služieb 
internetu, vedieť pracovať s obsahom stránky  (uložiť stránku, 
obrázok, prenos textu a obrázku do textového a grafického 
editora), nastavenie osobných údajov, nastavenie spojenia s 
ďalším účastníkom 

  
  Práca s obsahom www stránky 1   
  Interaktívna komunikácia 1   

  
Neinteraktívna komunikácia 1 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Predmet Technika 

Ročník Siedmy 

Časový rozsah výučby Týždenne 1  hodín                              ročne 33  hodín 

 
 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií. Vďaka 
tomuto  vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností a to v rôznych oblastiach ľudskej 
činnosti.  A práve vďaka získavaniu základných zručností v rôznych ľudských činnostiach prispieva k 
vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.  

Celá koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií. 
V týchto jednotlivých situáciách žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou 
v jej rozmanitých podobách, ale aj 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 vyučovacieho predmetu 

 
Cieľom predmetu technika je aj osvojovanie si návykov pracovať bezpečne a schopnosť 

analyzovať možné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi. Okrem iného sa majú žiaci naučiť 
i základom hospodárskych a komerčných zručností, ako sú napr. plánovanie času, spotreby a nákladov, 
rozpočtovanie a elementárne účtovníctvo.  

Mali by teda získať vedomosti a zručnosti nato aby dokázali zhotoviť jednoduché výkresy a aby 
ich vedeli zároveň aj čítať. Žiak by mal byť získať schopnosť sám vedieť popísať jednotlivé etapy vzniku 
nejakého výrobku, pri ktorom by mal byť schopný určiť aj jeho cenu podľa toho z čoho všetkého vzniká 
cena. Sú to totiž pre bežný život žiakov veľmi dôležité informácie. Bezpochyby medzi dôležité schopnosti 
ktoré by mal žiak získať patrí, vznik a šetrenie elektrickej energie a mal by dokázať prezentovať 
jednoduché opravy v domácnostiach. 

Cieľom je pripraviť žiakov na život v praxi a na to, aby sa v budúcnosti dokázali uplatniť na trhu 
práce.  

 
 

Výchovné a vzdelávacie stratégie 
 
Výchovné a vzdelávacie stratégie predmetu vychádzajú z potreby viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k 

práci a zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce, 
- osvojeniu základných pracovných zručností a návykov v rôznych pracovných oblastiach, k organizácii a 
plánovaniu práce a k používaniu vhodných nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v bežnom živote, 
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vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov pri 
pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku, 
- autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej sebadôvere ,k novému postoju a 
hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike a životnému prostrediu, 
- chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príležitosti k sebarealizácii, sebavzdelávaniu a k rozvíjaniu 
podnikateľského myslenia, 
- orientácii v rôznych odboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej práce a osvojeniu 
potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť uplatnenia, pre voľbu vlastného profesijného 
zamerania a pre ďalšiu životnú a profesijnú orientáciu, 
- k rešpektovaniu environmentálnych hodnôt a chápaniu recyklácie materiálov a 
produktov. 

 
 
 

Základné predmetové kompetencie 
 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie  

• schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci,  
• schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať 

vlastný názor,  
• schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie,  
• schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť.  

Pracovné kompetencie žiaka  

• používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené pravidlá, plní 
povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky,  

• pristupuje k výsledkom pracovnej činnosti nielen z hľadiska kvality, funkčnosti, hospodárnosti a 
spoločenského významu, ale i z hľadiska ochrany svojho zdravia i zdravia druhých, ochrany 
životného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt,  

• využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného 
rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podložené rozhodnutia o ďalšom svojom vzdelávaní a 
profesionálnom raste,  

• orientuje sa v základných aktivitách ktoré bude potrebovať k uskutočneniu podnikateľského 
zámeru a k jeho realizácii, chápe podstatu, cieľ a  riziko podnikania, rozvíja svoje podnikateľské 
myslenie.  
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TECHNIKA PRE 7. ROČNÍK         1 hodina týždenne,     33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX.  

1 Úvodná hodina  

2 
Organizácia práce, 
bezpečnosť pri práci  

BOZP pri práci na hodinách technickej výchovy  
( v dielni, pri práci s el. zariadeniami) 

3 

Grafická komunikácia 
 

Základy technického zobrazovania, pravouhlé 
premietanie na tri priemetne. 

4 
Čítanie a kreslenie jednoduchých technických 
výkresov a náčrtov. 

X. 

1 
Opakovanie- kreslenie a hodnotenie technických 
výkresov. 

2 Určovanie  priemetov na technickom výkrese.  

3 Určovanie  priemetov na technickom výkrese. 

4 Zobrazovanie predmetov v troch priemetoch. 

XI.  

1 Zhotovenie technického výkresu výrobku 

2 Zhotovenie technického výkresu výrobku 

3 Zhotovenie výrobku 

4 Zhotovenie výrobku 

XII.  

1 

Technické materiály a 
pracovné postupy 

Druhy technických materiálov: drevo 

2 Druhy technických materiálov: kovy 

3 Druhy technických materiálov: plasty 

I. 

1 
Druhy technických materiálov: keramické materiály, 
sklo 

2 
Druhy technických materiálov: guma, textil, 
kompozitné materiály 

3 Porovnávanie vlastnosti materiálov 

II. 

1 Využitie technických materiálov v praxi 

2 
Návrh  technologického postupu vlastného 
výrobku 

3 

Pracovné postupy 
obrábania 

Rezanie 

III. 

1 Dlabanie 

2 Vŕtanie 

3 Lepenie 

IV. 
1 Spájanie skrutkami, konštrukčné spájanie 

2 Nitovanie, ohýbanie  
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IV. 3 Povrchová úprava 

V. 

1 Samostatná práca - výrobok 

2 

Stroje a zariadenia 
používané v domácnosti 

Rozdelenie strojov a zariadení 

3 
Bezpečné postupy používania strojov a zariadení v 
domácnosti 

VI. 

1 Vyhľadávanie návodov na obsluhu  internete 

2 Základná údržba strojov a zariadení 

3 Hodnotenie a klasifikácia 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Predmet Pracovné vyučovanie 

Ročník Siedmy 

Časový rozsah výučby Týždenne 1  hodín                              ročne 33  hodín 

 
 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
 

Zdravie a pekné, čisté životné prostredie sú hlavné podmienky šťastného života ľudí. Dbať o ne je 
povinnosťou každého obyvateľa našej vlasti. 

 
V predchádzajúcich ročníkoch sa žiaci okrem iného oboznámili s významom zeleniny pre zdravie človeka. 
V 7. ročníku bude pestovateľská činnosť nasmerovaná najmä na okrasné sadovníctvo, ovocinárstvo 
a kvetinárstvo. Osvoja si základné poznatky a pracovné zručnosti potrebné na zlepšenie, skrášlenie a 
spríjemnenie svojho životného prostredia okrasnými rastlinami — od miestností, v ktorých žijú a pracujú, 
po verejné priestranstvá.  
 

Estetické cítenie žiakov sa obohatí základmi aranžovania a väzby rastlín na významné sviatky 
roka. Tak ako zelenina aj ovocie je neoddeliteľnou zložkou zdravej výživy, preto sa oboznámia s 
významom ovocia pre zdravie človeka a so základmi ovocinárstva. Aby lepšie spoznali poľnohospodársku 
veľkovýrobu. 

 
Žiaci sa oboznámia najmä s významom ovocinárstva a s hlavnými zásadami pestovania ovocných 

rastlín. Naučia sa pestovať a rozmnožovať vybrané druhy ovocných rastlín.  
 
Hravou formou si v rámci jednotlivých tém precvičia manuálne schopnosti, jemnú motoriku pri 

práci s papierom, so stavebnicami  a farbami. 
Všetky témy sú zamerané na význam práce človeka ako pri tvorbe hodnôt, tak aj pri skrášľovaní svojho 
prostredia. 
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Pracovné vyučovanie 7. ročník                    1 hodina týždenne                    33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Úvodná  hodina. BOZP 
2 Tvorba krajiny Starostlivosť o životné prostredie. 
3 Jesenné práce v šk. záhrade Starostlivosť o kvety. 
4  Starostlivosť o ovocné rastliny. 

X. 

1  Starostlivosť o stromy. 
2  Starostlivosť o trávniky. 
3  Starostlivosť o kríky. 

4 Ovocinárstvo 
Význam, charakteristika hlavných 
druhov ovocných rastlín. 

XI. 

1  Práca s papierom – ovocie. 

2  
Dekupáž (servítková technika) na 
tému ovocie. 

3  
Rozmnožovanie a pestovanie 
ovocných rastlín. Štepenie. 

XII. 
1 Záhradnícke náradie Praktické cvičenie – údržba, oprava. 
2 Aranžovanie Vianočné ozdoby. 
3  Vianočná ikebana. 

I. 

1  Maľba na sklo  s tematikou ovocia. 

2 Poľné plodiny 
Význam pestovania poľných plodín. 
Zdravá výživa. Bioprodukty. 

3  
Zásady pestovania poľných plodín. 
Poznávanie semien poľných plodín. 

II 

1  
Výroba dekoratívných výrobkov 
a prác zo semien. 

2  
Práca na výrobku – dekoratívne 
obrazy zo semien. 

3  Mechanizácia v poľnohospodárstve. 
4  Pokusy s poľnými plodinami. 

III. 
1  

Jednoduchý výrobok – práca so 
stavebnicou . 

2 Veľká Noc Veľkonočná výzdoba. 
3  Maľovanie kraslic. 

IV. 
1 Liečivé rastliny 

Poznávanie a význam liečivých 
rastlín. 

2  Návšteva lekárne. 
3 Jarné práce v šk. záhrade Starostlivosť o kvety. 

V. 

1  Presádzanie rastlín. 
2  Práca s papierom – kvety. 
3  Starostlivosť o trávniky. 
4  Starostlivosť o kríky. 

VI. 
1  Starostlivosť o stromy. 
2  Úprava školského areálu. 
3  Záverečné hodnotenie. 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Výtvarná výchova 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 
Ciele a obsah jednotlivých tematických celkov : 
 
 
A) VÝTVARNÉ ČINNOSTI  
 
I. Zobrazovacie činnosti  
 
1. Štúdie  
Rozvíjať výtvarné vnímanie, poznávanie a vyjadrovanie prírodných a umelých foriem hlbším poznávaním 
zákonitostí ich stavby a vzťahov. Výtvarne vyjadrovať zaujímavé a nezvyčajné tvary týchto foriem a ich 
charakteristické črty v študijných, prípadne fantazijné dotvorených prácach. Vyjadrovať ľudskú postavu v 
jej základných proporciách a pohybe na základe pozorovania a poučenia.  
Vyjadrenie priestorových útvarov a ich vzťahov na základe pozorovania a poučenia o výtvarnom 
vyjadrovaní priestoru. Postihnúť tvarové, svetelné, priestorové, prípadne farebné zákonitosti.  
 
2. Tematická kompozícia  
 
Rozvíjať tvorivosť, predstavivosť a fantáziu uvedomenejším využívaním výtvarných kompozičných 
zákonitostí pri vyjadrovaní zážitkov z osobného a spoločenského života, sprostredkovaných zážitkov a 
fantazijných predstáv. Vyjadriť dej a vlastný vzťah k nemu s dôrazom na citový zážitok. 
Uplatniťexpresívnu a emocionálnu funkciu farby a hlbšie poznanie jej psychologického pôsobenia v 
tvarovom a farebnom nadsadení. Príležitostne využiť predchádzajúce náčrty.  
 
II. ÚŽITKOVÉ PRÁCE  
 

1. Úžitkové práce na ploche a v materiáli pomáhajú : 
� Rozvíjať estetické cítenie, chápanie a vyjadrovanie využitím mnohostrannej funkcie farby. V 

experimentálnych dekoratívnych i voľných pokusoch pomáhajú overiť symbolickú funkciu a expresívne 
pôsobenie farby. 

� Vyjadriť ňou fyzické a psychické stavy, dojmy a zážitky v plošnej kompozícii, využiť farebný kontrast a 
farebné odtiene. 

� Rozvíjať a kultivovať estetické cítenie a chápanie úžitkovej tvorby ako súčasti hmotnej výtvarnej kultúry. 
Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť v práci s výtvarnými materiálmi.  
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� Pochopiť zmenu výtvarnej formy pri práci s rôznymi materiálmi prostredníctvom experimentálnych 
činností. Poznávať a využívať výrazové možnosti materiálov, ich štruktúry a farby vo vzťahu k jej funkcii v 
úžitkovej a dekoratívnej tvorbe.  

� Poznávať zákonitosti výberu a použitia písma, jeho informačnú, výrazovú a estetickú funkciu. Uplatniť 
zásady radenia a kompozície písma na ploche v experimentálnych úlohách a cvičeniach. Aplikovať 
hlavné zásady úžitkovej grafickej tvorby v spojení písma a grafickej značky.  
 

2. Priestorové vytváranie  
� Rozvíjať cit a pochopenie pre estetickú a praktickú funkciu trojrozmerných foriem a ich vzťah k priestoru 

a vzájomnému usporiadaniu.  
� Poznávať vzťah funkcie a formy objektov a jeho priestorový výraz na základe experimentovania pri ich 

vytváraní a pri poznávaní výtvarno-technických princípov.  
 
B) VÝTVARNÁ KULTÚRA  
 

• Rozvíjať vnímanie, prežívanie a hodnotenie výtvarného diela pochopením jeho základných funkcií vo 
vzťahu ku skutočnosti, k životu človeka a spoločnosti.  

• Uvedomenejšie poznávať umenie a jeho premeny v súvislosti s historickým vývojom ľudskej spoločnosti. 
Chápať význam osobnosti umelca vo vzťahu k dobe a spoločnosti. Významné obdobia slovenského a 
českého výtvarného umenia (Veľká Morava, gotické a renesančné umenie, barok, umenie 19. storočia).  

• Najvýznamnejšie zjavy svetového výtvarného umenia. Súčasná ilustračná tvorba (umelecká, náučná, 
technická).  

• Kultivovať estetický vzťah, chápanie a hodnotenie významu hmotnej kultúry, úžitkovej tvorby a 
estetických aspektov životného prostredia.  

• Estetická a úžitková hodnota výrobkov, priemyselný dizajn a technická estetika. Architektúra a jej podiel 
na formovaní životného prostredia. 
 
Jednotlivé činnosti prispôsobiť naturelu rómskych žiakov. Abstraktnejšie témy podávať ako súčasť 
konkrétnej figurálnej kompozície. Témy výtvarnej kultúry nemať samostatne, ale len ako informáciu 
popri práci na figurálnych kompozíciách, ukážky výtvarných diel  využívať pri motivácii k jednotlivým 
témam. 
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Výtvarná výchova 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
Figurálna kompozícia 
Výtvarný návrh 

Zo života rodiny 
Svadba, oslavy 

2 Figurálna kompozícia Zo života detí 
3 Plagát – obraz + písmo - návrh Hudobná skupina 
4 Postava v pohybe – fig. komp. Povolanie, práce v záhrade 

X. 

1 Štúdia Kľúče vo zväzku 
2 Figurálna kompozícia - pohyb Loptové hry 
3 Figurálna kompozícia - pohyb Loptové hry 
4 Figurálna kompozícia Skupinový portrét 

XI. 
1 Vidiecka krajina Krajinka 
2 Vidiecka krajina Krajina so zvieratami 
3 Zátišie - štúdia Výtvarnícke zátišie 

XII. 
1 Plagát / pohľadnica Vianočné motívy / Zimná krajina 
2 Plagát / pohľadnica Oslavy – Silvester u nás doma 

I. 
1 Návrh na čipku Portrét / dôraz na odev 
2 Figurálna kompozícia Zimné športy 
3 Figurálna kompozícia Zo života detí 

II 

1 Zátišie Zobrazovanie hranatých predmetov 
2 Krajinka Zimná krajina 

3 
Figurálna kompozícia U nás doma –  

veselá udalosť 
4 Portrét Písmo ako účes 

III. 
1 Hra s líniou / abstrakcia More 
2 Abstrakcia Hra s líniou 
3 Figurálna kompozícia Veľkonočný motív 

IV. 
1 Figurálna kompozícia Veľká noc 
2 Zátišie Veľkonočná pohľadnica - návrh 
3 Zátišie Veľkonočná pohľadnica - návrh 

V. 

1 Šperky, náramky – výtv. návrh Portrét 
2 Šperky, náramky – výtv. návrh Portrét / dvojportrét 
3 Plagát / obal na CD Výtvarný návrh 
4 Figurálna kompozícia Svadba 

VI. 

1 Zátišie Zátišie + fig. komp. – oslavy u nás 
doma 

2 Figurálna kompozícia Letné športy 
3 Hodnotenie celoročnej práce 

v triede, pripomienky žiakov 
k hodinám, námety na prácu 
v ďalšom roku 
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Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne 
vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 1 hodín                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Predmet hudobná výchova vo svojej prvej časti prenáša žiakov do minulosti, mapuje hudbu 
minulých dôb.  Svoje návraty do minulosti spája s poznávaním hudby niektorých skladateľov 
20.storočia,ktorých hudba minulosti oslovila tak, že ju určitým spôsobom využili vo svojej tvorbe. Ak sa 
chce umelec vydať do minulosti za znovuobjavením starých hodnôt, nemôže zanechať svoje moderné 
názory, ani svoju modernú skladateľskú techniku. Jeho hudba je dobrá len vtedy, keď do nej vloží svoje 
súčasné názory a použil hudobnú reč 20.storočia.Objavia pre človeka našej doby, čo je pre neho 
z minulosti aktuálne a ponúknu mu to v novom šate, alebo naplnia formu ,ktorá vznikla v minulosti novým 
obsahom. V niektorých druhoch hudby sa predpokladá prísne dodržiavanie notového záznamu, v iných sú 
noty pre interpreta iba východiskom pre improvizáciu. Niektorí skladatelia riešia v svojich skladbách 
otázku života a smrti iní nás chcú pobaviť a potešiť. Takýto princíp sa často uplatňuje v populárnej 
hudbe, ktorá je rôznorodá a predsa tvorí jeden svet. Pestrý svet populárnej hudby od džezu cez ľudovú 
hudbu a jej americkú podobu country, hudbu latinskej Ameriky,šansón,hudobné-zábavné divadlo po rock 
and roll tvorí druhú časť hudobnej výchovy 7.ročníka. Predmet hudobnej výchovy je klasifikovaný 
známkou. 
 
Hlavným zámerom hudobnej výchovy: 
Optimálne formovanie osobnosti a efektívne rozvíjanie hudobnosti žiaka prostredníctvom tradičných 
hudobných činností( vokálno-intonačných,inštrumentálnych,hudobno-pohybových a percepčných) 
rozšírených o hudobno-dramatické činnosti. Pri týchto činnostiach žiaci využívajú skúsenosti, vedomosti 
z iných vyučovacích predmetov. Všetky hudobné činnosti vytvárajú podmienky pre hudobné vzdelanie 
žiakov a obohacujú estetickú, morálnu a intelektuálnu  stránku ich osobnosti.  
 
Ciele vyučovacieho predmetu:  
-návraty k hudbe od romantizmu ku stredoveku spojené s poznávaním hudby skladateľov 20.storočia 
- tanec ako najstarší prejav človeka, jeho rituálny charakter a spojenie s hudbou 
- pochopenie  náročných hudobných  termínov hudobné atómy, módy, aleatorika, seriálna hudba 
- spoznať hudobníkov a hudobné nástroje rôznych dôb  
- spoznať najvýznamnejších zakladateľov modernej slovenskej hudby a ich diela 
- rozdelenie populárnej hudby 
 
 
Učebné zdroje: 

� -učebnica hudobnej výchovy 
� -populárna hudba 
� -akordy, texty piesní:  
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� -Elán : Album piesní 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hudobná výchova 7. ročník                    1 hodina týždenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Zopakovanie učiva 6.ročníka Úvodná hodina. 

2 Moderná pieseň Výrazové prostriedky hudby 
3 1.prechádzka  Od klasicizmu k neoklasicizmu 
4 2.prechádzka Neofolklorizmus 

X. 

1 3.prechádzka Od gregoriánskeho chorálu  
2 3.prechádzka K súčasnej duchovnej hudbe 
3 4.prechádzka PEL-MEL hudby 20.storočia 
4 4.prechádzka PEL-MEL hudby 20.storočia 

XI. 
1 Moderná slovenská hudba Míľniky slovenskej modernej hudby  

2 Moderná slovenská hudba Míľniky slovenskej modernej hudby 
3 Pestrá paleta populárna hudba  Pestrý svet populárnej hudby 

XII. 
1 Vianočné zvyky a koledy Vianočné koledy-charakteristika 

2 Vianočné zvyky a koledy Vianočné koledy 

I. 
1 Pestrá paleta populárna hudba Džez na ceste do sveta 
2 Pestrá paleta populárna hudba Spirituály 
3 Pestrá paleta populárna hudba Swing,swing,swing 

II 

1 Pestrá paleta populárna hudba Hľadanie ciest k poslucháčovi 
2 Pestrá paleta populárna hudba Džez na Slovensku a v Čechách 
3 Pestrá paleta populárna hudba Džezové festivaly 
4 Pestrá paleta populárna hudba Country Western 

III. 
1 Pestrá paleta populárna hudba Šansón 
2 Pestrá paleta populárna hudba Folk 
3 Prieniky hudobných štýlov 1 Prekračovanie hraníc 

IV. 
1 Prieniky hudobných štýlov 1 Ako sa pieseň preoblieka 
2 Prieniky hudobných štýlov 1 Na návšteve u susedov 
3 Prieniky hudobných štýlov 1 Divadlo, ktoré hrá, spieva a  tancuje 

V. 

1 Prieniky hudobných štýlov 1 Kabaret-pesničky zo Semaforu 
2 Prieniky hudobných štýlov 1 Muzikál 
3 Prieniky hudobných štýlov 1 Rock and roll 
4 Prieniky hudobných štýlov 1 Rock and roll 

VI. 
1 Prieniky hudobných štýlov 2 Od folku k world music-hudbe sveta 
2 Prieniky hudobných štýlov 2 Dobrú noc inak a naposledy 
3 Opakovanie učiva Hudobný kvíz a krížovka 
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Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre život 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Predmet Telesná a športová výchova 

Ročník siedmy 

Časový rozsah výučby týždenne 2 hodín                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
 

Predmet Telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických a 
sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, 
zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale i v 
dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času a zároveň vedomosti o 
zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov. 
 
Ciele predmetu 
 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 
rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, osvojovať si, zdokonaľovať a 
upevňovať pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť, zvyšovať všeobecnú 
pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom  vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o 
zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu s ohľadom na ich záujmy, 
predpoklady a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti 
celoživotnej starostlivosti o vlastné zdravie 
 
Špecifické ciele : 

 Predmet sa špecifickými cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencii tým, 
že vedie žiaka k pohybovým činnostiam , ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, 
rozvíjaniu pohybovej výkonnosti na udržanie a zlepšenie zdravia, uplatneniu osvojených pohybových 
činností a zručností vo voľnom čase, osvojeniu odbornej terminológie, používaniu rozcvičenia pred 
vykonávaním pohybovej činnosti, dodržiavaniu pravidiel a princípov fair-play, poznaniu základných 
olympijských idei a riadeniu sa nimi vo svojom živote, poskytnutiu prvej pomoci pri úraze, poznaniu 
negatívnych účinkov návykových látok na organizmus, prejaveniu pozitívneho vzťahu k sebe i iným, 
spoločnej práci v kolektíve, racionálnemu riešeniu konfliktných situácii, prijatiu prehry a nezdaru, 
uznaniu kvality druhých,ochrane prírody a životného prostredia. 
 
Obsah 
 

Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Učivo všetkých tematických celkov sa delí na 
základné učivo , ktoré si má a môže osvojiť prevažná väčšina žiakov, a rozširujúce učivo, ktoré nie je 
záväzne , využíva sa po osvojení základného učiva na ďalšiu motiváciu žiakov, na rozvoj ich schopností a 
zručnosti so zreteľom na ich individuálne predpoklady. Obsah tvoria základné poznatky o význame 
pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej životospráve, športovej činnosti a jej 
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organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky. Obsah môžme rozdeliť do 
štyroch modulov: zdravie a jeho poruchy, zdravý životný štýl, telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť, 
športové činnosti.  
 
Stratégie vyučovania – metódy a formy práce 
 

Výklad, opis, vysvetľovanie, rozhovor, individuálny prístup, nácvik a zdokonaľovanie učiva, hrové 
metódy, pohybové hry, imitačné cvičenia a hry, prípravne hry, motivačné metódy, osobný príklad, vzor 
športovca, kondičné metódy, názorná ukážka, názorné pomôcky- obrazy, tabuľky, makety ihriska, 
fotodokumentácia súťaží, pretekov, plaveckých a lyžiarskych výcvikov, videoukážka, testovanie. 
 
Učebné zdroje 
 

Odborná literatúra, metodiky, internet, športové časopisy a knihy 
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Telesná výchova 7. ročník                    2 hodina týždenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
 
 
 
 
 

ATLETIKA 

Úvod do TC – medzin. atl. federácia, 
súťaže, doping 

2 
Bežecká ABC – zdokonaľovanie techniky 
behu 

3 
Rozvoj bežeckej rýchlosti –štarty 
z rôznych polôh, člnkový beh 

4 
Technika nízkeho štartu z blokov - 
zdokonalenie 

5 Beh na 60 m – kontrola výkonnosti 

6 
Rozvoj bežeckej vytrvalosti – rovnako 
intenzívny beh 5 – 12 min. 

7 Beh na 1500 m – kontrola výkonnosti 
8 Atletické pohybové hry 

X. 

1 
 
 
 
 
 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Úvod do TC – základné pravidlá, 
terminológia, organizácia 

2 
Väzby zo stat. cvičebných tvarov - 
zdokonalenie 

3 Kotúľ vpred a vzad – rôzne variácie  

4 
Kruhový tréning – rozvoj silových 
schopností 

5 Stojka na rukách - zdokonalenie 
6 Gymnastická zostava - nácvik 
7 Zdokonaľovanie gymnastickej zostavy 
8 Hodnotenie gymnastickej zostavy 

XI. 

1 
 
 

ŠPORTOVÉ HRY 
 

Futbal 

Úvod do TC – základné pravidlá, 
terminológia,organizácia, veľký futbal 

2 
Herné činnosti jednotlivca – prihrávky, 
streľba 

3 Herná hodina - zápas 
4 Herné systémy – 4-4-2, 4-3-3. 
5 Herné systémy - malý futbal 
6 Herná hodina – zápas v malom futbale 

XII. 

1  
 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Premet bokom - nácvik 
2 Premet bokom – zdokonaleni 
3 Preskok cez kozu – roznožka, skrčka 

4 
Preskok cez kozu – roznožka, skrčka -
zdokonaľovanie 

I. 

1  
 
 

 
 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Preskok cez debnu - roznožka 
2 Hodnotenie preskoku cez kozu a debnu 
3 Hrazda – väzby cvičení, visy, prešvihy 
4 Hrazda - zdokonalenie 
5 Hodotenie cvič. tvarov na hrazde 

6 Kruhy – visy, vzpory, kmitanie 

II 

1 
 
 

ŠPORTOVÉ HRY 
 

Volejbal 

Úvod do TC – základné pravidlá, 
terminológia,organizácia 

2 Prehadzovaná 
3 Odbíjanie lopty obojruč vrchom 
4 Odbíjanie lopty obojruč spodom 

5 
Test odbíjnia lopty obojruč vrchom na 
diaľku 
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2012 / 2013 

6  Zápasy 
1  

 
 

ŠPORTOVÉ HRY 
 

Futbal 

Herné činnosti jednotlivca - prihrávky 
2 Herné činnosti jednotlivca – hra hlavou 

3 
Rozvoj vytrvalosti v rýchlosti – člnkový 
beh, stupňované rovinky 

4 Herná hodina - zápas 
5 Herné činnosti jednotlivca – vedenie lopty 

6 
Herné činnosti jednotlivca – preberanie 
lopty 

7 Herné činnosti jednotlivca – streľba 
8 Herná hodina – zápas,  hodnotenie 
1  

 
 

ŠPORTOVÉ HRY 
 

Futbal 

Herné činnosti jednotlivca – obchádzanie 
súpera 

2 Rozvoj rýchlosti a bežeckej vytrvalosti 
3 Herná hodina – zápas 
4 Obranné činnosti jednotlivca – plošné a 

osobné bránenie 
5 Obranné činnosti jednotlivca – 

odoberanie lopty 
6 Hodnotenie vybraných činností 

jednotlivca 
1  

 
 
 

ATLETIKA 

K T – výbušnosilové schopnosti 
2 Štafetový beh - predávka 
3 Štafetový beh – zdokonalenie štafety 
4 Skok do diaľky – zdokonalenie 

jednotlivých fáz skoku 
5 Skok do diaľky skrčmo 
6 Hod granátom – odhodové postavenie 
7 Hod granátom – z troch krokov  
8 Kontrola výkonnosti 
1  

 
 

TESTOVANIE 

Meranie a váženie žiakov 
2 Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 
3 Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 
4 Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 
5 Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 
6 Testy všeobecnej pohybovej výkonnosti 


