
 1 

 

  ZZáákkllaaddnnáá  šškkoollaa  vv  JJaarroovvnniicciiaacchh  119922,,    

  

  0088226633  JJaarroovvnniiccee,,  ookkrr..  SSaabbiinnoovv,,  kkrraajj  PPrreeššoovvsskkýý  

 

 

 

 

 

 

ŠŠkkoollsskkýý  vvzzddeelláávvaaccíí  pprrooggrraamm  44..  ččaassťť  --  iinnoovvoovvaannýý  11..99..22001188  

 

 
pre 1. a 2.stupeň ZŠ – ISCED 1, ISCED 2 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

2013 /2014 

 
  

 



 2 

 
Školský vzdelávací program  pre Základnú školu v Jarovniciach 192 

 
 

ŠKOLA PRE ŢIVOT 
 

Vzdelávací program: 

 

Stupeň vzdelania  ISCED 1, ISCED 2 

 

Dĺţka 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 1.9.2018  

                                                                                                         

                                                                                                                 

 

                                                                                                              

 

        

       ––––––––––––––––––––––––––––––––– 

            podpis riaditeľa školy 
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Školský učebný plán v 4. ročníku: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vzdelávacia oblasť Predmet 4. ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 7 

Anglický jazyk 3 

Príroda a spoločnosť 

Prírodoveda 2 

Vlastiveda 2 

Človek a hodnoty Náboţenská výchova 1 

Matematika a práca 

s informáciami 

Matematika 5 

Informatika 1 

Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 

Umenie a kultúra 

Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná výchova 2 

Spolu  26 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 7 hodín                              ročne 231 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Východiskovou stratégiou vyučovania slovenského jazyka a literatúry v VI. ročníku je plynulé 

nadväzovanie na stratégiu vyučovania v V. ročníku : dôraz na schopnosť komunikácie s ohľadom na 

tému, adresáta, jazykové prostriedky a cieľ, čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

tvorivé písanie. V VI. ročníku sa stanovená priorita čítanie s porozumením rozširuje o dramatizáciu textu 

na základe získaných vedomostí o suprasegmentálnych javoch. 

1.  Komunikácia. 

Spisovné vyjadrovanie a eliminovanie nárečovej lexiky v ústnom i písomnom prejave, 

dodrţiavanie prozodických javov a pravidiel komunikácie. Rozširovanie individuálnej slovnej zásoby. 

Úsilie o čistotu jazykového prejavu v oficiálnom styku, schopnosť rozlíšiť dialekt, slang a hovorové slová. 

2. Čítanie s porozumením a rozvoj čitateľskej gramotnosti. 

V daltonskom blokovom vyučovaní, pre ktoré bola v VI. ročníku stanovená kombinácia predmetov 

SJL, AJ, VV, formou pracovných listov tréning čítania s porozumením a úlohy zamerané na rozvoj 

čitateľskej gramotnosti na textoch umeleckej literatúry ( báj, bájka, balada, poviedka, divadelná hra, 

báseň, populárna pieseň), porozumenie obraznému vyjadreniu v krátkych útvaroch ľudovej slovesnosti 

a interpretácie obrazov poézie. Nácvik a tréning čítania s porozumením vecných textov : pokyny, úlohy, 

návody,  úradné tlačivá, mapy, schémy, SMS, internetové dokumenty a elektronická komunikácia. 

3. Tvorivé písanie. 

Schopnosť osvojenia si ţánrov porekadlo, pranostika, príslovie, povesť, báj, bájka tak, aby sa 

nadstavbovo vyuţila parafráza pri písaní vlastného textu daného ţánru. Úlohy zamerané nielen na 

precvičovanie lingvistickej inteligencie. tieţ na  prejavenie kreativity, samostatnosti, prácu 

s informáciami. 

II. Výchovno-vzdelávacie ciele  

 Spisovné vyjadrovanie, primeraná aktívna i pasívna lexika, eliminovania dialektu, sústavné zámerné 

i mimovoľné obohacovanie slovnej zásoby, vyuţívanie neologizmov, základnej terminológie i cudzích 

slov, schopnosť komunikácie i argumentácie. 

 Zručne, na úrovni mierne pokročilí,  pracovať s rozličnými príručkami a informatívnymi textami – PSP, 

MFS, SS, materiál z internetu, encyklopédia... 

 V súlade  s osvojovaním lexikálnych jednotiek  určených  na produktívne  a receptívne  osvojenie a 

základných gramatických javov nevyhnutných na komunikáciu, osvojovaných formou poučiek a vetných 

modelov, získavať schopnosť porozumieť a tvoriť z gramatickej, pravopisnej a štylistickej stránky 

správne vety, dialógy a  súvislé ústne a písomné prejavy. 
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 V oblasti práce s literárnym textom čítanie s porozumením, reprodukcia, analýza a interpretácia. 

Dramatizácia textu, aplikovanie základných vedomostí zo všetkých rovín. 

Samostatnosť, autokorekcia, spolupráca, zodpovednosť, rozvoj štylistických zručností, tvorivosť: 

tvorivosť v medziľudských vzťahoch, iniciatíva; pretváranie textov, dialógov,   fantázia pri tvorbe situácií, 

replík, dokončovaní a dotváraní textov, vymýšľaní rozličných hier, zapájanie sa do jazykových hier. 

 

 



M. 
/T. 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 
témy 

IX./1. Pojmová mapa  Pojmová mapa, Sedem divov sveta 
(s. 2 – 3) 

Pojmová mapa  Charakterizovať vlastnými slovami pojmové mapy, 
vyuţívať pojmové mapy pri opakovaní učiva. Vedieť 
samostatne porozprávať o danej téme 
prostredníctvom pojmovej mapy, tvoriť v skupine 
pojmové mapy výberom z ponuky slov, slovných 
spojení. 

MDV, OSR, 
RLK 

IX./2. Opakovanie učiva 3. 
ročníka  

Opakovanie učiva 3. ročníka (s. 4 – 
7) 

Aplikovať jazykové poznatky osvojené v 3. ročníku 
v ústnej aj v písomnej komunikácii. Delenie hlások, 
Pravopis po tvrdých, mäkkých a obojakých 
spoluhláskach. Abeceda. Vybrané slová, doplňovanie 
vybraných slov vo vetách, v slovných spojeniach. Slovné 
druhy, podstatné mená vlastné, všeobecné, prídavné 
mená, slovesá, zámená, číslovky spojeniach. Nadpis, 
členenie textu – úvod, jadro, záver. Kontrolný diktát 
(Opakovanie učiva 3. ročníka). 

Správne rozlišovať spoluhlásky, písať pravopisne 
správne slova s i/í a y/ý po spoluhláske. Radiť slová 
podľa abecedy. Ovládať pravopis vybraných 
a príbuzných slov, správne ho uplatniť v textoch. 
Doplňovanie vybraných slov vo vetách, v slovných 
spojeniach. Ovládať pravopis vlastných podstatných 
mien, čísloviek do 30. Vo vetách vyhľadávať podstatné 
mená, precvičovať pravopis. Rozoznávať ohybné 
slovné druhy v texte. Vytvoriť k textu vhodný nadpis. 
Rozdeliť text na úvod, jadro, záver.  

ENV, MDV, 
OSR, OZO, 
RLK 

IX./3 Tvorenie slov 
predponami  

Tvorenie slov predponami, Zo 
školských lavíc (s. 8 – 12) 

Tvorenie slov predponami, pravopis a výslovnosť 
predponových odvodením. Komiks – dejová postupnosť 
v komikse. 

Uplatňovať pravopis predpôn, identifikovať slabičné a 
neslabičné predpony, rozlišovať význam slov 
utvorených rôznymi predponami, pouţívať slová s 
predponami v texte. Vysvetliť pojem komiks, čítať 
komiks so zameraním na dejovú postupnosť, zoradiť 
obrázky podľa dejovej postupnosti. 

ENV, MUV, 
OSR, RLK 

IX./4. Umelecký a vecný 
text, Vybrané slová  

Umelecký a vecný text, Vybrané 
slová (s.13 – 15) 

Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske b, m, p, r, s. Umelecký a vecný text, kľúčové 
slová, osnova v umeleckom a náučnom texte, tvorivé 
písanie. Pravopis vybraných slov.  

Vymenovať vybrané a príbuzné slová po 
spoluhláskach b, m, p, r, s, v, z, rozoznať pravopis 
vybraných a príbuzných slov, pouţívať vybrané a 
príbuzné slová v texte. Vysvetliť pojmy umelecký 
text a vecný text. Prakticky rozoznať umelecký a 
vecný text. Zreprodukovať ústne a písomne kratší 
prečítaný text, dodrţiavať časovú postupnosť deja. 
Tvoriť vlastné texty zodpovedajúce komunikačnému 
zámeru. 

ENV, MUV, 
OSR, RLK 

X./1. Vybrané slová  Vybrané slová po b (s.16 – 19) Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske b. 

Uplatniť pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (byť – biť, dobyť – dobiť, bydlo – bidlo). 
Uplatniť pravopis geografických názvov s i/í, y/ý po 
obojakej spoluhláske (Bytča, Bystrica). 

DOV, OSR, 
RLK 

X./2. Vybrané slová  Vybrané slová po m (s. 20 – 23) Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske m. 

Uplatniť pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (mys – miss, my – mi, mykať – mihať). 
Uplatniť pravopis geografických názvov s i/í, y/ý po 
obojakej spoluhláske (Myjava). Kontrolný diktát 
(Vybrané slová po b, m) 

ENV, OSR 



 7 

M. 
/T. 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 
témy 

X./3. Vybrané slová  Vybrané slová po p (s. 24 – 27) Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske p. 

Uplatniť pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (pysk – pisk, pýcha – pichá, dopyt – dopiť, 
prepych – prepichnúť). 

DOV, OSR, 
RLK  

X./4. Vybrané slová  Vybrané slová po r (s. 28 – 31) Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske r. 

Uplatniť pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (krištáľ – kryštál, Rím – rým). Uplatniť 
pravopis geografických názvov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske (Torysa, Korytnica). Kontrolný diktát 
(Vybrané slová po p, r) 

ENV, OSR, 
VMR 

XI./1. Vybrané slová  Vybrané slová po s (s. 32 – 34) Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske s. 

Uplatniť pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (synka – sinka, syra – síra, sýta – sitá, syčí – 
sipí). 

ENV 

XI./2. Vybrané slová  Vybrané slová po v (s. 35 – 38) Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske v. 

Uplatniť pravopis vybraných a príbuzných slov, ktoré 
rovnako alebo podobne znejú, ale majú odlišný 
význam (vyť – viť, výr – vír, vila – víla). Uplatniť 
pravopis predpôn vy-, vý-. Uplatniť pravopis 
geografických názvov s i/í, y/ý po obojakej spoluhláske 
(Vyhne). 

ENV, OSR 

XI./3. Vybrané slová  Vybrané slová po z, Vybrané slová 
– opakovanie (s.39 – 40) 

Vybrané slová, pravopis slov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske z. 

Uplatniť pravopis vybraných a odvodených slov s i/í, 
y/ý po z. Fixácia učiva o vybraných a príbuzných 
slovách, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale majú 
odlišný význam. Vedieť uplatniť pravopis pri písaní 
geografických názvov s i/í, y/ý po obojakej 
spoluhláske. Kontrolný diktát (Vybrané slová po s, v, 
z) 

ENV, 
RLK 

XI./4. Spodobovanie  Spodobovanie, Delenie hlások na 
znelé a neznelé (s. 41 – 44) 

Spodobovanie, Delenie hlások na znelé a neznelé. Poznať princípy spodobovania a vedieť odôvodniť, 
prečo a kedy k danému javu dochádza. Uplatniť 
výslovnosť a pravopis spodobovaných spoluhlások. 
Rozdeľovať hlásky na párové znelé, párové neznelé, 
nepárové znelé. 

RLK 

XII./1. Diskusia, názor 
Spodobovanie 

Diskusia, názor, Spodobovanie 
spoluhlások na konci slov (s. 45 – 
49), 

Diskusia, názor. Spodobovanie spoluhlások na konci 
slov. 

Vysvetliť pojem diskusia, diskutovať na určitú tému, 
vysloviť a obhájiť si vlastný názor v diskusii, 
dodrţiavať pravidlá správania počas diskusie. Uplatniť 
výslovnosť a pravopis znelých párových spoluhlások 
na konci slov a neznelých spoluhlások na konci slov. 
Prejaviť vlastný názor primeraným spôsobom. 

MUV, 

OSR, 

RLK, 

VMR 

XII./2. Spodobovanie  Spodobovanie vo vnútri slova, 
Spodobovanie na hranici slov pri 
splývavej výslovnosti (s. 50 – 53) 

Spodobovanie na konci slova vo vnútri slova. 
Spodobovanie na hranici slov pri splývavej výslovnosti. 

Uplatniť výslovnosť a pravopis spodobovaných 
spoluhlások na morfematickom švíku. Uplatniť 
výslovnosť a pravopis spodobovaných spoluhlások na 

VMR, OZO, 
OSR, RLK 



 8 

M. 
/T. 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 
témy 

hranici slov. 

XII/3 Časová rezerva     
I./1. Spodobovanie  Pravidlá pravopisu a výslovnosť 

spoluhlásky v. Opakovanie 
spodobovanie. (s. 54 – 57) 

Pravidlá pravopisu a výslovnosť spoluhlásky v. Uplatniť pravopis a výslovnosť spoluhlásky v. 
Aplikovať osvojené poznatky o spodobovaní. Uplatniť 
výslovnosť a pravopis spodobovaných spoluhlások. 
Kontrolný diktát (Spodobovanie) 

ENV, RLK, 
VMR 

I./2. Riešenie konfliktov Riešenie konfliktov (s. 58) Riešenie konfliktov Prejaviť vlastný názor primeraným spôsobom a 
primeranými jazykovými prostriedkami na konfliktnú 
situáciu. Poznať niektoré stratégie riešenia konfliktu. 

ENV, OSR 

I./3. Priama reč, Robíme 
rozhovor 

Priama reč, Interview, cielený 
rozhovor (s. 59 – 62) 

Priama reč, uvádzacia veta, úvodzovky. Interview, 
cielený rozhovor. 

Vysvetliť pojem priama reč, rozoznať priamu reč 
v hovorenom prejave, na základe úvodzoviek 
a uvádzacej vety identifikovať priamu reč v texte, 
rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vysvetliť pojem 
interview, písomne koncipovať jednoduché otázky a 
odpovede ako koncept a interview, zrealizovať so 
spoluţiakmi interview o aktuálnej udalosti. Rozvíjať 
obohacovanie aktívnej a pasívnej lexiky, rozlišovať 
spisovné tvary. Kontrolný diktát (Opakovanie učiva za 
1. polrok). 

OSR, VMR 

II./1. Slovné druhy Slovné druhy, Podstatné mená (s. 
63 – 65) 

Ohybné a neohybné slovné druhy. Podstatné mená. 
Vlastné podstatné mená. 

Upevniť si osvojené vedomosti o slovných druhoch. 
Vedieť deliť slová do skupín, slovných druhov. Rozlíšiť 
ohybné a neohybné slovné druhy. Vedieť rozlíšiť 
všeobecné a vlastné podstatné mená, uplatniť 
pravopis v názvoch štátov a v pomenovaniach 
príslušníkov národov,  určiť gramatické kategórie 
podstatných mien. 

ENV, MDV, 
OSR, VMR 

II./2. Slovné druhy Opakovanie, Vlastné podstatné 
mená, Vlastné mená štátov 
a národností, Vlastné mená 
svetadielov a vesmírnych telies. (s. 
66 – 70) 

Vedieť rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. 
Vlastné mená štátov a národností, Vlastné mená 
svetadielov a vesmírnych telies 

Rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená. 
Uplatniť pravopis v názvoch štátov a v pomenovaniach 
príslušníkov národov. Uplatniť pravopis v názvoch 
vesmírnych telies. Vlastné mená správne pouţívať v 
reči. 

MUV, RLK 

II./3 Slovné druhy Komiks, Podstatné mená (s. 71 – 
74) 

Komiks, Rod podstatných mien. Číslo podstatných mien. Kontrolný diktát (Vlastné podstatné mená) Komiks, 
dejová postupnosť v komikse. Poznať pojem komiks, 
čítať komiks so zameraním na dejovú postupnosť, 
zoradiť obrázky podľa dejovej postupnosti. Určiť 
muţský, ţenská a stredný rod podstatných mien. 
Určiť jednotné a mnoţné číslo podstatných mien. 

DOV, ENV 
MUV, OSR 

III./1. Slovné druhy Pád podstatných mien, Nominatív, 
Genitív (s. 75 – 78) 

Pád podstatných mien, základný tvar podstatných mien. Vymenovať pádové otázky a latinské názvy pádov. 
Skloňovať podstatné mená podľa jednotlivých pádov. 

ENV, MDV, 
OSR 
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M. 
/T. 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 
témy 

III./2. Slovné druhy Pád podstatných mien, Datív, 
Akuzatív, Lokál (s. 78 – 80) 

Pád podstatných mien, základný tvar podstatných mien. Vymenovať pádové otázky a latinské názvy pádov. 
Skloňovať podstatné mená podľa jednotlivých pádov.. 

ENV, OSR 

III./3. Slovné druhy Pád podstatných mien, 
Inštrumentál, Skloňovanie 
podstatných mien (s. 81 – 83) 

Pád podstatných mien, základný tvar podstatných mien. Vymenovať pádové otázky a latinské názvy pádov. 
Skloňovať podstatné mená podľa jednotlivých pádov, 
určiť a vytvoriť základný tvar podstatného mena, 
pouţiť tvary podstatných mien vo vetách a v texte. 

ENV, OSR 

III./4. Slovné druhy, 
Tvoríme príbeh 
podľa osnovy 

Prídavné mená, Kľúčové slová, 
Osnova (s. 84 – 88) 

Prídavné mená, rod prídavných mien. Rozlíšiť ohybné a neohybné slovné druhy. 
Identifikovať prídavné mená v texte. Určiť gramatické 
kategórie prídavných mien. Určiť rod prídavných mien. 
Vysvetliť pojem kľúčové slová. Identifikovať kľúčové 
slová v umeleckom a vecnom texte. Porozprávať 
prostredníctvom kľúčových slov krátky príbeh. Vedieť 
napísať osnovu a zreprodukovať text podľa napísanej 
osnovy. 

OSR, VMR 

IV./1. Slovné druhy Prídavné mená (s. 89 – 92) Číslo prídavných mien. Pád prídavných mien, základný 
tvar prídavných mien. 

Určiť číslo prídavných mien. Určiť pád prídavných 
mien, určiť základný tvar prídavného mena, určiť 
zhodu podstatného a prídavného mena v rode, čísle 
a páde. 

DOV, MUV, 
OSR 

IV./2. Opis osoby a 
literárnej postavy 

Opis literárnej osoby (s. 93) Opis literárnej osoby (ústne, písomne). Opísať podľa predlohy osobu, vymenovať 
charakteristické črty opisovanej osoby, vonkajšie 
a vnútorné vlastnosti. 

DOV, MUV, 
OSR 

IV./3 Slovné druhy Zámená (s. 94 – 98) Zámená, druhy zámen (osobné a privlastňovacie). 
Zámená -funkcia zámen, druhy zámen, funkcia zámen vo 
vete, druhy zámen: osobné a privlastňovacie. 

Identifikovať zámená v texte, rozoznať druhy zámen, 
pouţívať zámená v ústnej aj písomnej komunikácii. 

OSR, OZO 

IV./4. Slovné druhy Číslovky (s. 99 – 103) Číslovky, základné, radové. Identifikovať základné a radové číslovky, správne 
skloňovať číslovky, uplatniť pravopis čísloviek do 100. 

OSR, MUV, 
VMR 

V./1. Slovné druhy Slovesá, Neurčitok (s. 104 – 106) Slovesá, neurčitok. Určiť základný tvar slovesa – neurčitok. OSR, MDV, 
VMR 

V./2. Slovné druhy, 
Rozprávanie, o čom 
sme čítali 

Slovesá, Osoba a číslo slovies, 
Rozprávanie, Osnova (s. 107 – 
111) 

Časovanie slovies. Gramatické kategórie slovies – 
osoba, číslo. Reprodukcia, časová postupnosť deja. 
Reprodukcia rozprávania, časová postupnosť, pojem 
reprodukcia textu. 

Správne časovať slová. Určiť gramatické kategórie 
(osobu, číslo), správne časovať sloveso byť vo 
všetkých časoch.. Zreprodukovať ústne a písomne 
kratší prečítaný text, dodrţiavať časovú postupnosť 
deja, vedieť napísať dejovú postupnosť rozprávania, 
písomne priradiť správne nadpisy k dejovej osnove. 

OSR, VMR 

V./3. Slovné druhy, 
Plagát 

Slovesné časy, Plagát (s. 112 – 
117) 

Časovanie slovies, prítomný čas, minulý čas, budúci čas. 
Plagát. 

Určiť gramatickú kategóriu času slovies. Rozlišovať 
dva spôsoby tvorenia budúceho času. Nájsť ho v texte 
a pouţiť ho. Vlastnými slovami charakterizovať plagát, 
rozlíšiť na aké účely sa plagát pouţíva, vytvoriť 
jednoduchý plagát k aktuálnej udalosti.  

MDV, OSR 
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M. 
/T. 

Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Prierezové 
témy 

V./4. Slovné druhy Opakovanie – ohybné slovné druhy, 
Neohybné slovné druhy, Príslovky 
(s. 118 – 122) 

Ohybné slovné druhy. Neohybné slovné druhy. Príslovky Charakterizovať ohybné slovné druhy. Vedieť deliť 
slová do skupín, slovných druhov. Vedieť určiť 
gramatické kategórie ohybných slovných druhov. 
Kontrolný diktát (Ohybné slovné druhy). 
Charakterizovať neohybné slovné druhy, vymenovať 
neohybné slovné druhy, určiť neohybné slovné druhy 
v texte. Vyhľadať príslovky v texte na základe otázok. 
Vyhľadať príslovky v texte na základe otázok: kde? 
kedy? ako? 

MDV, OSR 

VI./1. Slovné druhy Neohybné slovné druhy (s. 123 – 
126) 

Predloţky, pravopis predloţiek a ich funkcia. Spojky, 
najfrekventovanejšie spojky (a, ale, keď, aby, ţe atď.). 

Identifikovať predloţky v texte, uplatniť správnu 
výslovnosť a pravopis predloţiek v s/so, z/zo, k/ku 
s osobnými zámenami. Identifikovať spojky v texte, 
vymenovať spojky, ktoré sa v reči najčastejšie 
nachádzajú.  

OSR, VMR 

VI./2. Slovné druhy Neohybné slovné druhy (s. 120 – 
128) 

Častice. Citoslovcia. Opakovanie – slovné druhy. Rozoznať v texte častice, určiť funkciu častíc. 
Rozoznať v texte citoslovce, určiť funkciu citosloviec. 
Vedieť deliť slová do skupín, slovných druhov. Rozlíšiť 
ohybné a neohybné slovné druhy. Aplikovať 
vedomosti o slovných druhoch v praxi. Kontrolný diktát 
(Neohybné slovné druhy) 

OSR 

VI./3. Opakovanie Zo školských lavíc, Rozprávanie, 
Komiks, Opakovanie učiva 4. 
ročníka, Veselý test (s. 130 – 136) 

Kontrolný diktát (Opakovanie 4. ročníka ZŠ). Kontrolný diktát (Opakovanie 4. ročníka ZŠ). 
Prerozprávať komiks so zameraním na dejovú 
postupnosť. Opakovanie učiva 4. ročníka zábavnou 
formou prostredníctvom testových otázok. Napísať 
opis ilustrácie. 

DOV, OSR, 
MDV, RLK 
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M 
Tematický 

celok 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezová 

téma 
Poznámky 

IX. 

O knihách a 
čítaní 
 

Ako vzniká kniha  

Poznať postupnosť pri vzniku knihy, 
vedieť pomenovať profesie, ktoré 
sa na podieľajú na vzniku knihy, 
identifikovať kľúčové slová. 
 

Žiakrozpráva podľa obrázkov ako 
vzniká kniha, pozná pojmy 
výtvarník, technický redaktor, 
grafik, tlačiar, knihár, kníhkupec, 
čitateľ, vymenuje známych 
spisovateľov a ilustrátorov 
literatúry pre deti. 

OSR U str. 3 - 4 

Prečo je knižka 
hranatá  

Poznať materiály, na ktoré sa 
v minulosti písalo, vedieť ako 
vznikali  knihy v minulosti, pojem 
kníhtlač a jej vznik, budúcnosť kníh, 
chápať knihu ako zdroj nového 
poznania. 

Žiak číta text s porozumením, 
pomenuje materiály, na ktoré sa 
písali knihy v minulosti , opíše 
knihu  súčasnosti  vyrobenú 
z papiera, elektronickú knihu, 
poukáže na ich výhody 
a nevýhody, v praktických 
činnostiach ovláda pojmy obálka 
knihy, obsah, ilustrácia, autor. 

OSR  
MDV 

U str. 6 - 7 

Matej Knižka 

Nacvičiť čítanie priamej reči, 
orientovať sa v texte, poznať 
postavu Mateja Hrebendu, 
vyhľadať informácie o M.H. na 
internete, vyjadriť svoje vnútorné 
pocity z prečítaného. 

Žiak číta text s porozumením, 
pozná postavu Mateja Hrebendu,  
výrazne číta priamu reč, pozná 
význam čítania kníh, zakladania 
knižníc, vymenuje knihy pre deti 
a mládež, ktoré má doma alebo si 
požičal z knižnice, získava kladný 
vzťah ku knihám a k čítaniu, 
uvedomuje si, že kniha je 
základným zdrojom poznania. 

OSR 
MDV 

U str. 8 - 10 

 
O hre so 
slovami 
a písmenami 

Pozvanie do hry 
Balón  
Zariaďovanie bytu  
Stratený zverinec  

Poznať základné literárne žánre 
a ich hlavné črty, poznať hry so 
slovami,  hľadať a tvoriť rýmy,  
zrozumiteľne prečítať básne, pojmy 
verš a rým. 

Žiak rozvíja vlastnú predstavivosť 
a fantáziu pri fabulovaní príbehu, 
samostatne tvorí rýmy, 
uvedomuje si význam hry v živote 
človeka. 

OSR 
ENV 

U str. 11 - 
16 
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X. 

O hre so 
slovami a 
písmenami 

Štefan Moravčík  
Čarovanie so 
slovami  
Zariekanie 
smiechom  

Poznať čo je umelecká literatúra, 
poznať spisovateľa Štefana 
Moravčíka a jeho tvorbu, poznať 
rozdiel medzi vecným a umeleckým 
textom, vyjadriť svoj zážitok 
z prečítaného. 
 

Žiak pozná spisovateľa a jeho 
tvorbu, pracuje s textom básne , 
samostatne tvorí rýmy , rozlišuje 
vecný a umelecký text, číta 
plynulo a s porozumením. 
 

ENV 
OSR 
 
 

U str. 17 - 
19 

Pochabené zhuby  
Z našej prírody 

Ovládať hlavné znaky prirovnania, 
vymyslieť prirovnanie, vedieť využiť 
informácie získané z vecného textu 
pre praktické činnosti, plynulo 
a s porozumením čítať, náučný 
text.  
 

Žiak aplikuje  získané poznatky 
z vecného textu do života , 
plynulo číta a chápe vecný aj 
umelecký text. 

ENV 
U str. 19 -  
21 

O prísloviach 
a 
porekadlách 

O troch princoch  
Popletené príslovia  

Poznať hlavné znaky príslovia,  
identifikovať príslovie v texte, 
vysvetliť význam prísloví , čítať 
plynulo a s porozumením. 

Žiak pracuje samostatne 
s textom, vyhľadá a selektuje 
v texte príslovie, vysvetlí význam 
príslovia. 

OSR 
U str. 22 - 
25 

O prísloviach 
a 
porekadlách 

Papagájska 
Rozprávka 
o tatových básňach  
 

Poznať hlavné znaky porekadla, 
identifikovať porekadlo v texte, 
poznať niekoľko porekadiel 
spamäti , chápať a rozumieť 
podstate textu, identifikovať 
kľúčové slová, čítať plynulo 
a s porozumením. 

Žiak vyhľadá v básni verše, ktoré 
obsahujú porekadlá, vysvetlí 
význam  porekadla, rozumie 
podstate textu, identifikuje 
kľúčové slová. 

OSR 
U str. 26 - 
27 



 13 

XI. 

O bájkach 
 

Ako k nám prišla 
bájka 
Korytnačka a zajac  
 Kohút a líška 
Labuť šťuka a rak  
 Bájka 
o elektrickom 
drôte 

Poznať charakteristické znaky 
bájky, identifikovať bájku, poznať 
najznámejších autorov bájok, 
zakladateľa bájky – Ezopa, 
analyzovať čítaný text , vedieť 
vyjadriť hlavnú myšlienku, 
poučenie, zhodnotiť text z hľadiska 
výrazových prostriedkov. 
 

Žiak pozná charakteristické znaky 
bájky, selektuje bájku od iných 
textov, pozná najznámejších 
svetových aj slovenských autorov 
bájok, vyjadrí vlastnými slovami 
poučenie. 
 

MDV 
ENV 
 

U str. 28 - 
32 
 

Mimočítankové 
čítanie 
Bájky 

Zhodnotiť text z hľadiska 
jazykových prostriedkov, 
oboznámiť sa s knihami a bájkarmi, 
vytvoriť výstavku knižiek s bájkami. 

Žiak odlíši novodobú bájku 
z hľadiska výrazových 
prostriedkov. 

OSR 
MUV  

O autorských 
rozprávkach 
 

Rozprávka 
o malom „a“ 
Daniel Hevier 
o sebe  

Analyzovať text , vedieť vyjadriť 
hlavnú myšlienku, orientovať sa 
v prozaickom texte, spoznať dielo 
spisovateľa D. Heviera pre deti, 
správne intonovať opytovacie vety. 

Žiak pozná spisovateľa a dielo D. 
Heviera , plynulo číta a 
reprodukuje text, vymyslí vlastné 
ukončenie rozprávky. 

OSR 
OZO 

U str. 33 - 
36 

Ako sa stať 
rozprávkarom 
Píšťalkár a autá 

Analyzovať a zhodnotiť text, 
selektovať  v texte časti poézie 
a prózy, vysvetliť slovné spojenia 
podľa úloh v čítanke, dokončiť 
rozprávku a vybrať jej zakončenie. 

Žiak ukončí rozprávku a vymyslí 
jej názov, verejne prezentuje 
svoje stanovisko, svoje návrhy 
zdôvodní a obháji. 

OSR 
MDV 
DOV 

U str. 37 - 
41 

XII. 

O autorských 
rozprávkach 

Zákaz stavania 
snehuliakov 
Les 

Analyzovať a zhodnotiť text 
z hľadiska obsahu, vedieť v texte 
nájsť prirovnania.  Poznať v texte 
časti poézie a prózy,  vysvetliť 
slovné spojenia. 

Žiak číta text s porozumením, 
voľne reprodukuje prečítaný text 
vlastnými slovami, vyhľadá 
v rozprávke prózu a poéziu, 
vysvetlí určené slovné spojenia. 

OSR 
MDV 

U str. 42 - 
46 
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O divadle 

O rímskom divadle 
Divadelná hra 
Režisér 

Evokovať schopnosť nezávisle 
myslieť , prijímať nové myšlienky, 
zhodnotiť a  posúdiť informačné 
zdroje, na základe ktorých bol text 
tvorený, pojem divadelná hra, 
scenár. 

Žiak vyjadrí zážitky z divadelného 
predstavenia, pozná pojmy 
a profesie súvisiace s divadlom, 
orientuje sa v scenári, rozlišuje 
pojmy film a divadlo. 

OSR 
U str. 47 - 
51 

Ján Uličiansky 
Kocúr na 
kolieskových 
korčuliach 

Poznať ako sa pripravuje rozprávka, 
prepojenie hudby a pohybu 
s textom, poznať rozdiel medzi 
prózou a zdramatizovaným 
textom. 

Žiak aktívne pracuje s textom,  
zapája sa do dramatizácie 
rozprávkovej hry 

MDV 
OSR 
RLK 

U str. 51 - 
55 

O rozhlase 
Kde sa vzal 
Osmijanko 
 

Čítať text s porozumením, 
oboznámiť sa s dielom spisovateľky 
K. Bendovej, reprodukovať text, 
pojem rozhlas. 

Žiak pozná rozhlas ako 
informačný prostriedok, chápe 
pojem rozhlas, pozná osobu 
a dielo Kristy Bendovej, 
reprodukuje dej rozprávky. 

ENV 
MDV   
OSR 

U str. 56 - 
57 
 

I. 

O rozhlase 

O načisto hlúpej 
krajine  
Xaver s nohami do 
X  
Dialóg 

Zovšeobecniť určité momenty 
vecných a niektorých umeleckých 
textov, pojem dialóg, identifikovať 
dialóg v textoch,  čítať dialóg 
v dvojici, čítať plynulo neznámy 
text, zdokonaľovať techniku 
čítania. 

Žiak odlišuje pojmy dialóg 
a monológ, dokáže čítať v dvojici 
rôzne dialógy, vyhľadá dialógy 
v texte, číta s porozumením, 
štruktúrované čítanie 
ľubovoľného textu. 

OSR 
U str. 58 - 
63 

Vranka Danka  
najcennejšie veci 
na svete  
Odsek 

Čítať s porozumením umelecké a 
vecné texty, posúdiť hodnotový 
rebríček jednotlivca, orientovať sa 
v texte pomocou odsekov. 

Žiak rozumie pojmu odsek 
a vyhľadá ho v texte, orientuje sa 
v texte pomocou odsekov, číta 
plynulo a s porozumením. 
 

MDV 
U str. 64 - 
66 

O filmoch 

Film 
Filmársky  
rodokmeň  
Príhody v divočine 
Kapitola 

Poznať profesie prítomné pri 
výrobe filmu, poznať spoluprácu 
a náväznosť jednotlivých profesií 
pri výrobe filmu, poznať pojem 
kapitola. 

 

Žiak  ústne vyjadrí svoje  zážitky a 
pocity z filmu, ovláda názvy 
a náplň práce jednotlivých 
profesií účastných pri výrobe 
filmu, v praktických činnostiach 
vyhľadá kapitolu v knihe, 

OSR 
MDV 
ENV 

U str. 67 - 
71 
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orientuje sa v knihe podľa kapitol. 

II. 

O filmoch 
 

BIB a BAB 
Plagát 
Stolček 
 

Poznať pojem plagát, poznať prvky, 
ktoré musí plagát obsahovať, 
vyzvať žiakov na prejavenie 
vlastného názoru k plagátu,  poznať 
skratky BIB a BAB, poznať pojmy 
bienále, festival a animácia, 
porovnávať konkrétny text s inými 
textami, vytvoriť plagát. 

Žiak pozná pojem plagát, vie, čo 
plagát obsahuje a na čo slúži, 
vytvorí plagát k výstave obrazov, 
rozlišuje pojmy bienále, festival, 
animácia, v praktických 
činnostiach porovná a vyhodnotí 
dva formálne odlišné texty. 

OSR 
MDV 
TBZ  
FIG 

U str. 72 - 
75 

O televízii 

Prečo televízia? 
Televízia  
Žuvačka pre oči 
Zachráňte planétu 

Chápať podstatu textu, 
identifikovať kľúčové slová, pojem 
televízia, zopakovať pojmy, ktoré 
súvisia s poéziou, vyhľadávať v 
textoch prirovnania. 

Žiak vysvetlí  pojem televízia, 
ovláda pojmy, súvisiace 
s poéziou, vyhľadá a vysvetlí 
prirovnania, číta s porozumením 
textu. 
 

MDV 
OSR 
ENV 
OZO 

U str. 76 - 
79 
 

 
Mimočítankové 
čítanie 
 

Zhodnotiť text z hľadiska 
jazykových prostriedkov, 
oboznámiť sa s knihami, vytvoriť 
výstavku knižiek s bájkami. 

Žiak odlíši knižné dielo od 
sfilmovaného diela. Pozná aspoň 
päť sfilmovaných diel. 

OSR 
MUV 
MDV 
 

 

III. 

O televízii 
Svet sĺz je taký 
záhadný 
 

Čítať plynulo a s porozumením 
umelecké a vecné texty, poznať 
následky nadmerného pozerania 
televízie, selekcia TV programov, 
vyzvať k diskusii ako TV ovplyvňuje 
myslenie a konanie ľudí. 
 

Žiak pozná základné druhy médií, 
rozhlas, televízia, film,  ich 
charakteristické znaky, pozná 
aspoň päť sfilmovaných diel, 
v reálnych situáciách ovláda 
pravidlá správania sa na  
kultúrnych a spoločenských 
podujatiach.  

MDV 
OSR 

U str. 80 - 
81 

O hudbe, 
zvukoch a 

O hudbe  
Spevokol  

Oboznámiť sa s knihou V. Šikulu – 
Prázdniny so strýcom Rafaelom, 

Žiak ovláda techniku čítania, 
dodržiava interpunkčné 

MDV 
ENV 

U str. 82 - 
85 
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tichu 
 

Zlatá muzika 
Strofa  

rozvíjať slovnú zásobu, pojem 
strofa, vyhľadať v básni básnické 
prostriedky, rýmy, verše, strofy. 

znamienka, rozvíja si slovnú 
zásobu, pozná pojem strofa, 
samostatne pracuje s textom 
podľa pokynov. 

 

O hudbe, 
zvukoch a 
tichu 
 

Ozvena  
Zvuky v prísloviach 
a porekadlách 
Čo si vtáčky 
štebocú  
Stehlík a slávik 

Chápať podstatu textu, 
identifikovať kľúčové slová, výrazne 
čítať text, aktívne sa podieľať na 
dramatizácii, využiť nadobudnuté 
kompetencie o divadle, 
vyselektovať poučenie, 
reprodukovať voľne prečítaný text. 

Žiak identifikuje z textu  kľúčové 
slová, využíva v praktických 
činnostiach nadobudnuté 
kompetencie , tvorí nové slová 
podľa pokynov, voľne 
reprodukuje text. 

OSR 
U str. 86 - 
89 

Mama, urob iné 
ticho 

Vyhľadať v texte priamu reč, 
odelovať hlas, dodržiavať zásady 
pri čítaní priamej reči, vnímať  
okolitý svet inými zmyslami, 
spoznávať svet nevidiacich cez 
vlastnú skúsenosť aj 
sprostredkovane, správať sa 
k ľuďom s postihnutím s empatiou. 

 

Žiak identifikuje v texte priamu 
reč, dodržiava zásady  čítania  
priamej  reči, vníma svet inými 
zmyslami než zrakom, pozná 
pojem slepecké písmo. 

OSR 
MUV 
 

U str. 89 - 
90 
 

Mama, urob iné 
ticho 
 

Vyhľadať v texte priamu reč, 
odelovať hlas, dodržiavať zásady 
pri čítaní priamej reči, vnímať  
okolitý svet inými zmyslami, 
spoznávať svet nevidiacich cez 
vlastnú skúsenosť aj 
sprostredkovane, správať sa 
k ľuďom s postihnutím s empatiou. 

Žiak identifikuje v texte priamu 
reč, dodržiava zásady  čítania  
priamej  reči, vníma svet inými 
zmyslami než zrakom, pozná 
pojem slepecké písmo. 
 

OSR 
MUV 

U str. 90 - 
91 
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IV. 

O maliaroch, 
obrazoch a 
komikse 

Dve sestry 
Ako sa maľuje na 
stenu 
Múroobrazy – 
obrazy na múroch 

Zdokonaľovať sa v technike čítania, 
čítať s porozumením, chápať 
čítanie ako zdroj získavania nových 
informácií, vyjadriť emocionálny 
vzťah k maliarskemu umeniu, 
popísať vlastnými slovami obraz  
a vnútorné pocity, ktoré obraz 
vyvoláva, charakterizovať postavy 
literárneho diela, vyhľadať 
prirovnania, reprodukovať text, 
pomenovať časti textu. 

Žiak číta s porozumením, 
vlastnými slovami vyjadrí svoj 
vzťah k maliarskemu umeniu, 
opíše obraz a pocity z neho, 
zostaví (ústne) krátku 
charakteristiku postáv, pracuje 
s textom podľa pokynov, 
pomenuje časti textu. 

OSR 
U str. 92 - 
96 
 

 
O maliaroch, 
obrazoch a 
komikse 

Čitateľ komiksov 
Komiks 
Malý princ 
Čo sú hviezdy 

Poznať charakteristické znaky 
komiksu, vytvoriť vlastný komiks. 

Žiak vysvetlí vlastnými slovami 
pojmy: komiks bubliny, obrázková 
reč, prezentuje vlastnú tvorbu. 

MDV 
TBZ 

U str.  
97 - 100 

Z každého 
rožku trošku 

Kôň a osol 
O korytnickej 
liečivej vode 
Z ľudovej 
slovesnosti 

Vyjadriť svoj zážitok a pocity 
z prečítaného, identifikovať 
a triediť literárne žánre, 
reprodukovať prečítaný text, 
plynulo a s porozumením čítať 
neznámy text. 
 

Žiak pozná rozdiely medzi bájkou, 
komiksom, povesťou,  správne 
zaradí výroky do ľudovej 
slovesnosti, zvláda techniku 
čítania, rozumie prečítanému 
textu. 

OSR 
U str.  
101 - 104 

V. 

Z každého 
rožku trošku 

Povedal mi jeden 
chlapec 
Mimočítankové 
čítanie 

Vyhľadať v texte prirovnania, 
vytvoriť z textu komiks, dialógy 
vložiť do slovných bublín, 
porovnávať konkrétny text s inými 
textami. 
 

Žiak číta plynulo a 
s porozumením, vysvetlí pojem 
prirovnanie, identifikuje v texte   
prirovnania, utvorí vlastné 
prirovnanie, prepíše a prekreslí 
text do komiksu, prezentuje 
vlastnú prácu. 

OSR 
RLK 
TBZ 

U str.  
105 - 107 

Ženích zo studne 
Mimočítankové 
čítanie 

Poznať základné črty ľudovej 
rozprávky, identifikovať  črty 
rozprávky v konkrétnom texte, 
poznať detské časopisy. 

Žiak selektuje v texte znaky a črty 
ľudovej rozprávky, číta plynulo 
a s porozumením neznáme texty. 

OSR 
U str.  
107 - 109 

Aby porozumenie Analyzovať text, rozpoznať hlavné Žiak charakterizuje postavy, OSR U str.  
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medzi ľuďmi bolo 
čisté a krásne  

myšlienky   od vedľajších, vedieť 
vyjadriť hlavnú myšlienku textu, 
orientovať sa v texte podľa 
odsekov. 

 

prerozpráva rozprávku, ovláda 
charakteristické znaky rozprávky,  
zaradí rozprávku a zdôvodní svoje 
tvrdenie. 

 

110 - 112 

Zo života zrkadiel 
Prázdninová pieseň 

Porovnať konkrétny text s inými 
textami, zaradiť text k správnemu 
literárnemu žánru, charakterizovať 
literárne postavy, reprodukovať 
text, vyhľadať básnické 
prostriedky. 

Žiak zaradí text k literárnemu 
žánru na základe hlavných 
znakov, selektuje básnické 
prostriedky, zostaví 
charakteristiku literárnej postavy. 

OSR 
U str.  
112 - 115 

VI 

 
Opakovanie 

Mimočítanková 
literatúra 
Autorské rozprávky 

Čítať s porozumením umelecké a 
vecné texty, vedieť čo je autorská 
rozprávka a zdôvodniť svoje 
tvrdenie, reprodukovať text, 
pracovať s knihou,  precvičovať 
techniku čítania, rozširovať slovnú 
zásobu, štruktúrované čítanie. 

Žiak číta texty s porozumením, 
odlíši autorskú rozprávku, obháji 
svoje tvrdenie, vytvára 
predpovede a predpoklady 
fabulovania čítaného textu. 

OSR 
 

 

 
Opakovanie 

Mimočítanková 
literatúra 
Ľudové rozprávky 

Čítať s porozumením umelecké a 
vecné texty, vedieť čo je ľudová 
rozprávka a zdôvodniť svoje 
tvrdenie, reprodukovať text, 
pracovať s knihou a orientovať sa 
v nej,  precvičovať techniku čítania, 
rozširovať slovnú zásobu. 

Žiak číta texty s porozumením, 
odlíši ľudovú rozprávku, obháji 
svoje tvrdenie, voľne reprodukuje 
text, vytvára predpovede 
a predpoklady fabulovania 
čítaného textu. 

OSR 
 

 
Opakovanie 

Čítanie detských 
časopisov 

Čítať s porozumením umelecké a 
vecné texty. 

Žiak pozná viac detských 
časopisov, pozná ich zameranie. 

OSR  

 

 
 
Legenda:  Prierezové témy a ich skratky 

   DOV  –  Dopravná výchova 

   ENV  –  Environmentálna výchova 

   FIG   –   Finančná gramotnosť 
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   MDV – Mediálna výchova 

   MUV – Multikultúrna výchova 

   OSR  –  Osobnostný a sociálny rozvoj 

   OZO –  Ochrana ţivota a zdravia 

   RLK  –  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

   TBZ  –  Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

   VMR –  Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Anglický jazyk 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 3 hodín                              ročne 99 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

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

poţiadavkou zo strany rodičov či ţiakov ale najmä spoločenským vývinom. Vstup našej krajiny do EÚ a 

jej štruktúr si ţiada ovládanie cudzích jazykov , dobré vedomosti a komunikačné zručnosti. Jednou z 

moţnosti ako túto poţiadavku naplniť je začať vyučovať anglický jazyk uţ 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 ţiakom 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, ţe 

vedie ţiakov k: 

 získavaniu nových kompetencií 

 opakovaniu  si naučených  vedomostí 

 vyuţívaniu vedomostí z iných predmetov 

 hodnoteniu svojich  pokrokov 

 spolupráci vo dvojiciach, alebo v skupinách 

 socializácií detí 

 vyuţívaniu 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 ţiakov rozmýšľať o učení sa CJ a viesť ich k vyuţívaniu vlastného jazykového portfólia ako 

nástroja sebahodnotenia 

 viesť ţiakov k samostatnosti v štúdiu tým, ţe ţiak má dostatok priestoru  

       pre intenzívnu a tvorivú prácu so zmysluplným vyuţívaním IKT 

Kľúčové spôsobilosti 

 porozumieť počutému a písanému slovu 

 hovoriť a vedieť odpovedať na otázky 
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 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 celoţivotné vzdelávanie. 

Kompetencie na riešenie problémov 

 viesť k samostatnému riešeniu problémov, schopnosti hľadať viaceré riešenia, 

 viesť k vyuţívaniu svojich skúseností a myslenia, nachádzaniu zhôd, odlišností, 

 vyuţívanie modelových situácií, 

 hľadanie optimálneho riešenia vyuţívaním tvorivého myslenia, kreativity, 

 rozvíja kritické myslenie. 

Komunikatívne kompetencie 

 vyuţíva diskusiu o probléme, 

 vedie k vyuţívaniu IKT na komunikáciu, 

 samostatné i tímové prezentácie. 

Sociálne kompetencie 

 skupinová práca, tímová práca, organizácia práce, pravidlá, 

 individuálny prístup k talentovaným ţiakom (rozširujúce úlohy), k ţiakom 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 súťaţí. 

Pracovné kompetencie 

 zodpovedný prístup k práci, jej výsledkom, 

 zodpovednosť za seba i svoj tím, 

 kontrola samostatných prác, 

 autokontrola a kontrola spoluţiaka. 

 

3. Obsah učebného predmetu 

        

Na hodinách sa má vytvoriť hravá atmosféra, v ktorej sa môţe dieťa učiť bez strachu a stresu. 

V začiatočnej fáze vyučovania anglického jazyka hrajú dôleţitú úlohu parajazykové (rytmus, intonácia) 

a nonverbálne (gestikulácia, mimika) prostriedky. 

 Správne zvolenými metódami  sa má vyprovokovať chuť do učenia a vyuţiť prirodzená zvedavosť dieťaťa. 

Je nutné zohľadniť potreby dieťaťa a umoţniť mu učiť sa všetkými zmyslami. Prihliada sa aj na  

vyjadrovacie schopnosti ţiaka, kreativitu, sociálne správanie a rečové zručnosti.  V prvom rade má dieťa 

jazyk zaţiť a pouţiť 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  kaţdej z preberaných tém rozvíjame u ţiakov 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 4. ročník        3 hodiny týţdenne        99 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tématický celok Téma 

IX. 

1 

Preliminary Lessons Pozdravy,  

abeceda 

2 

Preliminary Lessons Hračky, 

 farby 

3 

Preliminary Lessons Čísla, 

 trieda 

4 

Hello ! - L1. 

Oboznámenie ţiakov s 

učebnicou angličtiny Way 

Ahead I  

Slovné spojenie I am / I ´m + 

meno 
neurčitý člen a: a frog, a mouse 

Povedať názov učebnice; 

pozdraviť sa a predstaviť sa; 

pouţiť neurč. člen a pomenovať 

niektoré zvieratká 

 

X. 

1 

My name is ... - L1. Pozdraviť sa a predstaviť sa; 

cvičenia – tvorba dialógov 

2 

What´s this?-  L2. Nazvať školské pomôcky, 

Objekty v triede 

3 

What´s this?-  L2. Poznať farby 

4 

How many dinosaurs ? - L3. 

koncovka –s: two lions, five 

pandas,.. 

Čísla 1 – 6, zvieratá 

XI. 

1 

How old are you? I´m six. - L4. 
 

Čísla 1 – 10, 

Členovia rodiny 

opýtať sa na vek inej osoby a povedať 

svoj vek 

 

2 

It is big. They are little. – L5. Vyjadrenie pocitu – šťastný, smutný 

Porovnanie veľkosti – veľký, malý 

 

3 

My friend, Sam. – L5. Popis priateľa – vek, schopnosti, 

veľkosť.... 

4 

This is my grandfather.  - L 6. Ukázať na fotke a pomenovať členov 

svojej rodiny 

pomenovať časti oblečenia a časti 

ľudského tela 
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XII. 

1 

I have a rabbit. – L 7. 

 

Pomenovať zvieratká,  priradenie 

správnych farieb - cvičenia 

 

 

 

2 

My pets. – L 7. Opis zvieratka farbou, vzhľad 

3 

The duck is in the bath. – L 8. Ukázať na obrázku časti domu; 

nakresliť domček pre zvieratko  

cvičenia s predloţkami 

 

I. 

1 

Where is the mouse ? – L8. Izby a nábytok 

2 

What are these ? – L 9. 

Numbers – 10 - 20 

Pečenie, pečívo - geometrické tvary  

Číslovky 10 – 20 - cvičenia 

3 

Are these your shoes ? – L 10. 

My room. 

Moje oblečenie: 

pomenovať niektoré druhy oblečenia; 

vymenovať aké oblečenie má v škole 

či doma 

opis izby chlapca a dievčaťa. 

II 

1 

There is a house. – L 11. 

 

Ukázať na obrázku okolie domu; 

nakresliť domček pre zvieratko  

nazvať rôzne druhy dopravných 

prostriedkov 

 

 

2 

What is  the time ? – L 12. 

Clocks 
  

Vedieť sa opýtať na čas a odpovedať - 

cvičenia 

Rôzne druhy hodín. 

3 

She has a little pink mouth. - 

L13. 

Vymenovať a ukázať na časti tváre 

a tela;  

vzťahy v rodine 

4 

Hippos are big. – L 14.    Názvy zvieratiek ţijúcich v ZOO 

Popis zvierat - cvičenia 

III. 

1 

Animals – L 14. Popis zvierat - cvičenia 

2 

Please sit down. – L 15. 

 

Opakovacia lekcia -  číslovky , 

slovesa, čas, zvieratá 

Dávanie prikazov 

 

3 

They can do lots of things ! – L 

15. 

Cvičenia - slovesá 

IV. 

1 Whose is this ? – L 16. 

 

Priradiť predmety k osobám 

a zvieratám 

 

 



 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

2 Revision Časová rezerva - opakovanie 

3 I can run -  L 17. Sloveso – vedieť 

Druhy športov 

4 Did you know this ? – L 17. Cvičenia – opakovanie slovnej zásoby  

   

V. 

1 She can sleep. – L 18. 

Modálne sloveso can + činnosť: 

 

Vyjadriť slovom a predviesť danú 

činnosť 

 

2 What can animals do ? - L 18 Vymenovať  schopnosti zvierat a ich 

opis 

 

3 Where is it ? – L 19. Správne pouţívať  otázku kde je ? 

 kde sú ? a odpovede v cvičeniach 

 

4 Where are we ? – L 19. 
 

Cvičenia – opakovanie slovnej zásoby 

VI. 

1 I can see ... – L 20.                                             
 

Opakovacia lekcia 

2 A day at the castle – L 20. Práca s obrázkami – opakovanie 

slovnej zásoby. 

3 Revision Záverečné opakovanie:  

prezentovať naučené vedomosti 

v praxi 

Čo som sa naučil/a 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Predmet Prírodoveda 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodina                              ročne 66 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 ţivotným prostredím dieťaťa a s dieťaťom samým. Prostredníctvom 

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

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Hlavným cieľom predmetu je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia 

a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo samostatne schopné orientovať sa v informáciách a vedieť ich 

spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň. Cieľ je moţné 

bliţšie špecifikovať, prírodoveda má deti viesť k :  

o spoznávaniu ţivotného prostredia, k pozorovaniu zmien, ktoré sa v ňom dejú, k vnímaniu 

pozorovaných javov ako častí komplexného celku prírody. 

o rozvoju schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych 

informačných zdrojoch. 

o rozvoju schopnosti pozorovať s porozumením prostredníctvom vyuţívania všetkých zmyslov 

a jednoduchých nástrojov, interpretovať získané informácie objektívne.  

o opisovaniu, porovnávaniu a klasifikácii informácií získaných pozorovaním.  

o rozvoju schopnosti realizovať jednoduché prírodovedné experimenty. 

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

o tvorbe a modifikácii pojmov a predstáv, ktoré opisujú a vysvetľujú základné prírodne javy 

a existencie. 

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

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

prostredníctvom zdravého ţivotného štýlu. 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

sociálne komunikačné kompetencie 

 dokáţe určitý čas sústredene načúvať, náleţite reagovať, pouţívať vhodné argumenty 

a vyjadriť svoj názor 

 identifikuje a správne pouţíva základné pojmy 

 dokáţe objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov 

a procesov, podstatu procesov a vzťahov  

 vecne správne sa vyjadruje verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme 

 dokáţe spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele metódy, výsledky 

a ich vyuţitie 

kompetencia  učiť sa učiť sa 

 získava schopnosť sebareflexie  pri poznávaní svojich myšlienkových postupov 

 na základe poskytovaných moţností uplatňuje základy rôznych techník učenia sa a efektívne si 

osvojuje poznatky a študijné návyky 

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

činnostiach 

 dokáţe pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami 

 

spôsobilosť v oblasti informačných a komunikačných technológií 

  prejavuje radosť zo samostatne získaných informácií 

 vie vyuţiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie 

z rôznych zdrojov 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení 

 

spôsobilosť riešiť problémy 

 dokáţe popísať problém  

 dokáţe navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov 

 dokáţe samostatne tvoriť na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh predpokladať a určiť 

príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať 

osobné sociálne a občianske spôsobilosti 

 pozná svoje povinnosti, dokáţe rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb 

 ochotne prijíma nové nápady, prípadne sám prichádza s novými nápadmi a postupmi, 

diskutuje o nich, prispieva k spoločnej práci, 

 

 

 



Mesiac/ 

týţdeň 

Tematický celok Téma 

 
Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Učebnica 

str. č. 

9- 1 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Preukaz detektíva. 

Detektívny kvíz 

Opakovanie učiva 3. ročníka Ţiak vie, aké vlastnosti by mal mať správny 

detektív. 

OZO 2,3 

9-2 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Magnet Magnet Ţiak vie, ţe magnet je predmet, ktorý priťahuje 

niektoré kovové predmety a nepriťahuje ţiadne 

nekovové predmety. Vie vysvetliť, ako sa k 

sebe správajú dva magnety. Pozná pojem 

magnet. Ţiak vie vysvetliť, ako sa k sebe 

správajú dva magnety. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

4-6 

9- 3 

 

 

 

10 -1 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

Opakovanie  

Magnetické pole Magnetické pole Ţiak vie skúmaním zistiť, ţe magnet pôsobí do 

určitej vzdialenosti – má okolo seba tzv. mag-

netické pole. Pojem magnetické pole. Ţiak vie 

navrhnúť postup, pomocou ktorého porovná 

veľkosť (odmeria) magnetického poľa dvoch 

magnetov. 

OSR,OZO 7-10 

10- 2 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

Kompas Kompas Ţiak pozná kompas. Ţiak vie, ako sa pouţíva 

kompas. 

DOV, MDV, 

OSR, OZO 

11-13 

10-3 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Gravitačné pole Spomaľovanie a zrýchľovanie 

pádu predmetov 

Ţiak vie, ţe niektoré predmety padajú k zemi 

rýchlejšie, iné pomalšie. Pozná pojmy spomaľo-

vanie a zrýchľovanie pádu predmetov. 

ENV, OSR, 

OZO 

14, 15 

10- 3 

 

 

10-4 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

Opakovanie  

Gravitačné pole Spomaľovanie a zrýchľovanie 

pádu predmetov 

Ţiak vie skúmaním zistiť, ţe to, ako rýchlo 

predmety padajú k zemi, závisí od veľkosti a 

tvaru predmetov. Vie skúmaním zistiť, ţe to, 

ako rýchlo predmety padajú k zemi, závisí od 

výšky, z ktorej predmety padajú. 

ENV, OSR, 

OZO 

16-18 

11- 1 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Vesmír Podmienky ţivota na Zemi a 

vo vesmíre 

Ţiak vie, aké sú podmienky ţivota na Zemi a vo 

vesmíre. Ţiak vie, ţe vo vesmíre nie je vzduch. 

ENV, OSR, 

OZO 

19-21 

11- 2 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Planéta Zem Zem ako planéta. Mesiac ako 

druţica Zeme. 

Ţiak vie, ţe Zem je planéta, ktorá obieha okolo 

hviezdy nazývanej Slnko, ţe Zem má pribliţne 

guľovitý tvar a okolo Zeme obieha jej druţica – 

Mesiac. Ţiak vie, ţe Zem sa okrem pohybu 

okolo Slnka otáča aj okolo vlastnej osi, ţe Zem 

sa okolo vlastnej osi otočí za jeden deň (24 

hodín) a obehne okolo Slnka za jeden rok (365 

dní). Ţiak vie demonštrovať na modeli Zeme 

rotáciu planéty okolo vlastnej osi a zároveň 

rotáciu okolo Slnka. Vie, ţe Mesiac nesvieti, ale 

odráţa svetlo dopadajúce naň zo Slnka. 

DOV, ENV, 

OSR, OZO 

22-24 



 28 

11-3 

 

 

 

 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

Opakovanie 

Hviezdy a planéty Slnko ako hviezda. Slnečná 

sústava Merkúr, Venuša, Zem, 

Mars, Jupiter, Saturn, Urán 

a Neptún. Súhvezdie Veľký 

voz, Orion. Podmienky ţivota. 

Ţiak vie charakterizovať súhvezdie ako 

viditeľné usporiadanie hviezd do 

rozpoznateľného obrazca. Vie rozpoznať hlavné 

súhvezdie zimnej oblohy Orion a na letnej 

oblohe Veľký voz (ako časť súhvezdia Veľkej 

medvedice). Ţiak vie vymenovať v poradí 

planéty slnečnej sústavy: Merkúr, Venuša, Zem, 

Mars, Jupiter, Saturn, Urán a Neptún. Vie, ţe 

planéty spolu tvoria slnečnú sústavu. Ţiak vie 

graficky znázorniť usporiadanie slnečnej 

sústavy. Vie zváţiť, aké podmienky by musela 

mať planéta na to, aby na nej človek preţil. 

DOV, MDV, 

MUV, OSR, 

25-27 

11-4 

 

 

 

 

 

 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

 

 

 

Skúmanie vesmíru Teplo. Teplota, teplomer, 

telesná teplota. 

Ţiak vie, ţe teplo spôsobuje zvyšovanie teploty 

látok. Vie vysvetliť na príkladoch rozdiel, ţe 

niektoré látky sa zahrievajú rýchlejšie a iné 

pomalšie. Ţiak dokáţe skúmať stálosť telesnej 

teploty. Vie porovnať telesnú teplotu detí a 

dospelých. Pozná pojmy teplota, teplomer, 

telesná teplota. 

DOV, MDV, 

MUV, OSR, 

28-30 

11-4 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Správa pre detektívnu 

kanceláriu o neţivej prírode a 

prírodných javoch.  

 Detektívna encyklopédia. Opakovanie. Časová rezerva. Detektívna 

encyklopédia. 

ENV, OSR 31 

 

 

 

12-1  

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

Opakovanie  

Jednoduché stroje Páka, naklonená rovina, 

kladka, ozubené koleso. 

Ţiak vie, ţe jednoduché stroje slúţia na 

uľahčenie práce. Ţiak vie, ţe pomocou 

jednoduchých strojov môţeme meniť veľkosť a 

smer sily. 

ENV, MUV, 

OSR,  

32-34 

 

12-1 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Páka Páka, hojdačka, rovnoramenné 

váhy, noţnice, kliešte, páčidlo, 

veslo, kľučka, pevný bod. 

Ţiak vie, ţe pomocou páky môţeme nadvihnúť 

ťaţké predmety s menšou námahou. Pozná po-

jem páka. Ţiak vie pouţiť páku (hojdačka, 

rovnoramenné váhy, noţnice, kliešte, páčidlo, 

veslo, kľučka), vie, čo je pevný bod. Vie 

skúmaním zistiť, ţe čím je páka dlhšia, tým 

menej sa pri nadvihovaní namáhame. 

OSR 35-37 

12-2 1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

Naklonená rovina Naklonená rovina: svahové 

cesty – serpentíny; skrutka, 

sekera, pluh, klin. 

Ţiak vie, ţe pomocou naklonenej roviny 

dokáţeme vyniesť veľký náklad do výšky s 

menšou námahou. Vie skúmať zmenu 

vynaloţenej námahy pri zmene sklonu 

naklonenej roviny. Ţiak vie vytvoriť z vlastného 

skúmania závery. Pozná naklonenú rovinu: 

svahové cesty – serpentíny; skrutka, sekera, 

ENV, OSR 38,39 
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pluh, klin. 

12-3 

 

 

 

 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

 

Kladka Kladka, lanovka, stavebná 

kladka, posilňovacie stroje, 

pevná kladka, voľná kladka. 

Ţiak vie, ţe pomocou kladky môţeme dvíhať 

ťaţké predmety s menšou námahou. Vie 

zostrojiť pevnú kladku, voľnú kladku. Pojmy: 

kladka, lanovka, stavebná kladka, posilňovacie 

stroje, pevná kladka, voľná kladka. 

ENV, OSR  40, 41 

12-3 

 

 

 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

Kladkostroj Kladkostroj Ţiak vie zostrojiť kladkostroj. Pojem 

kladkostroj. 

ENV, MDV, 

OSR, 

42, 43 

12-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Pátrame po neţivej prírode 

a prírodných javoch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie 

Ozubené koleso. Správa pre 

detektívnu kanceláriu o 

neţivej prírode a prírodných 

javoch.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ozubené koleso, bicykel, 

hodiny, kuchynský 

mechanický šľahač, 

mechanická vŕtačka, vodný a 

veterný mlyn, súkolesie, 

ozubnica. Opakovanie 

tematického celku. Časová 

rezerva. Detektívna 

encyklopédia. 

Ţiak vie, ţe ozubené koleso má na okraji zuby; 

tie zapadajú do zubov iných ozubených kolies. 

Vie vysvetliť, ţe pouţitím kombinácie väčších a 

menších kolies a ozubnice (ozubenej reťaze) 

môţeme meniť smer točenia ozubených kolies, 

rýchlosť ich točenia aj námahu, ktorú je potreb-

né na točenie vynaloţiť. Pojmy: ozubené 

koleso: bicykel, hodiny, kuchynský mechanický 

šľahač, mechanická vŕtačka, vodný a veterný 

mlyn, súkolesie, ozubnica. Opakovanie 

tematického celku. Časová rezerva. Detektívna 

encyklopédia 

DOV, ENV, 

MDV, OSR  

44, 45, 46 

 

 

 

 

 

 

 

47 

1-2 2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

Dýchacia sústava Dýchanie, spotreba kyslíka, 

pľúca. Kvapôčková infekcia a 

pôvodcovia ochorení, kašeľ, 

kýchanie. 

Ţiak vie, ţe vdychovaný vzduch sa od 

vydychovaného odlišuje tým, ţe obsahuje 

menej kyslíka a viac oxidu uhličitého. Vie, ţe 

pri zvýšenej námahe potrebuje človek viac 

energie (potravy) aj kyslíka (dýcha rýchlejšie) a 

ţe vo vydychovanom vzduchu sa nachádza veľa 

vody v podobe vodnej pary. Ţiak vie vysvetliť 

proces dýchania a vie zakresliť proces dýchania. 

Vie navrhnúť postup, ako zistiť, či človek 

dýcha. Pozná pojmy dýchanie, spotreba kyslíka, 

pľúca. Ţiak vie, ţe so vzduchom sa do 

organizmu môţu dostať aj nečistoty a 

pôvodcovia ochorení. Vie, ţe na zachytávanie 

nečistôt a pôvodcov ochorení slúţi hlien, ktorý 

sa vylučuje v nose a v hrdle. Ţiak vie vysvetliť 

prenos ochorenia prostredníctvom kvapôčkovej 

DOV, ENV, 

MDV, OSR, 

OZO 

48-51 
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infekcie. Vie vysvetliť obranné mechanizmy – 

kýchanie a kašlanie. Pojmy kvapôčková 

infekcia a pôvodcovia ochorení, kašeľ, 

kýchanie. 

1-2 2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

Obehová sústava. Srdce Srdce Ţiak vie, ţe srdce je sval, ţe je duté a pracuje 

ako pumpa na krv. Vie, kde sa nachádza srdce, 

aký má tvar a aké je veľké. Ţiak vie, ţe na srdce 

sú napojené cievy, ktoré rozvádzajú krv po 

celom tele. Vie, ţe pravidelným cvičením sa 

trénuje aj srdce. Pozná pojem srdce. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO, 

VMR 

52-53 

1-3 2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

Tep Tep Ţiak vie, ţe činnosť srdca sa prejavuje ako tep. 

Vie vysvetliť, ako a prečo sa zrýchľuje tep pri 

vynakladaní námahy. Pozná pojem tep. 

MDV, OSR, 

OZO 

54,55 

1-3 

 

 

 

 

 

2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

 

 

 

 

Krv, cievy a krvný obeh Krv, červené krvinky, biele 

krvinky, krvné doštičky. 

Cievy, krvný obeh. 

Ţiak vie, ţe krv je tekutina, ktorá rozvádza po 

tele potrebné látky, vie vysvetliť, ako sa tieto 

látky dostávajú do krvi. Vie, ţe v krvi sa 

nachádzajú červené krvinky, biele krvinky a 

krvné doštičky. Ţiak vie vysvetliť význam 

darcovstva krvi. Pozná pojmy krv, červené 

krvinky, biele krvinky, krvné doštičky. Ţiak vie, 

ţe krv je rozvádzaná po tele cievami a ţe cievy 

sa nachádzajú v celom tele, ţe sa rozvetvujú od 

najhrubších, vychádzajúcich zo srdca, po 

najtenšie, nachádzajúce sa v pokoţke. Vie 

vysvetliť a zakresliť krvný obeh. Vie vysvetliť, 

ako sa krvou dostávajú lieky, ale aj jedy do 

rôznych častí tela. Pozná pojmy cievy, krvný 

obeh. 

MDV, OSR, 

OZO 

56-58 
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1-4 

 

 

 

1-4 

 

2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

 

 

opakovanie 

Rozmnoţovacia sústava Rozmnoţovanie človeka. 

Počatie, tehotenstvo, pôrod. 

Opakovanie tematického 

celku. 

Ţiak vie vysvetliť význam rodiny pri 

rozmnoţovaní človeka. Ţiak vie, ţe na 

splodenie dieťaťa je potrebný dospelý muţ a 

dospelá ţena, ţe po oplodnení ţeny muţom sa v 

tele ţeny vyvíja dieťa – ţena je tehotná. Vie, ţe 

dieťa sa v tele ţeny vyvíja pribliţne deväť 

kalendárnych mesiacov, pričom matka je s 

dieťaťom spojená pupočnou šnúrou, cez ktorú 

dieťa od matky prijíma potrebné látky a kyslík. 

Pozná pojmy rozmnoţovanie človeka, počatie, 

tehotenstvo, pôrod. 

ENV, MDV, 

MUV, OSR, 

OZO, VMR 

59, 60, 61 

2-1 

 

 

 

 

2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

 

 

 

Rozmnoţovacia sústava Detstvo, dospelosť, staroba, 

smrť 

Ţiak vie opísať vývin človeka od počatia aţ po 

starobu a sústrediť sa na zmeny v raste a vývine 

organizmu. Pozná pojmy detstvo, dospelosť, 

staroba, smrť. 

ENV, MDV, 

MUV, OSR, 

OZO, VMR 

62,63 

2-2 

 

 

2/2 

2. Pátrame po tom, ako 

funguje ľudské telo 

 

Opakovanie 

Správa pre detektívnu 

kanceláriu o tom, ako funguje 

ľudské telo.  

Opakovanie tematického 

celku. 

Opakovanie tematického celku. OSR, OZO, 

VMR 

64 

2-3 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Prírodné spoločenstvá Prírodné spoločenstvá. Ţiak vie, ţe prírodné spoločenstvo tvoria 

rastliny, ţivočíchy a huby, ktoré ţijú v 

spoločnom ţivotnom prostredí a sú od seba 

vzájomne závislé. 

ENV, OSR, 

OZO 

65-67 

2-4 

 

 

2-4 

3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

 

Opakovanie  

Lesné spoločenstvo. Rastliny 

lesného spoločenstva 

Lesné spoločenstvo. Dub letný, 

buk lesný, hrab obyčajný, 

borovica lesná. 

Ţiak vie opísať les ako spoločenstvo rastlín a 

ţivočíchov, ktoré sú vzájomne od seba závislé. 

Ţiak vie, ţe rastliny – dub letný, buk lesný, hrab 

obyčajný, borovica lesná – vyţadujú pre svoj 

ţivot rôznorodé podmienky. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

68,69 

70-72 

3-1 

 

 

 

3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

 

 

Ţivočíchy lesného 

spoločenstva 

Medveď hnedý, jeleň lesný, 

sova lesná, veverica stromová. 

Ţiak vie vysvetliť ţivot ţivočíchov v lese. Vie 

opísať spôsob ţivota typických zástupcov 

lesného spoločenstva – medveď hnedý, jeleň 

lesný, sova lesná, veverica stromová. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

73-75 

3-2 

 

 

 

 

3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

 

 

Opakovanie  

Spoločenstvo lúk. Rastliny 

spoločenstva lúk 

Spoločenstvo lúk. Nevädza 

poľná, rumanček roľný, 

zvonček konáristý, lipnica 

lúčna, čakanka obyčajná. 

Ţiak vie, ţe rastliny vyţadujú pre svoj ţivot 

rôznorodé podmienky – nevädza poľná, 

rumanček roľný, zvonček konáristý, lipnica 

lúčna, čakanka obyčajná. Ţiak vie navrhnúť 

postup skúmania rôznorodosti lúčneho porastu. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

76, 77 

78-81 

3-3 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Ţivočíchy spoločenstva lúk Koník lúčny, kriţiak obyčajný, 

čmeľ zemný. 

Ţiak vie vysvetliť ţivot ţivočíchov v lúčnom 

poraste. Vie opísať spôsob ţivota typických 

zástupcov lúčneho spoločenstva – koník lúčny, 

kriţiak obyčajný, čmeľ zemný. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

82, 83, 84 
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3-3 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Spoločenstvo polí Spoločenstvo polí. Obrábanie 

pôdy. 

Ţiak vie vysvetliť vznik polí obrábaním – 

obrábanie pôdy. Vie porovnať pole s lúkou. Vie 

vytvoriť na základe porovnania poľa s lúkou 

závery o rôznorodosti rastlinstva. 

ENV, OSR, 

OZO 

85-87 

3-4 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Poľné plodiny spoločenstva 

polí 

Poľné plodiny Ţiak vie vysvetliť význam polí pre človeka – 

poľné plodiny. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

88, 89 

4-1 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Ţivočíchy spoločenstva polí Sokol sťahovavý, škrečok 

poľný, zajac poľný, králik 

poľný. 

Ţiak vie vysvetliť ţivot ţivočíchov na poli. Ţiak 

vie opísať spôsob ţivota typických poľných 

ţivočíchov – sokol sťahovavý, škrečok poľný, 

zajac poľný, králik poľný. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

90, 91 

4-2 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

 

Opakovanie 

Vodné spoločenstvo Vodné spoločenstvo Ţiak vie vysvetliť, ţe rastliny, ktoré ţijú v 

blízkosti vodných zdrojov, vyţadujú väčšie 

mnoţstvo vody, pretoţe v inom prostredí by 

nepreţili. 

ENV, OSR, 

OZO 

92, 93 

4-3 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Rastliny vodného 

spoločenstva 

Vŕba biela, jelša lepkavá, trsť 

obyčajná, lekno biele. 

Ţiak vie vysvetliť, ako sa vodné rastliny 

prispôsobili ţivotu vo vode – vŕba biela, jelša 

lepkavá, trsť obyčajná, lekno biele. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

94, 95, 96 

4-4 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Ţivočíchy vodného 

spoločenstva ţijúce vo vode 

Kapor obyčajný, šťuka 

obyčajná. 

Ţiak vie vysvetliť, ţe voda je prostredím pre 

ţivot mnohých ţivočíchov. Vie uviesť príklady 

ţivočíchov ţijúcich priamo vo vode – kapor 

obyčajný, šťuka obyčajná. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

97, 98 

5-1 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

 

 

Opakovanie  

Ţivočíchy vodného 

spoločenstva ţijúce pri vode 

Kačica divá, komár, váţka. Ţiak vie uviesť príklady ţivočíchov ţijúcich pri 

vode, pre ktoré je vodný zdroj zdrojom potravy 

– kačica divá. Ţiak vie uviesť príklady 

ţivočíchov, ktoré potrebujú vodu len na 

rozmnoţovanie – komár, váţka. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

99-101 

5-2 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Potravový reťazec Potravové reťazce a potravové 

siete. 

Ţiak vie, ţe potravový reťazec vyjadruje 

potravovú závislosť jednotlivých organizmov 

ţijúcich na určitom území. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

102-105 

5-3 3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

Chránené rastliny a ţivočíchy Plesnivec alpínsky, črievičník 

papučka, bleduľa jarná, rys 

ostrovid, vydra riečna, medveď 

hnedý. 

Ţiak vie, ţe niektoré rastliny sú na pokraji 

vyhynutia. Vie vysvetliť, čo sa môţe stať, ak 

úplne vyhynie niektorý ţivočíšny druh. Ţiak 

vie, ţe niektoré rastliny sú na pokraji vyhynutia, 

preto sú zákonom chránené – plesnivec 

alpínsky, črievičník papučka, bleduľa jarná. Vie 

vysvetliť narušenie rovnováhy potravového 

reťazca pri vyhynutí určitej rastliny. Vie 

vysvetliť, čo sa môţe stať, ak úplne vyhynie 

niektorý ţivočíšny druh – rys ostrovid, vydra 

riečna, medveď hnedý. Ţiak vie uvaţovať o 

vzťahoch medzi rastlinami, ţivočíchmi a 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

106-109 



 33 

prostredím. 

5-4 

 

 

 

 

 

6-1,2 

3. Pátrame po stopách 

prírodných spoločenstiev 

 

 

 

 

Opakovanie 

Súhrnné opakovanie učiva 4. 

ročníka. Správa pre 

detektívnu kanceláriu o 

prírodných spoločenstvách.  

Opakovanie tematického 

celku. Detektívna 

encyklopédia. Opakujeme si. 

Opakovanie tematického celku. Detektívna 

encyklopédia. Opakujeme si. 

ENV, MDV, 

OSR, OZO 

110 

 

 

 

 

 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť 

Predmet Vlastiveda 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodina                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

      Vlastiveda je predmetom, ktorý skúma reálny svet, v ktorom sa ţiak bezprostredne  pohybuje.  V 

krátkosti to môţeme nazvať ako objavovanie reálneho sveta ţiakmi v určitom čase a priestore, vzájomné 

ovplyvňovanie sa človeka a prírody. Práve čas a priestor sú chápané ako základné kategórie 

spoločenského ţivota, ktorými si ľudia môţu odovzdávať svoje informácie. Je v nich sprostredkovaný aj 

rozdielny ţivot ľudí v jednotlivých kultúrach. Súčasťou vlastivedy je spoznávanie minulosti, vzácnych 

predmetov, ktoré nám vypovedajú o ţivote našich predkov, ale aj významných osobností. Hlavnou úlohou 

je vnímať, spoznávať a vytvoriť si kladný vzťah ku krajine, v ktorej  ţiak ţije. 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

      Výučba vlastivedy v 4. ročníku ZŠ je zameraná na záţitkové poznávanie oblastí  Slovenska. Pre ţiakov 

je pri tom dôleţité orientovať sa na mape,  vedieť čítať mapu s  porozumením a rozprávať o obrázkoch, 

fotografiách, porovnávať jednotlivé oblasti s krajom,  v ktorom ţiak ţije. Jej hlavným cieľom je  

podporovať  chuť učiť sa, získavať zaujímavé informácie, triediť ich, vyuţívať v kontextových situáciách. 

Rozvíjať schopnosť objavovať a snahu vysvetľovať, všímať si priestor, v ktorom ţijeme a jeho premeny, 

prejavovať záujem o spôsob ţivota ľudí v blízkom okolí (v triede, škole, obci) a vedieť spolupracovať. 

Akceptovať ľudí, ktorí prišli na Slovensko z iných štátov a naučiť sa ich tolerovať.  

 

Súhrn cieľov:  

 poznať  priestor, v ktorom ţiak ţije, 

 orientovať sa v priestore a čase, 

 orientovať sa v mape, narábať s vekuprimeranými historickými prameňmi, 

 rozvíjať si vzťah ku krajine a spoločnosti prostredníctvom príbehov, rozprávok, 

 rozvíjať schopnosť vyuţívať poznatky a zistenia zo svojich skúseností, pozorovaní,  

objavovaní, 

 vnímať vzťah prírody a človeka, vzájomné ovplyvňovanie sa, 

 vyuţívať zdroje informácií na opisovanie charakteristík prostredia, ich porovnávanie,  

vnímať ľudí aj z iných kultúrnych oblastí. 



Vlastiveda 4. ročník    2 hodiny týţdenne    66 hodín ročne 

 

M/T  TEMATICKÝ CELOK  TÉMA  OBSAHOVÝ ŠTANDARD  VÝKONOVÝ ŠTANDARD  PRIEREZOVÉ TÉMY  

IX/1.  Úvodná hodina      

IX/2.  Slovensko na mape  Mapa Slovenska, Znaky 

na mape  
Vlastivedná mapa 
Slovenska, poloha 
miestnej krajiny na 
Slovensku, svetové strany.  
Znaky na mape a v legende.  

Žiak vie vyjadriť vlastnými slovami, čo je mapa a vie identifikovať 

farby na mape. Žiak vie vlastnými slovami vyjadriť, čo je na mape 

zaznačené a vie identifikovať na mape farby a znaky.  

ENV, MUV, OSR  

IX/3.  Slovensko na mape  Grafická mierka mapy,  
Vodstvo na mape  
Slovenska  

Grafická mierka mapy, 

Význam modrej farby na 

mape.  

Žiak vie vyjadriť vlastnými slovami, čo je grafická mierka mapy a 

vie používať grafickú mierku mapy. Žiak vie určiť význam modrej 

farby na mape a vyhľadať na mape Slovenska rieky a najväčšie 

vodné plochy.   

ENV, MUV, OSR, VMR,  

IX/4.  Slovensko na mape  Povrch Slovenska, 

Príroda Slovenska  
Význam hnedej a zelenej 

farby na mape. Význam 

modrej, hnedej a zelenej 

farby na mape.  

Žiak vie opísať povrch krajiny podľa farieb na mape. Žiak vie 

identifikovať farby na mape a vyhľadať na mape Slovenska pohoria a 

nížiny.  

ENV, OSR, DOV  

X/1.  Slovensko na 

mape, Slovensko 

v minulosti a 

dnes  

Opakovanie Slovensko 

na mape, Život v 

dávnej minulosti  

Svätopluk a prúty, povesť  Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 

obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka).  

MDV, MUV, OSR, VMR  

X/2.  Slovensko v 

minulosti a dnes  
Veľká Morava, 

Tatári a Turci na 

území dnešného 

Slovenska  

Cyril a Metod, 

Veľkomoravská ríša, Vpády 

Tatárov a Turkov  

Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 

obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch, vie čítať údaje z časovej 

priamky. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

MDV, MUV, OSR, VMR  

X/3.  Slovensko v 

minulosti a dnes  
Obdobie panovania 

Márie Terézie, Ľudovít 

Štúr a spisovný jazyk  

Mária Terézia, Ľudovít Štúr  Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 

obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch, vie čítať údaje z časovej 

priamky. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

MDV, MUV, OSR, VMR  

X/4.  Slovensko v 

minulosti a dnes  
Obdobie  
Československa,  

Súčasné Slovensko  

Prvá svetová vojna, Milan  
Rastislav Štefánik, Tomáš 

Garrigue Masaryk, druhá 

svetová vojna, Samostatná 

Slovenská republika, štátne 

symboly  

Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa menila krajina v historických 

obrazoch, vie čítať údaje z časovej priamky. Naučí sa prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie opísať na obrázkoch, ako sa 

menila krajina v historických obrazoch, vie čítať údaje z časovej 

priamky. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

MDV, MUV, OSR, VMR  
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XI/1.  Slovensko v 

minulosti a dnes, 

Od Tatier k 

Dunaju  

Opakovanie 

Slovensko v minulosti 

a dnes, Tatry  

Pohorie Tatry, rieka Váh,  
TANAP  

Žiak vie ukázať na mape pohorie Tatry a opísať jeho polohu, vie čítať 

informácie z mapy o Tatrách. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa 

výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR  

XI/2.  Od Tatier k Dunaju  Poprad s okolím, Nízke 

Tatry  
Poprad, pohorie Tatry, 

pamiatky UNESCO, Pohorie 

Nízke Tatry, Demänovské 

jaskyne, rieky Váh a Hron, 

NAPANT  

Žiak vie ukázať na mape mesto Poprad a čítať informácie z mapy. 

Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať 

na mape pohorie Nízke Tatry, čítať informácie z mapy Nízkych 

Tatier. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

DOV, MDV, ENV, OSR  

XI/3.  Od Tatier k Dunaju  Liptov, Turiec  Pohorie Tatry, pohorie Nízke  
Tatry, pamiatky UNESCO – 
Vlkolínec, Turiec, Malá Fatra,  

Veľká Fatra  

Žiak vie ukázať na mape Liptov, čítať informácie z mapy Liptova. 

Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať 

na mape Turiec, čítať informácie z mapy Turca. Naučí sa 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, RLK, VMR  

XI/4.  Od Tatier k Dunaju  Malá a Veľká Fatra, 

Orava  
Veľká Fatra, Malá Fatra, rieka 
Váh, Orava, Oravský hrad a  
priehrada   

Žiak vie ukázať na mape pohoria Malá Fatra a Veľká Fatra, čítať 

informácie z máp Malej Fatry a Veľkej Fatry. Naučí sa prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape región Oravu, 

čítať informácie z mapy Oravy. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa 

výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, VMR  

XII/1.  Od Tatier k Dunaju  Kysuce, Žilina s okolím  Kysuce, Žilina, Súľovské vrchy  Žiak vie ukázať na mape región Kysuce, čítať informácie z mapy 

Kysúc. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie 

ukázať na mape mesto Žilinu s okolím, čítať informácie z mapy 

Žiliny. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, RLK  

XII/2.  Od Tatier k Dunaju  Trenčín s okolím, 

Myjava s okolím  
Trenčín, Trenčiansky hrad, 

Váh,  
Myjava, Brezová pod 

Bradlom,  
M. R. Štefánik  

Žiak vie ukázať na mape mesto Trenčín s okolím, čítať informácie z 

mapy Trenčína. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

Žiak vie ukázať na mape mesto Myjavu s okolím, čítať informácie z 

mapy Myjavy.  

Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, DOV  

I/1.  Od Tatier k Dunaju  Trnava s okolím  Trnava, Podunajská nížina, 

Váh  
Žiak vie ukázať na mape mesto Trnava s okolím, čítať informácie z 

mapy Trnavy. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  
ENV, MDV, OSR, VMR  

I/2.  Od Tatier k Dunaju  Záhorie, Malé Karpaty  Záhorie, Záhorská nížina, 

Malé Karpaty  
Žiak vie ukázať na mape región Záhorie, čítať informácie z mapy 

Záhoria. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie 

ukázať na mape pohorie Malé Karpaty, vie čítať informácie z mapy 

Malých Karpát.  

Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR  

I/3.  Od Tatier k Dunaju  Bratislava, Opakovanie 

Od Tatier k Dunaju  
Bratislava, Bratislavský hrad, 

Devín, Dunaj  
Žiak vie ukázať na mape mesto Bratislava s okolím, čítať informácie z 

mapy Bratislavy. Naučí sa prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  
ENV, MDV, OSR  

II/1.  Od Dunaja 

po Hornád  
Podunajská rovina  Oblasť Podunajskej roviny, 

rieka Dunaj.  
Žiak vie ukázať na mape Podunajskú rovinu a opísať jej povrch a 

polohu, vyhľadať na mape Žitný ostrov, čítať z mapy informácie o 

Podunajskej rovine. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 

žiaka).  

ENV, OZO, OSR  
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II/2.  Od Dunaja 

po Hornád  
Nitra s okolím  Nitra s okolím, rieka Nitra.  Žiak vie ukázať na mape Nitru s okolím a opísať jej povrch a polohu, 

čítať z mapy informácie o Nitre a jej okolí. Žiak sa naučí 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, OZO, OSR  

II/3.  Od Dunaja 

po Hornád  
Zlaté Moravce s 

okolím, Topoľčany a 

Partizánske s okolím  

Zlaté Moravce s okolím, rieka 

Žitava. Topoľčany s okolím, 

Horná Nitra, rieka Nitra.  

Žiak vie ukázať na mape Zlaté Moravce s okolím a opísať ich 

povrch a polohu, čítať z mapy informácie o Zlatých Moravciach a 

ich okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

Žiak vie ukázať na mape Topoľčany s okolím a opísať ich povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie  

ENV, MUV, OSR, VMR,  

    o Topoľčanoch a ich okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa 

výberu žiaka).  
 

II/4.  Od Dunaja 

po Hornád  
Prievidza s okolím,  
Levice a Štúrovo s 

okolím  

Prievidza s okolím, Horná 

Nitra, rieka Nitra. Levice a 

Štúrovo s okolím, rieka Hron.  

Žiak vie ukázať na mape Prievidzu s okolím a opísať jej povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Prievidzi a jej okolí. Žiak sa 

naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na 

mape Levice a Štúrovo s okolím a opísať ich povrch a polohu, čítať 

z mapy informácie o Leviciach a Štúrove a ich okolí. Žiak sa naučí 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, OSR  

III/1.  Od Dunaja 

po Hornád  
Štiavnické vrchy, 

Kremnické vrchy  
Oblasť Štiavnických vrchov, 

mesto Banská Štiavnica. 

Oblasť Kremnických vrchov, 

mesto Kremnica.  

Žiak vie ukázať na mape pohorie Štiavnické vrchy a opísať ich 

povrch a polohu, ukázať na mape Banskú Štiavnicu, čítať z mapy 

informácie o Štiavnických vrchoch. Žiak sa naučí prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape pohorie 

Kremnické vrchy a opísať ich povrch a polohu, čítať z mapy 

informácie o Kremnických vrchoch. Žiak sa naučí prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka).  

MDV, MUV, OSR, VMR  

III/2.  Od Dunaja 

po Hornád  
Žiar nad Hronom s 

okolím, Zvolen s okolím  
Mesto Žiar nad Hronom, 

Kremnické vrchy, Štiavnické 

vrchy, rieka Hron. Mesto 

Zvolen s okolím, rieka Hron, 

Zvolenský zámok.  

Žiak vie ukázať na mape Žiar nad Hronom s okolím a opísať jeho 

povrch a polohu, čítať z mapy informácie o Žiari nad Hronom a 

jeho okolí. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). 

Žiak vie ukázať na mape Zvolen s okolím a opísať jeho povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Zvolene a jeho okolí. Žiak sa 

naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, OZO, OSR, DOV, MDV, 

VMR  

III/3.  Od Dunaja 

po Hornád  
Banská Bystrica s 

okolím,  

Poľana  

Mesto Banská Bystrica,  
Horehronie, rieka Hron. 

Pohorie Poľana, rieka Hron.  

Žiak vie ukázať na mape Banskú Bystricu s okolím a opísať jej 

povrch a polohu, čítať z mapy informácie o Banskej Bystrici a 

Horehroní. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu 

žiaka). Žiak vie ukázať na mape pohorie Poľana a opísať jej povrch 

a polohu, čítať z mapy informácie o Poľane a jej okolí. Žiak sa 

naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

MDV, MUV, OSR, DOV, 

VMR  

IV/1.  Od Dunaja 

po Hornád  
Lučenec s 

okolím, 

Rimavská 

Sobota s okolím  

Mesto Lučenec s okolím, 

rieka Ipeľ. Slovenské 

rudohorie.  

Žiak vie ukázať na mape Lučenec s okolím a opísať jeho povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Lučenci a jeho okolí. Žiak sa 

naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na 

mape Rimavskú Sobotu s okolím a opísať jej povrch a polohu, 

ukázať na mape pohoria, ktoré tvoria Slovenské rudohorie, čítať z 

mapy informácie o Rimavskej Sobote a jej okolí. Žiak sa naučí 

MUV, OSR, VMR, ENV, 

OZO, DOV  
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prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

IV/2.  Od Dunaja 

po Hornád  
Rožňava s okolím  Slovenské rudohorie, 

Slovenský kras, rieka Hornád.  
Žiak vie ukázať na mape Rožňavu s okolím a opísať jej povrch a 

polohu, ukázať na mape jaskyne Slovenského krasu, čítať z mapy 

informácie o Rožňave a jej okolí. Žiak sa naučí prerozprávať 

povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, MUV, OSR, 

VMR  

IV/2.  Od Dunaja 

po Hornád  
Opakovanie Od Dunaja 

po Hornád  
   

IV/3.  Od Hornádu 

po Dunajec  
Košice s okolím,  
Východoslovenská 

nížina  

Košice s okolím, rieka 
Hornád. Východoslovenská 
nížina,  
Michalovce, Zemplín, Bodrog.  

Žiak vie ukázať na mape Košice s okolím a opísať ich povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Košiciach a ich okolí. Žiak sa naučí 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape 

Východoslovenskú nížinu a opísať jej povrch a polohu, čítať z mapy 

informácie  

o Východoslovenskej nížine. Žiak sa naučí prerozprávať povesť 

(podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, DOV, OZO  

V/1.  Od Hornádu 

po Dunajec  
Humenné s okolím, 

Bardejov s okolím  
Humenné s okolím, rieka 

Hornád. Bardejov s okolím, 

rieka Topľa.  

Žiak vie ukázať na mape Humenné s okolím a opísať jeho povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Humennom a jeho okolí. Žiak sa 

naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na 

mape Bardejov s okolím a opísať jeho povrch a polohu, čítať z 

mapy informácie o Bardejove a jeho okolí. Žiak sa naučí 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, DOV, VMR  

V/2.  Od Hornádu 

po Dunajec  
Prešov s okolím, Spiš  Prešov, Torysa, Spiš, 

pamiatky UNESCO – Levoča, 

Spišský hrad, Slovenský raj, 

Hornád.  

Žiak vie ukázať na mape Prešov s okolím a opísať jeho povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Prešove a jeho okolí. Žiak sa naučí 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka). Žiak vie ukázať na mape 

Spiš a opísať jeho povrch a polohu, čítať z mapy informácie o 

regióne Spiš. Žiak sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, VMR  

V/3.  Od Hornádu 

po Dunajec  
Stará Ľubovňa s okolím  Stará Ľubovňa, Pieniny, rieka 

Poprad.  
Žiak vie ukázať na mape Starú Ľubovňu s okolím a opísať jej povrch 

a polohu, čítať z mapy informácie o Starej Ľubovni a jej okolí. Žiak 

sa naučí prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR, DOV  

V/3.  Od Hornádu 

po Dunajec  
Pieniny a Spišská 

Magura  
Pieniny, Dunajec  Žiak vie ukázať na mape pohorie Pieniny a opísať ich povrch a 

polohu, čítať z mapy informácie o Pieninách a ich okolí. Žiak sa naučí 

prerozprávať povesť (podľa výberu žiaka).  

ENV, MDV, OSR 

V/4.  Od Hornádu 
po Dunajec,  
Pamiatky UNESCO 

na Slovensku  

Opakovanie Od 

Hornádu po Dunajec, 

Pamiatky UNESCO na 

Slovensku  

Pamiatky UNESCO 

na Slovensku  
Poznať pamiatky UNESCO na Slovensku  ENV, MDV, OSR, VMR  
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VI/1.  Pamiatky UNESCO 

na Slovensku  
Pamiatky UNESCO na 

Slovensku  
Nehmotné kultúrne 

dedičstvo  
UNESCO na Slovensku, 

Prírodné pamiatky 

UNESCO na Slovensku  

Poznať pamiatky UNESCO na Slovensku  ENV, MDV, OSR, VMR  

 



 

Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Náboţenská výchova 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

   Predmet náboţenská výchova je zaradený medzi výchovné predmety. Vyučuje sa jednu hodinu do 

týţdňa. Tento predmet nie je hodnotený známkou z výchovného hľadiska, hoci vedomostná časť sa dá 

hodnotiť. Nakoľko je náboţenská výchova výchovno-vzdelávacím predmetom, je nevyhnutné vyţadovať od 

ţiakov primerané vedomosti. Pri napĺňaní vedomostných a výchovných cieľov treba dbať, aby obidve 

stránky boli primerane vyváţené a do výučby zapájať záţitkovú formu pre lepšie chápanie učiva. 

  Dieťa objavuje prostredníctvom viery rozmer nádeje. Táto v ňom prehlbuje a rozvíja dôveru, ktorá mu 

umoţňuje dôverovať sebe, ľuďom a Bohu. Nádej otvára dieťaťu dvere do sveta. Na jednej strane sa stáva 

nezávislé a na druhej pociťuje potrebu spoločenstva. Svoj spoločenský rozmer rozvíja v upevňovaní 

vzťahov medzi jednotlivcami ale aj spoločenstvom. Potreba spoločenstva je veľmi silná, prejavuje sa 

túţbou začleniť sa. Uvedomuje si potrebu spoločenstva s ľuďmi a s Bohom. Učí sa počúvať druhých, učí 

sa zriekať pre druhých. Dokáţe vnímať dobro, ktoré ho presahuje, čím rozvíja pozitívny postoj k ţivotu. 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 

   Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný ţivot. Formovať postoj nádeje 

ako základný predpoklad zmysluplného ţivota. 

 

 

 

 

Učebné zdroje: 

 

- metodika náboţenskej výchovy 

- pracovný zošit 

- Katechizmus Katolíckej cirkvi 

- DVD Starý zákon, DVD Nový zákon    
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Náboţenská výchova 4. ročník                    1 hodina týţdenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
Cesta nádeje Som jedinečný 

2  Priateľstvo 

3  Svet, v ktorom ţijem 

4  Noe a jeho príbeh 

X. 

1  Boh je blízko Abraháma 

2  Boh vedie Mojţiša 

3 Biblia – slovo o nádeji Biblia – Kánon SZ a NZ 

4  Vstup do zasľúbenej zeme 

XI. 

1  Príbeh Gedeona 

2  Prísľub Mesiáša u prorokov 

3  Ján Krstiteľ  

XII. 
1  Mária počúva Boha 

2  Jeţiš ohlasuje Boţie kráľovstvo 

I. 

1  Jeţiš sprítomňuje Boţie  kráľovstvo 

2 Nádej presahujúca smrť Prečo ľudia trpia? 

3  Príbeh Jóba 

II 

1  Vzkriesenie Lazára 

2  Jeţiš premohol smrť 

3  Čo je súcit 

4  Prejaviť súcit blíţnemu 

III. 

1  Sviatosť pomazania chorých 

2 Svedectvo nádeje Rôzne veţe 

3  Kresťanské cirkvi na Slovensku 

IV. 

1  Chrámy rôznych vierovyznaní 

2  Náboţenstvá vo svete 

3  Svätý Ján Pavol II 

V. 

1  Svätá Matka Tereza 

2 Pramene nádeje Modlitba – ţivot náš kaţdodenný 

3  Boh sa prihovára v tichu Eliášovi 

4  Boh sa prihovára v tichu nám 

VI. 

1  Modlitba v domácom spoločenstve 

2  Modlitba v spoločenstve veriacich 

3  Osobná modlitba 



 42 

 

Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca informáciami 

Predmet Matematika 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 5 hodín                              ročne 165 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

 

Učebný predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie – schopnosti 

rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách. 

Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz kladie na postup a aktivitu , ako aj na vedomosti.  

Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych stupňoch schopnosť a ochotu pouţívať 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  matematické prezentácie , chápanie matematických termínova konceptov a povedomie o 

otázkach , na ktoré matematika ponúka odpovede.  Jednotlivec by mal mať zručnosti na uplatňovanie 

základných matematických princípov a postupov v kaţdodennom kontexte doma , v práci a na chápanie a 

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

dôkaz , komunikovať v matematickom jazyku a pouţívať vhodné pomôcky . Pozitívny postoj v matematike  

je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť. Obsah 

vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe . Pri prezentácii nových matematických poznatkov 

sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania ţiakov . Vyučovanie sa prioritne zameriava na 

rozvoj ţiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou ţiakov . 

 

1.Všeobecné ciele predmetu: 

 

a) získať schopnosť pouţívať matematiku vo svojom súčasnom i budúcom ţivote 

b) rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie , schopnosť argumentovať a komunikovať  

c) vedieť pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu ( text, tabuľky,  

grafy, diagramy ), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a v priestore 

d) získať nové vedomosti špirálovite a rozvíjať svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom  

riešenia úloh s rôznorodým kontextom 

e) správne pouţívať matematickú symboliku , terminológiu, frazeológiu a získať schopnosti  

čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla , závislosti a vzťahy  

f) efektívne  vyuţívať IKT na vyhľadávanie , spracovanie , uloţenie a prezentáciu informácií 

g) pracovať v tíme ,pri riešení zloţitejších matematických zadaní , 

spolupracovať v skupine pri riešení problému  

h) podporiť a upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov -samostatnosť , rozhodnosť  

, vytrvalosť , húţevnatosť , sebakritickosť , cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie ,  
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dôvera vo vlastné schopnosti a moţnosti , systematickosť pri riešení úloh   

i) sústrediť sa  na riešenie praktických situácií z reálneho ţivota1.1Obsah (tematické celky) 

Čísla , premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy , funkcie , tabuľky , diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť , štatistika 

Logika , dôvodenie , dôkazy 

1.2Kognitívne zručnosti  

a) získať schopnosť pouţívať matematiku vo svojom súčasnom i budúcom ţivote  

a.1 poznať zmysel osvojovaných postupov pre beţný ţivot 

a.2 pouţívať matematické myslenie na riešenie praktických problémov   

      v kaţdodennom ţivote  

b) rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, schopnosť argumentovať  komunikovať  

a spolupracovať v skupine pri riešení problému  

b.1 v tíme aj samostatne experimentovať a porovnávať dosiahnuté výsledky 

b.2 matematizovať jednoduché reálne situácie 

c) vedieť pouţívať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu ( text, tabuľky,  

grafy, diagramy ), rozvíjať svoju schopnosť orientácie v rovine a v priestore 

c.1 čítať s porozumením texty obsahujúce tabuľky , grafy a diagramy 

c.2 rozumieť rôznym typom grafov a vedieť ich zostrojiť 

d) získať nové vedomosti špirálovite a rozvíjať svoje schopnosti a postoje, prostredníctvom  

riešenia úloh s rôznorodým kontextom 

d.1 rozvíjať algoritmické myslenie ţiakov 

d.2 zostavovať znenie vypočítaných výsledkov zrozumiteľne a v logickom slede 

e) správne pouţívať matematickú symboliku , terminológiu, frazeológiu a získať schopnosti  

čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla , závislosti a vzťahy  

e.1 osvojiť si všeobecne uţívané termíny , symboly a znaky v matematike 

e.2 rozvíjať pozorovacie a analytické schopnosti 

f) efektívne  vyuţívať IKT na vyhľadávanie , spracovanie , uloţenie a prezentáciu informácií 

f.1 získavať informácie , ktoré sú potrebné k dosiahnutiu cieľa 

f.2 kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj , tvorivo ich spracovať a prakticky vyuţívať 

g) pracovať v tíme ,pri riešení zloţitejších matematických zadaní 

g.1 spolupracovať vo dvojici , menšej skupine a v nej komunikovať spôsobom , ktorý   

    umoţní kvalitnú spoluprácu na dosiahnutie spoločného cieľa 

g.2 viesť k rozvoju kritickosti a sebakritickosti  , hodnoteniu iných a sebahodnoteniu 

h) podporiť a upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti ţiakov  

h.1 rozvíjať húţevnatosť a cieľavedomosť  

h.2 upevňovať dôveru vo vlastné schopnosti a moţnosti pri riešení úloh 1.3Psychomotorické zručnosti 

a) rozvíjať  jemnú motoriku pri rysovaní a meraní  v geometrii 

b) zdokonaľovať zručnosť pri zhotovovaní posterov a projektov 

2.Vzdelávací program pre 5. ročník. 

2.1 Ciele vzdelávania v predmete matematika v 5. ročníku 

2.1.1 Obsah  

Čísla , premenná a počtové výkony s číslami 

Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000  

Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión 

Počtové výkony s prirodzenými číslami 

Pojmy : 

prirodzené číslo, cifra, číslica , číselná os , sčítanec , súčet , menšenec , menšiteľ , rozdiel ,  

činiteľ , súčin, delenec , deliteľ , podiel , neúplný podiel , skúška správnosti , susedné čísla ,  

párne , nepárne čísla, rímske číslice , vzostupné a zostupné usporiadanie, zaokrúhľovanie  

nadol a nahor 

Kompetencie , ktoré má ţiak získať : 

 čítať ,písať , znázorňovať, zaokrúhľovať, porovnávať prirodzené čísla 
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 rozkladať a skladať na jednotky rôzneho rádu  dané číslo 

 pouţívať prirodzené čísla pri opise reálnej situácie 

 spamäti sčítať a odčítať prirodzené čísla 

 písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla 

 pohotovo spamäti násobiť a deliť v obore do100 

 pouţívať algoritmus písomného násobenia jednociferným a dvojciferným číslom 

 pouţívať algoritmus písomného delenia jednociferným číslom aj so zvyškom 

 vykonávať odhady a kontrolovať správnosť výsledkov počtových výkonov 

 riešiť slovné úlohy na porovnávanie čísel 

 pohotovo počítať na kalkulačke 

 riešiť slovné úlohy s praktickou tematikou rôznymi spôsobmi – úsudkom , graficky,  

písomne 

Dosiahnuté postoje : 

 na čísla sa pozerá, ako na prostriedky objektívneho poznania reality smelšie kvantifikuje realitu 

okolo seba  

 prostredníctvom moţnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými výkonmi  

zistené výsledky 

 poznanie rovníc mu dáva rýchlejší a univerzálnejší prostriedok riešenia úloh 

Geometria a meranie  

Pojmy: 

priamka, bod , úsečka, trojuholník – vrcholy a strany, štvoruholník – vrcholy a strany,  

uhlopriečky, štvorec , obdĺţnik, kruţnica – stred , polomer , priemer, rovnobeţky , kolmice,  

obvod , jednotky dĺţky, kocka , kváder, stena kocky a kvádra  

Kompetencie , ktoré má ţiak získať :  

 rysovať rovnobeţky a kolmice 

 rozoznať , pomenovať a opísať jednotlivé základné rovinné geometrické tvary,  

nachádzať v realite ich reprezentáciu, dokázať špecifikovať ich jednotlivé prvky 

 popísať , pomenovať , načrtnúť, narysovať , a zostrojiť základné rovinné útvary  

trojuholník , štvoruholník , kruţnicu 

 vedieť pouţívať meracie prostriedky a ich jednotky, vedieť ich samostatne pouţívať aj  

pri praktických meraniach 

 odmerať dĺţku úsečky s presnosťou na milimetre  

 premieňať jednotky dĺţky  

 vykonať v praxi merania dĺţky a výpočty obvodu trojuholníka , štvorca, obdĺţnika  

 rysovať vo štvorcovej sieti štvorec a obdĺţnik , zväčšovať a zmenšovať ich 

 analyzovať a riešiť aplikačné geometrické úlohy s vyuţitím osvojeného matematického  

aparátu 

Dosiahnuté postoje : 

 dokáţe sa sústrediť na objavovanie geometrických tvarov vo svojom okolí 

 snaţí sa do primeraných praktických problémov vniesť geometriu 

 je naklonený v jednote pouţívať odhad, meranie a výpočet 

 snaha o presnosť pri meraniach , konštrukcii a výpočtoch je pre neho samozrejmá 

 ochotne pouţíva náčrty , rôzne spôsoby znázornenia geometrických telies  

a predmetov, vyvíja snahu o rozvoj vlastnej priestorovej predstavivosti 

 trvá na pouţívaní správnej geometrickej terminológie v praxi 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Pojmy : 

dáta – údaje , triedenie, tabuľka , jednoduchý diagram, moţnosť, počet moţností, hľadanie  

moţností, štatistika Kompetencie , ktoré má ţiak získať : 

 vykonávať zber, zápis , interpretáciu údajov a ich grafické znázornenie 

 orientovať sa v mnoţine údajov 

 vedieť posudzovať realitu z pravdepodobnostného pohľadu 

 v jednoduchých prípadoch vie rozlíšiť istý , nemoţný a náhodný jav 

 zisťovať a zapisovať počet náhodných udalostí pri pokusoch 
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Dosiahnuté postoje : 

 získava pozitívny vzťah k tvorivému prístupu k údajom 

 vidí potrebu samostatnosti pri objavovaní a slovnom vyjadrení výsledkov zistenia 

 vytvára naklonenosť k vyuţívaniu grafických prostriedkov vyjadreniu kvantitatívnych  

súvislostí 

 je priaznivo naklonený na rozvíjanie svojich schopností a objavenia pravidelnosti okolo  

seba 

2.2 Nástroje hodnotenia 

1. Ústne skúšanie (monológ, dialóg): 

- individuálne ústne skúšanie – hodnotenie známkou 

- kolektívne ústne skúšanie – hodnotenie ústne 

2. Písomné skúšanie : 

- orientačné testy do 10 minút- hodnotenie známkou 

- tematické testy - hodnotenie známkou 

- štvrťročné testy - hodnotenie známkou 

- vstupné a výstupné testy -  hodnotenie známkou 

2.3 Tematicko - výchovnovzdelávací  plán 

Časovo-tematický plán potom do času rozvrhne hodiny potrebné na:  

 Prebratie všetkých stanovených tém 

 Dosiahnutie stanovených cieľov v ostatných cieľových oblastiach 

 Získanie výstupov stanovených ako nástroje hodnotenia 

 Komunikáciu so ţiakmi o dosiahnutých výsledkoch, silných a slabých  

stránkach a príleţitostiach pre ďalší osobný rast



M
e
sia

c
: 

T
ý
ţ
d

e
ň

: 

TEMATICKÝ CELOK/Téma Poţiadavky na vedomosti a zručnosti  Výchovné ciele 

S
ep

tem
b

er
 

1. Opakovanie a prehĺbenie  

učiva 3. ročníka 

Násobenie a delenie 

 

O jedle 

 

 

 

Spamäti vedieť pohotovo vypočítať základné spoje násobenia 

a delenia v obore násobilky do 100. 

Vedieť riešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a delenie 

a úlohy na priamu úmernosť. 

 

 

Pracuj presne a kontroluj 

sa. 

Zdravé stravovanie. 

 

Počtové operácie a zátvorky Poznať hierarchiu počtových operácií a prednosť zátvoriek pri 

počítaní. 

Riešenie rovníc. 

Dodrţiavaj dohodnuté 

postupy. 

Koľkokrát Vedieť porovnávať podielom a riešiť slovné úlohy na 

porovnanie podielom. 

Pomáhaj priateľom pri 

riešení problémov. 

Zlomky Vedieť vyznačiť danú časť celku, povedať aká časť celku je 

vyznačená. 

Vychutnaj si odmenu za 

presnú prácu. 

G: Dĺţka úsečky,  Rysovanie danej úsečky, meranie – s presnosťou na cm, mm.  Pracuj presne a dôsledne. 

2. G: Jednotky dĺţky Premena jednotiek dĺţky – mm, cm, dm, m, km.  

Desatinné číslo Názorne sa oboznámiť s desatinným číslom. Prechod na euro. 

Rozvoj čísla v desiatkovej 

sústave 

Vedieť zapísať rozvoj (rozvinutý zápis) čísla v desiatkovej 

sústave, počítať po 1, 10, 100, 1 000, písať a čítať čísla do 

10 000. 

Svoje pomôcky si udrţuj 

v čistote a poriadku. 

Porovnávanie, usporiadanie 

 

Vedieť porovnať čísla v obore do 10 000 a riešiť slovné úlohy na 

porovnávanie, riešenie rovníc. 

Pravidelne sa pohybuj. 

Číselná os Znázorniť číslo na číselnej osi. 

 

 

3. G: Kruţnica a kruh Poznať rozdiely medzi kruţnicou a kruhom, pojmy polomer, 

priemer, vedieť ich zostrojiť. 

Nauč sa orientovať v 

prírode 

  Zaokrúhľovanie 

 

Poznať základný algoritmus zaokrúhľovania v obore do 10 000. 

Pribliţné počítanie so zaokrúhľovanými číslami. 

Pravidelne sa pohybuj 

v prírode, upevňuj si 

zdravie. 

Násobenie a delenie 10, 100,  

1 000 

Vedieť pohotovo násobiť a deliť 10, 100, 1 000 v obore do 

10 000. Slovné úlohy. 

 

4. Sčítanie a odčítanie do 10 000 

Na výstave kvetov 

Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000. 

Riešenie zloţených slovných úloh v obore do 10 000. 

Spoznávaj svoju vlasť. 
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 Rímske čísla Vedieť zapísať čísla rímskymi číslami. Prekáţky sú na to, aby sa 

prekonávali. 

G: Rovinné útvary Pomenovanie a rysovanie trojuholníka, štvorca a obdĺţnika  

(v štvorcovej sieti). 

Pracuj čisto a presne. 

O
k

tó
b

er 

1.2. Násobenie a delenie 

prirodzených čísel v obore  

do 10 000 

Násobenie spamäti do 100 mimo 

oboru násobilky 

 

 

 

Násobenie do 100 v obore veľkej násobilky. Riešenie 

jednoduchých slovných úloh na násobenie. Oboznámiť sa 

s riešením úloh na neprázdny prienik. Riešenie rovníc. 

 

 

 

Pravidelne športuj. 

3.4. Delenie spamäti do 100 Vedieť deliť spamäti do 100 v obore veľkej násobilky, riešenie 

jednoduchých slovných úloh na delenie. Riešenie rovníc. 

Poriadok na pracovnej 

ploche. 

G: Kolmice 

      Rysovanie kolmíc, pravý uhol 

Pojmy: zvislý a vodorovný smer, kolmá priamka, kolmica, pravý 

uhol. 

Naučiť sa pomocou trojuholníka s ryskou rysovať kolmicu 

- na danú priamku 

- prechádzajúcu bodom, ktorý leţí na priamke 

- prechádzajúcu bodom, ktorý na priamke neleţí 

Pravidelná kontrola 

pomôcok. 

Presná práca záruka 

úspechu. 

 

N
o
v
em

b
er

 

1. G: Pravý uhol 

 

Časová rezerva 

Vedieť identifikovať pravý uhol medzi skupinou geometrických 

útvarov. 

Dodrţuj pracovné postupy. 

2. Kríţom kráţom násobením 

a delením spamäti 

Zopakuj si... 

Opakovanie sčítania a odčítania trojciferných čísel, násobenia 

a delenia do 100, riešenie nerovníc a rovníc. 

 

3. Delenie so zvyškom v obore do 

100 

Nákup pod jednou strechou 

Delenie so zvyškom v obore do 100. Kontrola. Slovné úlohy. 

 

Riešenie jednoduchých a zloţených slovných úloh. 

Dodrţuj dohodnuté 

pravidlá. 

Zdravé stravovanie. 

4. Triedenie podľa dvoch vlastností 

Násobenie jednociferným číslom 

v obore do 10 000 

Oboznámiť sa s triedením podľa dvoch vlastností.  

Vedieť písomne násobiť jednociferným číslom v obore do 

10 000. 

 

Odváţnym šťastie praje. 

Pouč sa z minulých chýb. 

D
ece

m
b

er
 

1.2. Násobenie jednociferným číslom 

v obore do 10 000 

Vedieť písomne násobiť jednociferným číslom v obore do 

10 000. Riešenie slovných úloh na násobenie. Zopakovať 

hierarchiu počtových operácií. 

Opakovanie je matkou 

múdrosti. 

 

3. G: Rysovanie štvorca a obdĺţnika Vedieť zostrojiť štvorec a obdĺţnik pomocou pravítka s ryskou 

za vyuţitia kolmíc, vedieť ich zostrojiť pomocou kruţidla. 

Nedaj sa odradiť 

náročnými úlohami. 
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J
a
n

u
á
r 

1. Násobenie na kalkulačke 

Zopakuj si... 

Oboznámiť sa s násobením na kalkulačke. 

Opakovať sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, riešenie 

slovných úloh, numeráciu, premenu jednotiek dĺţky. 

Pravidlá spoločenského 

správania. 

Nemíňaj na zbytočnosti – 

sporenie. 

2. Zopakuj si... Opakovať numeráciu, riešenie rovníc, riešenie slovných úloh, 

názvy počtových operácií a vzťahy medzi nimi. 

Vhodne sa obleč na 

slávnostné príleţitosti. 

Nezabúdaj na priateľov. 

G: Pentamino Oboznámiť sa so stratégiou riešenia úloh s pentaminom. Spoj svoje sily. 

3. Numerácia v obore 

prirodzených čísel 

Zápis čísla v desiatkovej sústave 

 

 

Vedieť zapísať a prečítať prirodzené čísla. Upevniť predstavu 

o rádoch číslic. 

Vedieť rozkladať čísla v desiatkovej sústave. Pohotovo počítať 

po 1, 10, 100, 1 000, 10 000... 

 

 

Spoznávaj svet okolo seba. 

Neboj sa náročných úloh. 

F
eb

ru
á
r 

1. Porovnávanie, usporiadanie 

 

Nerovnice 

Vedieť porovnať prirodzené čísla. Upevniť predstavu o rádoch 

číslic. 

Vedieť riešiť nerovnice typu n < a alebo n > b v jednoduchých 

prípadoch s uvedením všetkých riešení. Slovné úlohy na 

porovnávanie. Zobrazenie čísla na číselnej osi. 

Radosť z prekonávania 

prekáţok. 

Buď hrdý na históriu 

Slovenska. 

2. Odhady 

 

Porovnávanie odhadov v skupine budovať reálne predstavy 

o svete okolo nás. 

 

 Zaokrúhľovanie Vedieť zaokrúhliť prirodzené číslo. Dodrţiavaj dohodnuté 

pravidlá. 

 3. Pribliţné počítanie 

Zopakuj si... 

Vedieť vyuţiť zaokrúhľovanie pri pribliţnom počítaní. 

Opakovať numeráciu, sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie, 

zlomky, riešenie slovných úloh. 

Pouţívaj poznatky zo školy 

pri riešení praktických 

úloh. 

M
a
re

c
 

1. G: Súčet a rozdiel dĺţok úsečiek 

 

Vedieť určiť súčet a rozdiel dĺţok úsečiek. Nehanbi sa poţiadať 

o pomoc, ak si nevieš rady. 

Premena jednotiek dĺţky, 

hmotnosti a času 

Násobiť a deliť pohotovo 10, 100, 1 000...Zopakovať premenu 

jednotiek dĺţky. Oboznámiť sa s premenou jednotiek hmotnosti, 

času. 

Vyuţi kaţdú príleţitosť na 

spoznávanie sveta, ktorý 

nás obklopuje. 

2. 

 

G: Násobok dĺţky úsečky 

Zopakuj si... 

Vedieť určiť násobok dĺţky úsečky. 

Opakovanie porovnávanie dĺţok úsečiek, pojmy trojuholník, 

štvorec, obdĺţnik, rysovanie kruţnice, priamky, trojuholníka, 

štvorca a obdĺţnika. 

Tvorivé myslenie. 
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Sčítanie a odčítanie v obore 

prirodzených čísel 

Sčítanie a odčítanie spamäti 

 

 

Vedieť pohotovo spamäti sčítať a odčítať násobky 10, 100, 

1 000... Riešiť slovné úlohy. Zopakovať názvy počtových 

operácií. 

 

 

Hľadaj moţnosti ochrany 

vôd. 

Enviromentálna výchova 

3. Poradie sčítancov 

Kruhový diagram 

Zopakuj si... 

Poznať pravidlo o zámene sčítancov a o zdruţovaní sčítancov. 

Oboznámiť sa s kruhovým diagramom ako prostriedkom na 

zaznamenanie údajov. Zopakovať zlomky, zaokrúhľovanie, 

porovnávanie, rímske čísla. 

Pomôţ priateľovi 

v ťaţkostiach. 

Svoje nároky prispôsobuj 

moţnostiam. 

4. Písomné sčítanie a odčítanie Vedieť písomne sčítať a odčítať prirodzené čísla. Kontrola 

sčítania a odčítania.  

Oboznámiť sa s riešením nerovníc typu a< n < b.  

Párne a nepárne čísla. Riešiť slovné úlohy.  

Nezabúdaj na kontrolu 

ukončenej práce. 

Enviromentálna výchova. 

Počtové výkony na kalkulačke 

Zopakuj si... 

Počítanie na kalkulačke. 

Opakovanie násobenia a delenia, porovnávania, názvov 

počtových operácií, riešenia slovných úloh, zaokrúhľovania. 

Poznaj svoje práva 

i povinnosti. 

A
p

ríl 

1. Násobenie a delenie v obore 

prirodzených čísel 

Násobenie jednociferným číslom 

Pribliţné násobenie 

 

 

Vedieť písomne násobiť viacciferné čísla jednociferným 

činiteľom. Pribliţné počítanie so zaokrúhlenými číslami. 

 

 

Postupuj presne podľa 

pravidiel. 

2. Násobenie dvojciferným číslom Poznať algoritmus písomného násobenia dvojciferným 

činiteľom.  

Vedieť písomne násobiť dvojciferným činiteľom.  

Slovné úlohy. Nepriamo sformulované úlohy. 

Neľakaj sa ťaţkých úloh. 

Pravidelná príprava na 

vyučovanie. 

3. Násobenie trojciferným číslom 

Násobenie viacerých činiteľov 

Poznať algoritmus a vedieť písomne násobiť trojciferným 

činiteľom. Vedieť násobiť tri a viac činiteľov. Riešenie rovníc. 

Buď tolerantný. 

4. Zopakuj si... 

G: Obvod trojuholníka, štvorca a 

obdĺţnika 

Opakovanie zaokrúhľovania, sčítania a odčítania, numerácie. 

Vedieť vypočítať obvod trojuholníka, štvorca a obdĺţnika. 

Presnosť a estetika práce. 

Športom k zdraviu. 

 

M
á
j 

1. Delenie so zvyškom 

Sedem úloh o čísle sedem 

Opakovanie delenia so zvyškom. 

Delenie číslom 1 a sebou samým. 

Ochrana ţivotného 

prostredia. 

2. Delenie spamäti, delenie peňazí Vedieť pohotovo deliť čísla, ktoré sú násobkami 10, 100, 1 000... 

poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom. 

Nehanbi sa vyuţiť rady 

starších. 

3. Písomné delenie jednociferným 

číslom 

poznať algoritmus písomného delenia jednociferným deliteľom. 

Riešenie slovných úloh. Kontrola delenia. 

Pravidelný tréning – záruka 

úspechu.  
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Priemerne Oboznámiť sa s výpočtom priemernej hodnoty. Udrţuj si poriadok aj vo 

svojich osobných veciach. 

4. G: Obsah trojuholníka, štvorca 

a obdĺţnika v štvorcovej sieti 

Oboznámiť sa s obsahom štvorca, obdĺţnika, trojuholníka 

a mnohouholníka v štvorcovej sieti. 

Chráň zeleň aj v okolí 

školy. 

J
ú

n
 

1. Kríţom-kráţom delením 

 

 

Písomné delenie so zvyškom 

Zopakuj si 

Vedieť pohotovo pouţívať algoritmus písomného delenia 

jednociferným deliteľom. Riešiť slovné úlohy, rovnice, pribliţné 

počítanie so zaokrúhlenými číslami. 

Algoritmus písomného delenia so zvyškom 

Opakovanie sčítania, odčítania, násobenia, delenia, 

porovnávania, názvov počtových operácií, riešenia slovných 

úloh, hierarchiu počtových operácií. 

Dôveruj ale preveruj. 

Podeľ sa so svojím 

priateľom o radosť 

i starosť. 

Vyjadruj sa stručne 

a presne. 

2. Opakovanie učiva 4. ročníka 

Numerácia 

 

Opakovanie čítania a písania čísel, rozkladu čísla v desiatkovej 

sústave, porovnávania prirodzených čísel, riešenia nerovníc. 

 

Dodrţuj pitný reţim 

3. Počtové operácie 

 

G: Opakovanie učiva 4. ročníka 

Opakovanie sčítania a odčítania prirodzených čísel, názvy 

počtových operácií, riešenia slovných úloh. 

Opakovanie geometrie 

Opakovanie – matka 

múdrosti. 

Bezpečnosť a ochrana 

zdravia. 

4. Počtové operácie Súhrnné opakovanie Enviromentálna výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca informáciami 

Predmet Informatika 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

 Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie 

ţiakov, 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 slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni 

ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na Informatika. 

 Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť ţiakov k pochopeniu základných 

pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. 

Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej 

civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. 

Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním 

informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských 

programov a pri riadení školy. 

 Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú 

príleţitosť pre produktívny a plnohodnotný ţivot obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, 

ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete  informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej výchovy široký 

priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Obsahový štandard 

 

Informácie okolo nás 

Pojmy: 

- textový dokument, čísla a znaky, slová, vety, jednoduché formátovanie 

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty 

- animácia 

 

 

Komunikácia prostredníctvom IKT 
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Pojmy: 

- e-mail, poštový program, e-mailová adresa, adresár 

- www, webový prehliadač, odkaz,  vyhľadávanie na webe, webová stránka 

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu 

 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Pojmy: 

- detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program 

- robotická stavebnica 

 

Princíp fungovania IKT 

Pojmy: 

- základné periférie na ovládanie počítača 

- mikrofón, slúchadlá 

 

Informačná spoločnosť 

Pojmy: 

- informačné technológie (edukačné programy, komunikácia) 

- voľný čas a IKT (počítačové hry, hudba, filmy) 

- bezpečnosť počítača 

 

vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- dodrţiavanie základných zásad písania textu 

- kombinácia textu a obrázka 

- tvorba jednoduchých animácií 

- počítačové didaktické hry, ktoré obsahujú rôzne typy informácií (matematické hlavolamy 

s číslami, hádanie slov, doplňovanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy), 

- prezentovanie výsledkov vlastnej práce 

- správne posielanie a prijímanie jednoduchých listov (rodičom, učiteľke, spoluţiakom,...) 

- bezpečné a etické správanie v e-mailovej komunikácií (ochrana osobných údajov) 

- ţiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (vyuţitie adresára) 

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne pouţitie 

- práca s kľúčovým slovom 

- výber vhodnej informácie 

- riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí (kreslenie obrázkov, 

pohyb animovaných obrázkov) 

- funkcie vybraných klávesov 

- aké rôzne profesie sú pri tvorbe edukačných programov a počítačových hier (výtvarník, skladateľ, 

animátor, scenárista, rozprávač,...) 

- prečo a pred kým treba chrániť počítač 

-  

Výkonový štandard 

Ţiak je schopný 

- pracovať s USB kľúčom (vytvoriť priečinok, kopírovať dokumenty, obrázky) 

- vloţiť obrázok cez schránky 

- s pomocou učiteľa si zaloţiť vlastnú e-mailovú schránky 

- e-maily posielať a prijať 
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- pouţívať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných 

údajov 

- rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávanie, zábavné, náučné. Je oboznámený 

s neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním 

- napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky 

- na internete vyhľadávať obrázky, ukladať ich, kopírovať do priečinka a upravovať ich vo vhodnom 

prostredí 

- pochopiť základné autorské práva pri kopírovaní textu, obrázkov, hier, CD,... 

- pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého 

- vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt 

- upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie 

- vytvoriť plagát, príbeh, reklamu 

- zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, 

- pracovať sa slúchadlami – zapojenie, hlasitosť 

- zvukový záznam prehrať, uloţiť a vyuţiť efekty 

- ovládať zásady správneho sedenia pri počítači, psychohygienu 

- samostatne o svojom konaní a správaní sa rozprávať a odpovedať na kladené otázky 

- pracovať samostatne a v skupine na projekte 

- samostatne prezentovať pred spoluţiakmi svoju prácu – projekt 

  dokončiť začatú prácu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M/T Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 
téma 

 

IX./1. Časová rezerva 

IX./2. Informačná 
spoločnosť 

Počítačová 
gramotnosť ako 
nevyhnutný 
predpoklad ţivota 
moderného 
človeka  
 

Poučenie o BOZ pri práci s počítačom; spozná jednotky 
informácie, pravidlá správania sa pri počítači. 

Ţiak rešpektuje pravidlá vhodného správania sa pri počítači. OSR 
OZO 

 

IX./3. Princípy 
fungovania IKT 

Časti počítača a 
jeho ovládanie 
 

ZU: základné časti počítača, bezpečná práca s 
počítačom 
RU: typy počítačov 

Ţiak vie, čo sú vstupné a výstupné zariadenia, vie zapnúť 
počítač, vie rozlíšiť 4 typy počítačov. 

OZO   

IX./4. Princípy 
fungovania IKT 

Časti počítača a 
jeho ovládanie 
 

ZU: tlačidlo RESET, vypnutie počítača, pracovná plocha 
počítača 

Ţiak vie, kedy pouţiť tlačidlo RESET. Vie správne vypnúť 
počítač. Ţiak vie pomenovať jednotlivé časti pracovnej 
plochy počítača. 

OSR 
OZO 

  

X./1. Princípy 
fungovania IKT 

Časti počítača a 
jeho ovládanie 
 

ZU: súbory a priečinky –pomenovanie, názov súboru 
RU: prípona súboru, vytváranie súboru, otvorenie 
súboru 

Ţiak pozná rozdiel medzi súborom a priečinkom. Vie 
vytvoriť priečinok, otvoriť ho dvojklikom. Ovláda, ktoré znaky 
môţe a nesmie pouţiť pri vytvorení jeho názvu. 

MDV   

X./2. Informácie 
okolo nás 

Práca 
s obrázkom 
. 

ZU: otvorenie súboru v kresliacom programe, ukladanie 
a prevrátenie obrázka 

Ţiak vie nájsť správny priečinok v kresliacom programe. 
Dokáţe si v ňom otvoriť hľadaný súbor. Vie upraviť súbor, 
zadať názov a uložiť obrázok. 

OSR  

X./3. Informácie 
okolo nás 

Práca 
s obrázkom 
. 

ZU: otáčanie obrázka, výber časti obrázka v kresliacom 
programe 
RU: ukladanie obrázka s rôznymi príponami 

Ţiak pozná spôsoby upravovania obrázka – vie ho 
prevrátiť, otáčať, vybrať a upraviť jeho časť v kresliacom 
programe, dokáţe obrázok uloţiť s rôznymi príponami. 

DOV  

X./4. Informácie 
okolo nás 
Informácie 
okolo nás 

Práca s textom 
 

Opakovanie: pouţívanie nástrojov na úpravu textu  
ZU: ukladanie textu 

Ţiak správne pouţíva jednotlivé nástroje pri písaní textu, vie 
ho pomocou myši označiť a cez voľbu Kopírovať – Vložiť 
skopírovať na miesto kde bliká kurzor. Ţiak vie, ţe napísaný 
text sa mu uloţí ako súbor. 

OSR   

XI./1. Časová rezerva / opakovanie 

XI./2. Informácie 
okolo nás 

Práca s textom 
 

ZU: kopírovanie textu v textovom editore pomocou 
klávesov CTRL + C a CTRL + V, presúvanie textu 
ťahaním myši 

Ţiak dokáţe zrýchliť kopírovanie textu pouţívaním 
klávesových skratiek, vie označiť text a presunúť ho na iné 
miesto ťahaním myši. 

OSR 
RĽK 

  

XI./3. Informácie 
okolo nás 

Práca s textom 
 

ZU: vkladanie symbolov do textu 
RU: práca s Word Artom 

Ţiak vie do textu vkladať symboly, spozná viaceré symboly. 
Naučí sa formátovať ozdobný text Word Art, písať 
pomocou neho nadpisy. 

OSR   

XI/4. Informácie 
okolo nás 

Práca s 
obrázkom v 

ZU: pouţívanie nástroja Vložiť  a Kopírovať obrázok Ţiak dokáţe do textového editora vloţiť obrázok zo súboru, 
upravovať jeho farebnosť, veľkosť, zobrazenie. 

RĽK  
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M/T Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 
téma 

 

textovom editore 
 

ZU: kopírovanie obrázka z internetovej stránky a jeho 
vkladanie do textového editora, autorské práva pri 
kopírovaní  

Ţiak dokáţe do textového editora vloţiť obrázok 
z internetovej stránky, oboznámi sa s významom autorských 
práv pri kopírovaní. 

MDV   

XII./1. Princípy 
fungovania IKT 

Práca s dvoma 
oknami 
 

ZU: práca s dvoma otvorenými pracovnými oknami, 
úprava veľkosti okna, jeho presúvanie na ploche 
počítača. Pojem aktívne okno. 

Ţiak spozná ďalší spôsob vkladania obrázkov do textu – 
presúvaním (ťahaním myšou). Vie pracovať s dvoma 
otvorenými oknami. Vie si upraviť ich veľkosť, presunúť ich 
na ploche počítača. Vie, čo znamená pojem aktívne okno. 

MDV   

XII./2. Princípy 
fungovania IKT 

Práca s dvoma 
oknami 
 

ZU: vkladanie obrázka presúvaním z okna do okna, 
presúvanie obrázka z kresliaceho programu do 
textového editora 

Ţiak vie pouţívať oba spôsoby vkladania obrázkov do textu. 
Vie, ţe pri presúvaní z kresliaceho programu musí pouţiť 
nástroj Vystrihnúť a vloţiť ho nástrojom Prilepiť.  

MDV   

XII:/3. Princípy 
fungovania IKT 

Práca s dvoma 
oknami 
 

ZU: kopírovanie obrázka z internetu do priečinka, 
pripomenutie ochrany autorských práv 

Ţiak vie na internetových stránkach obrázok vyhľadať, 
ukladať ho a kopírovať do priečinka, upravovať ho vo 
vhodnom programe. Pozná základné autorské práva pri  
kopírovaní. 

MDV 
OSR 

  

 
Vianočné prázdniny 

I./2. Opakovanie 

I./3. Komunikácia 
prostredníctvo
m IKT, 
informačná 
spoločnosť 

Práca s textovým 
editorom 

aktívne vyuţívanie textového editora Ţiak vie vymyslieť reklamný slogan,  zorganizovať prácu v 
tíme, rozvíjať si tvorivé myslenie a sebahodnotenie. Ţiak vie 
prezentovať prácu pred skupinou ţiakov. 

MDV 
OSR 

 

I./4. Komunikácia 
prostredníctvo
m IKT, 
informačná 
spoločnosť 

Práca s textovým 
editorom 

aktívne vyuţívanie textového editora Ţiak vie vymyslieť reklamný slogan,  zorganizovať prácu v 
tíme, rozvíjať si tvorivé myslenie a sebahodnotenie. Ţiak vie 
prezentovať prácu pred skupinou ţiakov. 

MDV 
OSR 

 

II./1. Princípy 
fungovania IKT 

Práca s 
prídavnými 
zariadeniami 
 

ZU: prídavné zariadenia, USB kľúč, tlačiareň 
RU: rôzne typy tlačiarní, pripojenie prídavných zariadení 
k počítaču 

Ţiak pozná a dokáţe správne pouţívať prídavné 
zariadenia, USB kľúč, tlačiareň. Pozná niekoľko druhov 
tlačiarní. Vie, ako sa prídavné zariadenia pripoja k počítaču. 

MDV 
OSR 

pomôcky: rôzne 
druhy USB kľúčov, 
tlačiareň 

II./2. Princípy 
fungovania IKT 

Práca s 
prídavnými 
zariadeniami 
 

skener Ţiak vie s pomocou učiteľa pracovať so skenerom aj s 
tlačiarňou. 

MDV 
OSR 

skener 

II./3. Informácie 
okolo nás, 
komunikácia 

Práca s textovým 
editorom 

aktívne vyuţívanie textového editora  Ţiak vytvorí obrázkový dvojjazyčný slovník, rozšíri si 
jazykové znalosti z druhého cudzieho jazyka, naučí sa 
spolupracovať v tíme, rozvinie si hodnotiace myslenie. 

OSR pomôcky: počítač 
s pripojením na 
internet, prekladový 
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M/T Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 
téma 

 

prostredníctvo
m IKT 

slovník, tlačiareň  
 

II./4. Informácie 
okolo nás, 
komunikácia 
prostredníctvo
m IKT 

Práca s textovým 
editorom 

aktívne vyuţívanie textového editora Ţiak vytvorí obrázkový dvojjazyčný slovník, rozšíri si 
jazykové znalosti z druhého cudzieho jazyka, naučí sa 
spolupracovať v tíme, rozvinie si hodnotiace myslenie. 

OSR pomôcky: počítač 
s pripojením na 
internet, prekladový 
slovník, tlačiareň  
 

 Jarné prázdniny 

Časová rezerva / opakovanie s vyhodnotením projektu 

III./2. Informácie 
okolo nás, 
informačná 
spoločnosť 

Zábava v počítači 
– animácie 
 

ZU: zloţitejšia animácia, profesie pri tvorbe 
vzdelávacích programov a počítačových hier 

Ţiak vie vytvoriť zložitejšiu animáciu, pozná profesie: 
animátor, reţisér, scenárista, programátor, výtvarník, grafik. 

MDV 
OSR 

  

III./3. Informácie 
okolo nás, 
informačná 
spoločnosť 

Zábava v počítači 
– animácie 
 

ZU: základné symboly a informácie pouţívané na 
označenie bezpečného pouţívania počítačových hier 

Ţiak pozná základné symboly pouţívané na označenie 
počítačových hier. Pozná zásady bezpečného pouţívania 
počítačových hier, vie si správne si rozvrhnúť čas strávený 
pri počítači.  

MDV 
OZO 

  

III./4. Princípy 
fungovania IKT, 
informačná 
spoločnosť, 
komunikácia 
prostredníctvo
m IKT 

Práca s e-mailom 
 

ZU: zaloţenie e-mailovej schránky, vytvorenie 
vhodného názvu e-mailovej adresy 

Ţiak si dokáţe s pomocou učiteľa vytvoriť e-mailovú 
schránku a zvoliť vhodný tvar e-mailovej adresy. Vie si 
zabezpečiť schránku heslom.  

MDV 
OSR 
 

  
  

ZU: príloha e-mailu, predmet správ 
RU: spam 

Ţiak dokáţe priloţiť prílohu k e-mailu. Vie, aký význam má 
predmet správy, vie, čo je spam a vie ho odstrániť. 

IV./1.   ZU: pravidlá bezpečnosti a etického správania sa pri 
písaní e-mailov 

Ţiak pozná pravidlá bezpečnosti a etického správania sa pri 
písaní e-mailov, oboznámi sa s internetovými stránkami, kde 
môţe nájsť pomoc. 

MDV 
MUV 
OSR 

www.ovce.sk 
www.pomoc.sk 
www.zodpovedne.s
k 
www.bezpecnenain
ternete.sk 
www.stopline.sk 

IV./2. Veľkonočné prázdniny 

IV./3. Informácie 
okolo nás 

Práca so zvukom 
 

ZU: práca s ďalšími programami na prehrávanie hudby 
RU: zvuková karta 

Ţiak si vie púšťať hudbu z internetu, pracovať s ďalšími 
programami na prehrávanie hudby. Vie, ţe niektoré 
zariadenia (napr. mikrofón) môţu byť k počítaču pripojené aj 
bez káblov. Ţiak vie, ţe zvuková karta je časť počítača, 
pomocou ktorej vie počítač prehrávať hudbu alebo zvuky. 

MDV 
MUV 
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M/T Tematický 
celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 
téma 

 

IV./4. Informácie 
okolo nás 

Práca so zvukom 
. 

ZU: práca s efektmi na úpravu zvukov  
RU: spájanie a miešanie rôznych nahrávok v programe 
Nahrávanie zvuku 

Ţiak dokáţe v programe Nahrávanie zvuku upravovať 
nahrávky cez príkaz Efekty (spomaliť, zrýchliť, pridať 
ozvenu, prevrátiť). Vie spájať a miešať rôzne nahrávky. 

ENV 
MDV 
OSR 

  

V./1. Informácie 
okolo nás, 
komunikácia 
prostredníctvo
m IKT 

Práca s 
multimédiami 

vyuţívanie multimédií pri práci na projekte, tímová 
práca 

Ţiak dokáţe vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt, 
samostatne na ňom pracovať a prezentovať ho 
spoluţiakom. 

MDV 
OSR 

 

V./2. Komunikácia 
prostredníctvo
m IKT 

Práca s 
multimédiami 

vyuţívanie multimédií pri práci na projekte, tímová 
práca, tvorba sociálnych vzťahov, sebahodnotenie 

Ţiak dokáţe vytvoriť jednoduchý zloţitejší multimediálny 
projekt, samostatne na ňom pracovať a prezentovať ho 
spoluţiakom, vie svoju prácu zhodnotiť. 

ENV 
MDV 
OSR 

pomôcky: digitálny 
fotoaparát, USB 
kábel, program na 
úpravu fotografií, 
slúchadlá s 
mikrofónom, 
dataprojektor / 
interaktívna tabuľa  

V./3. Informácie 
okolo nás 

Informácie 
okolo nás 

vyuţívanie multimédií pri práci na projekte, tímová 
práca, tvorba sociálnych vzťahov, sebahodnotenie 

Ţiak dokáţe vytvoriť jednoduchý zloţitejší multimediálny 
projekt, samostatne na ňom pracovať a prezentovať ho 
spoluţiakom, vie svoju prácu zhodnotiť. 

ENV 
MDV 
OSR 

V./4. Postupy, 
riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

Postupy, 
riešenie 
problémov, 
algoritmické 
myslenie 

vyuţívanie multimédií pri práci na projekte, tímová 
práca, tvorba sociálnych vzťahov, sebahodnotenie 

Ţiak dokáţe vytvoriť jednoduchý zloţitejší multimediálny 
projekt, samostatne na ňom pracovať a prezentovať ho 
spoluţiakom, vie svoju prácu zhodnotiť. 

ENV 
MDV 
OSR 

VI./1. Informačná 
spoločnosť 

Práca 
s počítačmi, 
programami, 
multimédiami, 
teoretické 
poznatky 
z informatickej 
výchovy 

opakovanie a upevnenie získaných zručností a 
vedomostí 

Ţiak vie samostatne vyuţiť nadobudnuté zručnosti a 
vedomosti pri práci s počítačom. 

MDV 
OSR 
OZO 

pomôcky: CD s 
podporným 
systémom k PU 
informatická 
výchova pre 4. 
ročník ZŠ – 
záverečný test 

VI./2. 

Časová rezerva – opakovanie formou hier z CD / internetu VI./3. 

VI./4. 

 

 

 

 

 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Predmet Pracovné vyučovanie 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 
Pracovné vyučovanie na primárnom stupni vzdelávania je zamerané na široké spektrum pracovných 

činností a technológií zaloţených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú ţiaci vedení k 

získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah predmetu 

pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Predmet je zameraný na 

rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitú zloţku nevyhnutnú 

pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. 
 

CIELE PREDMETU 
 

Ţiaci  

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

  pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho ţivota,  

  spoznajú základné vlastnosti materiálov a moţnosti ich pouţitia v praxi,  

  získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách,  

  spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,  

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

  pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,  

  narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a dodrţiavajú hygienu 

práce,  

  navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov,  

  poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.  

 

 

STRATÉGIE VYUČOVANIA 
 
 Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu ţiakov a klímu 

triedy tak, aby boli splnené stanovené ciele a rozvíjali sa kľúčové kompetencie ţiakov pre daný predmet.  

 Pri výučbe pracovného vyučovania vyuţívame najmä: 

 riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností ţiakov) 

 výklad učiteľa 
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 problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

 rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

 demonštračná metóda (demonštrácia s vyuţitím interaktívna tabuľa ) 

 prezentačná metóda (prezentácia s vyuţitím interaktívna tabuľa) 

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

 heuristická metóda (učenie sa riešením problémov)  

 samostatná práca ţiakov (s pracovným listom, s pomôckami, s internetom) 

 projektové, záţitkové vyučovanie 

KOMPETENCIE – SPÔSOBILOSTI 
 

Všeobecné kompetencie 

 1. Schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady 

 2. Schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, schopnosť tvoriť a 

 vyjadrovať vlastný názor. 

 3. Schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie 

 

Pracovné kompetencie 

 1. Schopnosť poznávať technické materiály, ich vlastnosti a pouţitie 

 2. Schopnosť vyuţívať znalosti a skúsenosti získané v prírodovedných predmetoch  v záujme 

vlastného rozvoja. 

 3. Schopnosť praktického osvojenia práce podľa návodu 

 4. Schopnosť spolupráce vo dvojici a v malej skupine 

 5. Schopnosť správne a bezpečne pouţívať nástroje a materiály 

 

 

Stratégie vyučovania 

 

 Stratégiou vyučovania pracovného vyučovania bude pouţívanie metód a foriem vyučovania, ktoré 

podporujú a vytvárajú bádateľský prístup k získavaniu nových poznatkov: Poznatky si budú ţiaci 

osvojovať z praktických činností, cez priame pozorovanie, experimenty, kontaktmi s ľuďmi. venujúcim 

sa tradičným remeslám a prostredníctvom vlastnej skúseností z beţného ţivota. Pri vyučovaní sa bude 

akceptovať tvorivý a originálny prístup pri tvorbe konkrétnych predmetov.  

Predmet bude vyuţívať 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. Ţiaci 

z predmetu nebudú klasifikovaní. 

 

 

 

 



SÚHRN CIEĽOV A OBSAHU VZDELÁVANIA 
 

M Tematický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 

téma 

Poznámky 

IX. Úvod Úvodná hodina Oboznámenie sa s obsahom 

pracovného vyučovania a 

bezpečnosťou počas vyučovacích 

hodín 

Ţiak ovláda bezpečnostné pravidlá 

počas hodín pracovného 

vyučovania 

OŢZ    

 

Pestovateľské 

práce 

Pestujeme rastliny 

v črepníkoch 

Druhy črepníkových rastlín (10 

druhov). Nároky črepníkových 

rastlín na ţivotné podmienky. 

Správne ošetrovanie črepníkových 

rastlín. 

Ţiak pozná a vie pomenovať viac 

druhov črepníkových rastlín (10 

druhov). Pozná nároky 

črepníkových rastlín na ţivotné 

podmienky a vie správne ošetrovať 

pestované druhy črepníkových 

rastlín. 

ENV 

OSR 

OŢZ 

U str. 42 - 

43 

Poznávame 

úţitkové 

rastliny 

Poznávame 

úţitkové rastliny 

10 druhov úţitkových rastlín, 

charakteristické znaky úţitkových 

rastlín. 

Ţiak pozná 10 druhov úţitkových 

rastlín, rozlišovať ich konzumné 

časti a plody. 

ENV 

OSR 

U str. 48 - 

49 

Pestujeme 

vonkajšie 

okrasné 

rastliny 

Pestujeme 

cibuľové a 

hľuznaté rastliny 

Rozdiel medzi cibuľou a hľuzou. 

Jarné rastliny. Tulipán, narcis, 

hyacint. 

Tulipán – dekorácia z papiera 

 

 

Ţiak pozná rozdiel medzi cibuľou 

a hľuzou. 

ENV 

OSR 

RĽK 

U str. 58 - 

59 

Robíme 

pokusy a 

pozorujeme 

Rýchlenie 

tulipánov 

Rýchlenie tulipánov . 

Príprava a zdobenie črepníka. 

Servítková technika 

Ţiak pozná spôsob rýchlenia 

tulipánov. Vie si pripraviť pekný 

črepník.  

ENV 

OSR 

OŢZ 

U str. 50 - 

51 
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X. Upravujeme 

rezané kvety 

Aranţujeme 

sušené kvety 

Poznávanie okrasných rastlín 
vhodných na aranžovanie  

Ţiak pozná vybrané druhy rastlín 

vhodných na aranţovanie. Pozná 

zásady rezu, prenášania a úpravy 

rastlinného materiálu. 

ENV 

OSR 

OŢZ 

TPP 

U str. 64 - 

65 

Robíme 

pokusy a 

pozorujeme 

Staráme sa 

o rastliny vo váze 

a v črepníku 

Vplyv ošetrovania rezaných  kvetov 

na dobu ich kvitnutia 

Ţiak vie zaloţiť jednoduchý pokus 

na overenie základných ţivotných 

podmienok rastlín. Pozná 

podmienky, ktoré potrebujú rastliny 

pre ţivot, vie ich zabezpečiť 

rastlinám vo váze. Uvedomuje si 

význam správnych zásad 

ošetrovania rezaných kvetov. 

ENV 

OSR 

OŢZ 

U str. 52 - 

53 

Pracujeme 

s textilným 

materiálom 

Spoznávame 

textilné materiály 

Tvorivé vyuţitie textilných 

materiálov, spôsoby zhotovovania 

textílií. 

Ţiak pozná vlastnosti textílií 

porovnávaním, triedením 

a experimentovaním. 

OSR U str. 22 - 

23 

XI. 

Pracujeme 

s textilným 

materiálom 

Šijeme pekné 

a uţitočné veci 

Textil – výrobok podľa strihu Ţiak má pracovné zručnosti pri 

práci s textilom. Vie vytvoriť 

jednoduchý výrobok z textilu. 

OSR 

OŢZ 

TPP 

U str. 24 - 

25 

Brmbolce 

 

Výroba bombrlca podľa návodu.  Ţiak vie podľa návodu urobiť 

bombrlec ako základ 

bombrlčekovej hračky. 

OSR 

OŢZ 

TPP 

U str. 26 - 

27 

Opravujeme odev Záplata, štopkanie – oprava odevu Ţiak vie opraviť porušený odev 

pomocou vlastne vyrobenej záplaty 

alebo štopkania. 

OSR 

OŢZ 

TPP 

U str. 28 - 

29 

Čo vieme o 

textíliách 

Druhy textílií, prírodné vlákna, 

umelé vlákna.  

Ţiak pozná rôzne druhy textílií, 

prírodných a umelých vláken.  

OSR U str. 30 - 

31 

XII. Praktická 

príprava pre 

rodinný ţivot 

Staráme sa 

o textílie 

a opravujeme ich 

Starostlivosť o odev. Ţiak má znalosti  starostlivosti 

o odev. 

VMR 

OSR 

OŢZ 

U str. 20 - 

21 
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Tvoríme a 

konštruujeme 

Človek a technika Vynálezy – základ ľudského 

pokroku. Pozitívne a negatívne 

stránky rozvoja techniky. 

Ţiak vie zhodnotiť kladné 

a záporné stánky vynálezov. 

OSR 

ENV 

DOV 

U str. 1 

Zvyky a 

remeslá 

Vianočné tradície Význam Vianoc. Výroba vianočnej 

ozdoby. 

Ţiak pozná význam Vianoc. Vie 

zhotoviť produkt symbolizujúci 

túto tradíciu – vianočné ozdoby. 

RĽK 

MEV 

MUV 

OSR 

U str. 32 - 

33 

I. 

Tvoríme a 

konštruujeme 

Staviame mosty Druhy mostov podľa ich vyuţitia. 

Konštrukcia mosta z lega, 

plastelíny, kartónu, drevených 

skladačiek. 

Ţiak pozná viacero druhov mostov, 

pozná ich funkciu a dôleţitosť pre 

človeka. Vie konštruovať mosty 

podľa určitých poţiadaviek 

(členitosť terénu, veľkosť rieky, 

zaťaţenie mosta a pod). 

OSR 

TPP 

FG 

U str. 2 - 3 

Ľudské obydlia História ľudských obydlí, typy 

domov s ohľadom na prostredie 

a okolie, v ktorom sa nachádzajú. 

Stavby domov z lega, plastelíny, 

špajdlí, kartónu, drevených 

skladačiek. 

Ţiak pozná  základné druhy 

a hlavné znaky ľudských obydlí. 

Vie postaviť jednoduchý dom z 

lega, plastelíny, špajdlí, kartónu, 

drevených skladačiek. 

 

OSR 

OŢZ 

ENV 

TPP 

FG 

U str. 4 - 5 

Tvoríme z dreva Vtáčia búdka z dreva Ţiak dokáţe pracovať s drevom, vie 

vytvoriť jednoduchý predmet 

kombinovaním, oddeľovaním, 

spájaním a maľovaním dreva. 

OSR 

OŢZ 

ENV 

TPP 

U str. 6 - 7 



 63 

II. 

Tvoríme a 

konštruujeme 

Elektrický obvod, 

zdroje elektrickej 

energie 

Pojmy elektrický prúd, elektrický 

obvod, zdroj, spotrebič. Vodivé 

a nevodivé materiály. Elektrické 

obvody podľa návodu. Zdroje 

elektrickej energie (obnoviteľné, 

neobnoviteľné). Význam šetrenia 

elektrickou energiou. Spôsob 

ochrany pred zásahom silného 

elektrického prúdu. 

 

Ţiak pozná pojmy elektrický prúd, 

elektrický obvod, zdroj, spotrebič. 

Rozlišuje vodivé a nevodivé 

materiály. Vie zostaviť vybrané 

funkčné elektrické obvody podľa 

návodu. Ţiak pozná zdroje 

elektrickej energie (obnoviteľné, 

neobnoviteľné), význam šetrenia 

elektrickou energiou. Pozná  

spôsob ochrany pred zásahom 

silného elektrického prúdu. 

OSR 

OŢZ 

FG 

U str. 14 - 

15 

Telefonujeme, 

faxujeme, 

pracujeme s 

počítačom 

Telefóny, počítače, faxy a ich 

história a  vyuţitie. 

Ţiak vie vymenovať príklady, kedy 

a ako nám telefóny, počítače, faxy 

pomáhajú  a uľahčujú ţivot.  

OSR 

MEV 

 

U str. 16 - 

17 

Praktická 

príprava pre 

rodinný ţivot 

Elektrické 

spotrebiče v 

domácnosti 

Elektrické prístroje a spotrebiče, 

ich vyuţitie. Bezpečnosť pri 

manipulácii s nimi. 

Ţiak vie vysvetliť, akým spôsobom 

nám elektrická energia uľahčuje 

ţivot. Vie vymenovať niektoré el. 

spotrebiče a prístroje. 

OSR 

OŢZ 

 

U str. 18 - 

19 

III. Tvoríme a 

konštruujeme 

Vietor a stroje Sila vetra a jej vyuţitie. Druhy 

mlynov. 

Výroba vrtuľky. 

Ţiak vie vyrobiť funkčnú vrtuľku 

z téglika jogurtu alebo výkresu. 

Pozná druhy mlyn, ktoré sa 

vyuţívali v minulosti a dnes. 

ENV 

OSR 

U str. 8 - 9 

Pestovateľské 

práce 

Vegetatívne 

rozmnoţovanie 

Rozmnoţovanie rastlín pomocou 

stonkových a listových odrezkov, 

cibuľami, hľuzami, poplazmi, 

delením trsov. 

Ţiak pozná spôsoby vegetatívneho 

rozmnoţovania rastlín, vie 

odoberať a upravovať stonkové 

a listové odrezky, vie regulovať 

podmienky pre zakorenenie 

odrezkov, vie zasadiť do črepníkov 

rozmnoţené rastliny, vie zaloţiť 

jednoduchú mnoţiarničku, pozná 

jej význam a vyuţitie.   

ENV 

OSR 

OŢZ 

U str. 44 - 

45 

 Zvyky a 

remeslá 

Veľkonočné 

tradície 

Význam Veľkej noci. Výroba 

veľkonočnej ozdoby. 

Ţiak pozná význam Veľkej noci. 

Vie zhotoviť produkt symbolizujúci 

RĽK 

MUV 

U str. 34 - 

35 
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túto tradíciu – veľkonočné ozdoby. MEV 

OSR 

Robíme 

pokusy a 

pozorujeme 

Pestujeme mrkvu 

a robíme pokusy 

Mrkva – časti rastliny, spôsoby 

pestovania 

Ţiak pozná časti rastliny a spôsoby 

jej pestovania.  

ENV 

OSR 

Po, Ut – 

Veľkonočné 

prázdniny 

U str. 56 - 

57 

IV. Pestujeme 

vonkajšie 

okrasné 

rastliny 

Vysádzame 

rastliny do 

debničiek 

Okrasné rastliny a ich pôvod, 

vyuţitie. 

Letničky, dvojročné rastliny, 

cibuľové a hľuznaté rastliny.  

Ţiak pozná rozdiel, kedy sa rastliny 

sejú a kedy sadia. Pozná názvy 10 

druhov okrasných rastlín. 

ENV 

OSR 

OŢZ 

U str. 60 - 

61 

Zvyky a 

remeslá 

Drotárstvo Drotárstvo – história. Úţitkové 

a umelecké drotárstvo. 

Jednoduchý výrobok z drôtu. 

 

Ţiak má znalosti o histórii 

drotárstva na Slovensku. Zvládne z 

drôtu vyrobiť jednoduchý výrobok. 

RĽK 

OSR 

MEV 

OŢZ 

TPP 

U str. 40 - 

41 

Zvyky a 

remeslá 

Textil v ľudovom 

odeve 

Ľan,  konope, vlna a ich 

spracovanie. 

Kolovrátok, tkáčske krosná. Kroje 

Návrh na modrotlač. 

Ţiak ovláda históriu spracovania 

prírodných vláken. Je schopný 

urobiť estetický návrh na 

modrotlač. 

RĽK 

OSR 

MUV 

MEV 

U str. 36 - 

37 

Zvyky a 

remeslá 

Hrnčiarstvo Hlina, hrnčiarstvo, keramika. Práca 

na hrnčiarskom kruhu. Modranská 

keramika. 

Modelovanie – hra na hrnčiara 

Ţiak pozná históriu hrnčiarstva 

a techniku práce.  

RĽK 

OSR 

MEV 

U str. 38 - 

39 

V. Tvoríme a 

konštruujeme 

Bicykel Časti bicykla a jeho údrţba. 

História bicykla, druhy bicyklov. 

Ţiak chápe význam jednotlivých 

častí bicykla a ich funkciu. Vie 

zistiť technický stav bicykla. Vie 

urobiť jednoduchú údrţbu bicykla. 

 

OSR 

OŢZ 

DOV 

U str. 10 - 

11 

 Tvoríme a 

konštruujeme 

Jazdíme bezpečne Dopravné značky a ich delenie. 

Pravidlá cestnej premávky. 

Ţiak pozná zásady bezpečnej 

mobility. Pozná pravidlá bezpečnej 

jazdy na bicykli. 

OSR 

DOV 

U str. 12 - 

13 

Upravujeme 

rezané kvety 

Aranţovanie do 

plochých misiek a 

váz 

Ikebana, jeţko, oasis Ţiak si osvojil  základné pravidlá 

aranţovania a pouţitia pomocného 

materiálu 

ENV 

OSR 

OŢZ 

TPP 

U str. 62 - 

63 
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Pestovateľské 

práce 

Hydroponické 

pestovanie rastlín 

Hydropónia, spôsob pestovania rastlín 
bez pôdy 

Ţiak ovláda termín hydroponického 

pestovania, vie vymenovať veci, 

ktoré potrebuje pri tomto spôsobe 

pestovania rastlín.  

OSR 

ENV 

U str. 46 - 

47 

VI. Pestovateľské 

práce 

Klíčenie semien Vhodné podmienky na klíčenie 

semien. Pokus – klíčenie semien. 

Ţiak má vedomosti o vhodných 

podmienkach na klíčenie semien. 

Pozorovanie  z pokusu si 

zaznamenáva. 

ENV 

OSR 

TPP 

U str. 54 - 

55 

Stravovanie 

a príprava 

jedál 

Príprava 

jednoduchého 

jedla 

Príprava jednoduchého pokrmu. Ţiak vie samostatne pripraviť 

jednoduchý pokrm. 

OSR 

OŢZ 

TPP 

 

Stravovanie 

a príprava 

jedál 

Stolovanie Žiak vie pripraviť stôl pre jednoduché 
stolovanie. 

Ţiak vie pripraviť stôl pre 

jednoduché stolovanie. 

OSR 

OŢZ 

TPP 

 

Zhodnotenie celoročnej práce 

 

 

 

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

      ENV  – Environmentálna výchova 

      FIG   – Finančná gramotnosť 

      MDV – Mediálna výchova 

      MUV – Multikultúrna výchova 

      OSR  – Osobnostný a sociálny rozvoj 

      OZO – Ochrana ţivota a zdravia 

      RLK  –  Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

      VMR – Výchova k manţelstvu a rodičovstvu 

 

 

 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Výtvarná výchova 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

 Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné 

vyjadrovanie svojich predstav, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťaţlivosť 

objavovania nových moţnosti, pretoţe 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 (pouţívanie jazyka) v priebehu postupného 

dospievania ţiaka: vedie ţiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastne 

spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastne postoje a hodnotiace názory. Edukačný proces pozostáva zo 

zloţiek: vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zloţky sa vo VV prelínajú, nemoţno 

ich chápať izolovane. Uplatňujú sa tak, ţe jedna vyplýva z druhej. Výtvarné činnosti predstavujú zároveň 

poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak ţiakovi moţnosti zaradiť sa do kultúrnej 

tradície na úrovni súčasného myslenia, moţnosti jeho aktívneho začleňovania sa do kultúry. 

 Výtvarná výchova primárnom vzdelávaní, prostredníctvom autentických skúsenosti získaných 

výtvarnou činnosťou – intenzívnych záţitkov dobrodruţstva tvorby a seba vyjadrovania – rozvíja 

osobnosť ţiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – vedomých  

i nevedomých duševných aktivít.  

 

 

Metodické východiská predmetu sú: 

 

a) v záţitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych 

umení. Sú zaloţene na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. Ţiak 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 moţný spôsob ich vyjadrenia) i 

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 

prevaţuje kognitívny cieľ. Výtvarná výchova ma aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy 

iných predmetov, pretoţe vo vizuálnom vyjadrovaní moţno 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.  

 

b) v témach /námetoch zobrazovania, ktoré vnímame z hľadiska: 

• osobnosti a veku ţiaka, 

• edukačných cieľov, 



 67 

• kultúrno-spoločenskej reality. 

 

 Výtvarná výchova predstavuje z hľadiska obsahu vyučovania ako celku (kurikula) jedinečnú 

moţnosť tematizovať základné antropologické koncepty: 

– koncepty časopriestoru (čas, priestor, pohyb, mierka, hĺbka, výška, šírka …), 

– kultúrne arche typy vyjadrovania prírody (ţivly, prírodné polarity, procesy...), 

– kategórie estetického preţívania (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, náboţenská a etická výchova), VV angaţuje osobnosť ţiaka 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 ţiaka gramotného vnímateľa a 

pouţívateľa vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný ţivot v prostredí v ktorom 

vizuálne znaky a komunikácia hrajú dôleţitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, 

vizuálnych médií a multimédií), jednak umoţňuje jeho začleňovanie do 

našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie predstavuje objavovanie nových pohľadov na 

svet. 

 

Ciele predmetu  

 

Kognitívne ciele 

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

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

vizuálnej kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj záţitok z nich. 

Poznať vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce ţánre a niektoré štýlové obdobia. 

 

Senzomotorické ciele 

Rozvíjať tvorivosť. Umoţniť ţiakovi rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať 

a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie 

naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť 

v jej základných, všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) ţiaka 

v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a 

techník. 

 

Socioafektívne ciele 

Formovať kultúrne a postoje. Vychovávať ţiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, 

názorov a hodnotových kritérií; cez záţitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať 

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

problematiky vyjadrovania sveta umením. 

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

intuíciu, fantáziu,  analytické myslenie a poznávanie, a taktieţ formovanie a aktívne pouţívanie zručností 

– to všetko prostredníctvom činnostného a záţitkového vyučovania. 

 

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

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

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

aj s inými, prevaţne kognitívnymi predmetmi. 
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Metódy a formy práce 

 

Vo vyučovaní výtvarnej výchovy na 1. stupni odporúčame v edukačnom procese pouţitie konkrétne 

týchto metód: reproduktívne metódy, aby si ţiaci vytvorili zručnosti a návyky, metódy rozvíjania 

tvorivosti, metódy produktívne, heurestické metódy, výskumné metódy, analytické metódy, syntetické 

metódy, metódy slovné (metódy hovoreného slova, monológ, dialóg), metódy názorné (pouţívanie 

ilustrácií, náčrtov, demonštrácia, modelovanie), praktické metódy (maľovanie, kreslenie, tupovanie, 

modelovanie, strihanie, trhanie, lepenie a iné...) 

 V širšom zmysle slova ako didaktické formy vyučovania výtvarnej výchovy môţeme pouţiť 

vyučovaciu hodinu v triede, vychádzku, exkurziu, vyučovaciu hodinu v počítačovej učebni. V uţšom slova 

zmysle najčastejšie pouţívame skupinové formy práce, ktoré zvyšujú kolektívnosť, humanizáciu 

a rozvíjajú aktivitu ţiakov, učia pracovať v kolektíve. Ale aj samostatnú prácu, pri ktorej sa ţiaci 

spoliehajú len na svoje zručnosti a schopnosti, tvorivosť. V niektorých prípadoch (vytváranie projektov, 

zhotovovanie jedného produktu) je na mieste vyuţitie frontálnej formy práce, pri ktorej sa pracuje s celou 

triedou. 

 

 Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia ţiakov sa vyuţijú nasledovné učebné zdroje: odborné 

publikácie k daným témam 

encyklopédie 

webové stránky (www.zborovna.sk) 

Edukačné DVD vyučovania výtvarnej výchovy 

materiálno-technické a didaktické prostriedky 

pomôcky k jednotlivým vyučovacím jednotkám 

 

 Hodnotenie predmetu 

     

Hodnotenie má v prvom rade funkciu pozitívne motivovať ţiaka a usmerniť jeho  

osobnostný vývoj. Hodnotíme škálou známok 1-2. 

Učiteľ by sa mal vyvarovať paušálnych súdov a šablónovitých kritérií, nakoľko výtvarný prejav, ako aj 

vyjadrovacia úroveň ţiakov v jednotlivých ročníkoch základnej školy majú veľmi širokú škálu. Je 

potrebné, aby učiteľ primerane hodnotil výtvarné prejavy detí zo sociálne zaostalého prostredia, ako aj 

integrovaných detí s dyslexiou, dyskalkúliou  a pod. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M T 
 

Tematický celok, téma 
 

Obsahový a výkonový štandard 
 

Prierezové témy 

 
 
 
 
 
 
  IX. 

1. Úvodná hodina 
.  

Zistiť úrovne výtvarného prejavu ţiakov. / záujem  ţiakov 
o výtvarné techniky / 

Ochrana ţivota a zdravia 
 

2. Výtvarný jazyk - základné prvky 
výtvarného vyjadrovania 
Bod – hravé činnosti s bodmi 
Mravenisko a mravce 
/ alebo  dáţdnik s kvapkami vody/ 

Technikou odtláčania vatovej tyčinky  znázorniť mravenisko 
a mravce ako bodky / alebo odtláčaním prstov dáţdnik /  
Dodrţať hygienu  pri práci. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Environmentálna výchova 

3. Šrafúra , tieň. 
Predmet dennej potreby 
 

Budovanie tvaru a priestoru  linkou , šrafovaním a tieňovaním , 
textúrami 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

4.  Farba – farebný kontrast 
Motýľ 

Vytvoriť výtvarnú  prácu – pouţívať teplé , studené , tmavé , 
svetlé a kontrastné farby 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

 
 
 
 
 
 
 

X. 
 
 
 

5. Výtvarný jazyk – Kompozičné 
princípy a moţností kompozície 
Výstavba proporcií a tvarov 
v plošnom vyjadrení 
Dopravné prostriedky 

Vo výtvarnej práci dodrţať základy proporčnosti v kresbe. / na 
plochu nakresliť ľubovoľný dopravný prostriedok / 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
Dopravná výchova 

6. Výstavba proporcií a tvarov 
v priestorovom vyjadrení. 
Hlava človeka /busta / 
 

Pri modelovaní dodrţať základy proporčnosti v modelovaní Osobnostný a sociálny rozvoj 
Multikultúrna výchova 
Environmentálna výchova 

7. Kompozícia umiestňovania vo 
formáte. 
Stojan na ceruzky 

Vytvoríme si rôzne pečiatky ,ozdobíme farebný papier , ktorý 
v potrebnej veľkostí nalepíme na plechovku . 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

8. Podnety výtvarného umenia 
Krajinomaľba  
Vychádzka do prírody -  zhotovenie 
náčrtu  / obzoru  prírody / 
 

Pozorovať prírodu , vysvetlenie pojmov – náčrt , obzor. 
Zhotoviť náčrt  prírody pre budúce maľovanie. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

 
 
 

  XI. 
 
 
 

9. Jesenné prázdniny   

10. Impresionizmus –krajinomaľba 
Krajina v okolí školy 

Oboznámiť sa s výtvarným smerom – Impresionizmus – 
a namaľovať v tomto ţánru  výtvarnú prácu . 

Multikultúrna výchova 
Environmentálna výchova 

11. Škola v galérii 
Obraz – portrét  
 Môj spoluţiak 
/ protidrogová  výchova / 

Výtvarne dodrţať proporcie ľudského tela - časti tváre / kresba 
, maľba/ 
 

Ochrana ţivota a zdravia 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
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 XI. 

12. Podnety výtvarného umenia / 
výtvarné  činnosti inšpirované 
dejinami umenia / 
Zátišie /základy problematiky/ 
voľný námet 

Zobraziť variácie svetla ,farby, materiálov vo výtvarnej práci.  
Osvojiť si základné činností pri znázorňovaní zátišia. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
 

13.  Inšpirácia umením ďalekého 
východu – Čína . 
Čínsky drak. 

Oboznámiť sa s kultúrou Činy , tradície a symboly. Vytvoriť 
čínskeho draka , ktorý je symbolom energie a svetlej 
budúcností. Práca vo dvojiciach. 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Multikultúrna výchova 
 

 
 
 
 

 XII. 
 

14. Inšpirácia umením ďalekého 
východu – Japonsko. 
Maľované kimono. 

Oboznámiť sa s kultúrou Japonská , tradície a symboly. 
Vytvoriť japonské kimono , oblečenie samurajov , ktoré bolo 
ozajstným umeleckým dielom. 

Multikultúrna výchova 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

15. Tešíme sa na Vianoce .  
Výroba adventného venca, 
pohľadníc, vianočného papiera, 
vianočných ozdôb. 

Upevniť poznatky o symboloch Vianoc. Rozvíjať tvorivosť , 
samostatnosť a originálnosť pri práci. 

Regionálna a tradičná ľudová 
kultúra 
Multikultúrna výchova 

16. Tvoríme na snehu / zo snehu / 
Voľný námet. 

Vyskúšať si modelovanie a tvorenie zo snehu. Ukázať  ţiakom 
, ţe tvoriť sa dá aj z ľadu. 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

17. Vianočné prázdniny   

 
 
 
 
 

    
 
 
   I. 

 
 

 
 
   
 
 
 

18. Vianočné prázdniny   

19. Čo som dostal na Vianoce Farebne a proporcionálne zobraziť na plochu darček , ktorý 
som dostal na Vianoce. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

20. Podnety filmu a videa 
Filmový trik , kulisa. 
Vytvorenie kulisy k rozprávke 
,,O červenej čiapočke“. 
( stromy, domček ,...) 

Spoznať prácu filmárov, vysvetliť pojem  kulisa ( druh pozadia 
na dotvorenie filmovej atmosféry ) a filmový trik ( rôzne 
postupy , ktoré  
Vyvolávajú dojem skutočného obrazu či hereckej akcie) 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

21. Mierka – zväčšovanie 
predmetných tvarov 
 

Naučiť sa , ţe pomocou štvorcovej siete môţeme ľahko 
a presne skopírovať obrázky v rôznych veľkostiach 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

22. Podnety architektúry 
Antropo –( zoo, fyto ,) morfná 
architektúra.  
Návrh mesta - postavy 
usporiadaného ako časti tela 
s aplikovanou vnútornou štruktúrou 
 

Uvedomovanie si vnútornej štruktúry tela, domu a mesta, 
b)rozvíjanie technického myslenia 
c) skúmanie moţností analógie  
Technika : a) kresba  
b) koláţ geometrických telies do krajiny 

Ochrana ţivota a zdravia 
Environmentálna výchova 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

   
 
 
 

23. Podnety dizajnu 
Dizajn inšpirovaný organickými 
tvarmi a telesnými funkciami 
 a) „oţivenie“ sveta predmetov - 

Ţiaci navrhujú predmet inšpirovaný organickými tvarmi  a 
výrazovosťou  tela (vtákov, zvierat, chrobákov...) 
a) posun tvarovosti z jednej oblasti do inej 
Technika : a) kresba 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
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   II. 
 
 
 
 
 
   
 
 II. 

prenos tvarov (funkcií) tela na 
predmet (nástroj, stroj, prístroj) 
b) protéza - umelé krídlo (labka, 
zobák)... 

                   b) kolorovaná kresba 
                   c) modelovanie 

24. Dizajn inšpirovaný slovom 
 / názvom / hľadanie analógií názvov 
častí predmetov a tela (napr. oko, 
ucho, bruško, noţička, rúčka, 
ručička, hlava ...) 

Ţiaci navrhujú tvar predmetu inšpirovaný jeho názvom  
a) kresba 
b) kolorovaná kresba 
c) modelovanie 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
 

25. Podnety tradičných remesiel 
Drotárstvo 
výrobok z drôtu / kvet, vták , motýľ, 
náramok ../ 

Oboznámiť sa s dejinami drotárstva . Vyrobiť jednoduché 
výrobky z drôtu. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Regionálna a tradičná ľudová 
kultúra 
 

26. Jarné prázdniny   

 
 
 
 
 

  III. 

27. Elektronické média 
Maľovanie prostredníctvom 
počítača/ ľubovoľná téma / 

Oboznámiť sa s programom Skicár a namaľovať obrázok na 
počítači. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Environmentálna výchova 

28. Maľba toho istého obrázku ako na 
počítači 

Namaľovať ten istý obrázok ako na počítači a porovnávanie  
výrazu toho istého motívu. 

Ochrana ţivota a zdravia 
Environmentálna výchova 

29. Porovnávacie , kombinačné a súhrne 
cvičenia 
Syntéza rôznych typov obrazu. 
Experimentovanie z výtvarným 
dielom 

Zameniť prvky a kompozície 2 typov obrazov medzi sebou / 
krajina a zátišie, príp. portrétu. Pokus o vytvorenie nového 
výtvarného diela. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

30. Náš nový spolužiak Výtvarnou technikov koláţe vymyslieť a znázorniť nového 
spoluţiaka ( spoluţiačku ) v triede 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

 
 
 
 
 

  IV. 
 
 
 
 

31. Veľkonočné prázdniny   

32. Možností zobrazovania motívu 
 ľubovoľný motív 

Vyskúšať si niečo nové – odklon od zobrazovacích schém. 
Namaľuj všetko inej farby ako to je v skutočnosti. 
 

Ochrana ţivota a zdravia 
Environmentálna výchova 

33. Vychádzka / zber kvetov 
a prírodnín / - koláž 

Nazbierať si rôzne druhy prírodnín a vytvoriť koláţ jarnej 
prírody. Hmyz a motýle domaľovať. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

34. Podnety hudby a literatúry / 
syntetické podnety/ 
Divadlo  
Karnevalový kostým 

Čo všetko tvorí divadlo? Syntéza dramatického a výtvarného  
výrazu , scéna, kostým , maska. 

Multikultúrna výchova 
Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

 
 
 

35. Darček pre mamičku . 
Papierové kvety 

Osvojiť si techniku výroby papierových kvetov. Dodrţať 
bezpečnosť pri práci 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

36. Hudba ako obraz tónov. Pomocou farebných tónov  a farebných stupníc znázorniť na Osobnostný a sociálny rozvoj 
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  V. 

 
 
 
 
 
 
 
   V. 

Ako cítim hudobnú skladu. ploche melódiu hudby. 
 

Multikultúrna výchova 

37. Podnety rôznych oblastí poznávania 
sveta 
Podnety Vlastivedy 
Vlastná mapa  
a) fantastická krajina 
b) moja cesta do školy 
c) mapa pre blchu na psej hlave a 
pod. 

Ţiak si vytvára vlastné symboly, určuje topografiu terénu, 
prepisuje terén do vrstevníc a k mape pripraví komentár 
Technika : kolorovaná kresba 
 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

38. Podnety Prírodovedy – 
magnetizmus / Kresbou znázorniť 
obraz ţelezných  pilín priťahovaných  
magnetom   

Kresba kovovými pilinami  
a) kresba magnetom a pilinami kovové piliny rozsypané po 
výkrese komponujeme zo spodnej strany magnetom;  
kompozíciu je moţné fixovať (napr. na výkrese je dopredu 
nakreslená kresba lepidlom, v ktorom piliny pri pohybe 
uviaznu) 
 

Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 
 

39. Tradícia a identita 
/kultúrna krajina / 
Výtvarná reakcia na pamiatku / 
monument /obce 

Voľnou technikou znázorniť monument svojej obce Osobnostný a sociálny rozvoj 
Regionálna a tradičná ľudová 
kultúra 
 

 
 
 
 
 
  VI. 

40. Výtvarné hry 
Zábavná koláž (montáž, asambláž, 
roláž, frotáž...) 

Podľa výberu techniky zhotoviť ten istý námet. Osobnostný a sociálny rozvoj 
Environmentálna výchova 

41. Škola v galérii 
Autoportrét 
To sme my štvrtáci 

Nakresliť sám seba na spoločný plagát triedy Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

42.  Výtvarná galéria Zhotoviť galériu výtvarných prác ţiakov Osobnostný a sociálny rozvoj 
 

43.  Ukončenie školského roku   

 

 

 



 

Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

 Hudobná výchova  je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze hudobných hravých činností 

sa ţiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza v nich záujem o elementárne muzicírovanie a postupne 

aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia. Posilňuje ich vrodené prirodzené predpoklady 

a sklony k hravosti, spontánnosti, ich  schopnosť údivu a očarenia, celostnosť ich vnímania obrazov 

a modelov okolitého sveta. Vedie ich k uvedomeniu a rozlišovaniu mravných a estetických hodnôt, 

k otvorenosti a tvorivosti. Hudobná výchova formuje mravné vzťahy ţiakov k prostrediu v škole, posilňuje 

ich pozitívny vzťah k prírode, ku všetkým prejavom ţivota, napomáha k ich socializácii v kontexte regiónu 

i celej spoločnosti. 

 Vo štvrtom ročníku sa postupne prehlbuje a dovršuje splnenie hlavných cieľov predmetu:  

 prostredníctvom poznania a interpretácie slovenských ľudových piesní rôznych folklórnych oblastí 

Slovenska si osvojiť hudobný materinský jazyk, čo znamená aj  príspevok HV k rozvíjaniu kultúrnych 

kompetencií ţiakov, poznať slovenské zvykoslovie, jeho umelecké spracovanie hudobnými skladateľmi 

rôznych dôb a takto získať pevný základ národnej identity a vlastenectva 

 Úlohou HV je maximálne vyuţiť špecifické moţnosť predmetu: aktivizovať tvorivé sily, formovať 

emocionálnu a rozumovú stránku ţiakov, získať základy hudobného myslenia, elementárne základy 

hudobno-estetického vedomia v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojov. Hudobné činnosti 

naďalej dávajú moţnosť ţiakom aktívne sa stretávať s hudbou, sú rozhodujúcimi prostriedkami rozvíjania 

hudobnosti ţiakov. Majú nezastupiteľnú funkciu aj preto, lebo zásluhou ich rozmanitosti dostávajú ţiaci 

moţnosť sebarealizácie, experimentovania, spájajú hudbu so slovom, pohybom, s hrou na detských 

hudobných nástrojoch.   

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

 Cieľom predmetu je prehlbovať počiatočný spontánny záujem o hudbu a hudobné prejavy tak, aby 

hudba a vlastné hudobné prejavy prinášali radosť a moţnosť sebarealizácie; formou reprodukcie 

a elementárnej produkcie hudby skvalitňovať úroveň ostatných hudobných činností; vytvárať podmienky 

hudobného vzdelávania ţiakov; obohatiť estetickú, morálnu a intelektuálnu stránku ich osobnosti; hravou 

formou postupne vštepovať ţiakom elementárne hudobné vedomosti; hudobnými aktivitami posilňovať 

socializáciu ţiaka v kolektíve a jeho motiváciu k samotnému predmetu; poznaním slovenského 

zvykloslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi 

minulej a súčasnej podoby získať základy národnej identity a vlastenectva; postupným poznávaním 

umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho ţivota. 
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Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií 

 

sociálne komunikačné spôsobilosti (kompetencie): 

dokázať určitý čas sústredne načúvať; 

náleţite reagovať a vyjadriť svoj názor; 

vyjadrovať sa súvisle ústnou formou adekvátnou primárnemu stupňu vzdelávania a jeho narušenej 

komunikačnej schopnosti; 

vedieť samostatne komunikovať (nakoľko mu to umoţňuje dosiahnutý stupeň vo vývine jemnej motoriky 

a aktuálne úroveň zrakovo-motorickej koordinácie); 

rozumieť beţne pouţívaným prejavom neverbálnej komunikácie a dokázať na ne adekvátne reagovať 

podľa svojich moţností;  

chápať význam rešpektovania kultúrnej rozmanitosti, akceptovať a rešpektovať kultúrne odlišnosti deti 

a dospelých 

správať sa v skupine podľa spoločenských noriem a pravidiel. 

spôsobilosť učiť sa  

 dokáţe pracovať samostatne s učebnicami, pracovnými zošitmi a pomôckami 

 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom učení 

osobné sociálne a občianske spôsobilosti 

pozná svoje povinnosti, dokáţe rešpektovať a prijímať príkazy kompetentných osôb 

spôsobilosť  vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

dokáţe sa vyjadrovať na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti prostredníctvom umeleckých a iných 

vyjadrovacích prostriedkov, 

uvedomuje si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom ţivote,  

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

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

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

pozná pravidlá spoločenského kontaktu (etiketu),   

správa sa kultúrne, kultivovane, primerane okolnostiam, situáciám, sociálnym pozíciám a rolovým  

funkciám, 

je tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Hodnotenie 
 

Ţiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

ţiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ  SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1.5.2011. 

Ţiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. 

Hodnotenie v predmete Hudobná výchova sa vykonáva klasifikáciou. 

 

 

 

 

 

 



M
e
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a
c
 

H
o
d
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a

 

Tematický celok 
Téma, obsahový 

štandard 
Výkonový štandard/ciele Prierezové témy Poznámka 

S
ep

te
m

b
er

  

1. 

 

 

 

Čo sme sa naučili 

Úvodná hodina: 

opakovanie piesní z 3. 

Ročníka 

B. Felix: Keby mala 

rozum stonoţka 

Správne zaspievať 15 detských a ľudových piesní, ktoré 

sú základom ovládania hudobného materinského jazyka. 

Vie preţívať výnimočnosť hud. osobností  a v ich 

tvorivých osudoch hľadá inšpiráciu pre vlastný ţivot. 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

Mediálna výchova 

 

Str. 3 

2. 
Ţeleznica 

Vandruvala blška 

Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky presne,  

adekvátne nálade.   
Osobnostný a sociálny rozvoj Str. 4, 5 

3. 

 

 

Ľudové piesne - banícke 

Slov. ľudová: Vstávaj, 

Hanzo, hore 

Kovárskí 

Spievať čisto na solmizačné slabiky – do-so, do-mi-re 

Kovárkí tanec. 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

Enviromentálna výchova 

 

Str. 6,7 

 
 

Časová rezerva    

o
k

tó
b

er
 

4. 

 

 

Vyvodenie stupnice 

 C dur 

Slov. ľudová: Vyletela 

hokubienka E 

Vie zaspievať piesne čisto a rytmicky presne. Poznať a 

správne realizovať hodnoty nôt (štvrťová, osminová, 

štvrťová s bodkou, polová + pomlčky), mená nôt h-d2, 

husľový kľúč, 2/4, 4/4, 3/4 takt. 

 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

 

Str. 8 

5. 
Slov. ľudová: Pokapala 

na salaši slanina 
Vie spievať pieseň ako kánon.  

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Str. 8 

6. 

 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 1- ţatva, priadky 

Slov. ľudová: Ta, ta, ta, 

ňepojdeme sťato 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v ţivote 

človeka. Spoločné spievanie piesne 

Zníţený tón h o pol tónu na hes=bé 
Osobnostný a sociálny rozvoj 

Str. 10 

7. 

Slov. ľudová: Buľi sme 

na priadkach, Vretienko 

mi padá 

Dvojhlas – rozvoj harmonického cítenia Str. 11 

 
 

 Jesenné prázdniny 

 
  

n
o

v
em

b
er

 

8. 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 1 - Svadba 

Slovenská ľudová:  

Začiname redovi 

Vie pomenovať svadobné zvyky – pytačky, druţičky, 

druţbovia, odobierka nevesty, sobáš, čepčenie, únos 

nevesty... 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 
Str. 21 

 

 

 

9. 

 

 

 

Slovenská ľudová:  

Zbohom ostávajte 

 

 

 

Vie zaspievať piesne čisto a rytmicky presne 

Vie pomenovať svadobné zvyky – pytačky, druţičky, 

druţbovia, odobierka nevesty, sobáš, čepčenie, únos 

 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Multikultúrna výchova 

 

 

 

Str. 21 
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nevesty... 

Korunka. 

10. 

Rodinné sviatky a zvyky 

- uspávanka 
Slovenská ľudová: 

Hajaju, hajaju 

Vie zaspievať piesne čisto a rytmicky presne 

Pozná poltón a celý tón na klavíri 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

Osobnostný a sociálny  rozvoj  

Str. 20 

11. 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 1  – Stridţie dni 

J. Hudák: Na Katarínu 

Slovenská ľudová: 

Ondreju, Ondreju 

Chápať zmýšľanie ľudí v minulosti a poznať kultúrne 

zvyky. 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 

Environmentálna výchova 

Str. 12 

  Časová rezerva    

d
ec

em
b

er
 

12 

 Slovenská ľudová: 

Mikulášku, dobrý 

strýčku 

Betlehemské hry 

Čisto a rytmicky správne zaspievať pieseň. 

Zopakavať a utvrdiť stupnicu C dur. 
Multikultúrna výchova Str. 13 

13 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 1: Koledy 

Koledy: Vstávajte 

pastieri,  

Dobrý večer vám 

vinšujem Vie zaspievať vianočné koledy. 

Vie zaspievať vianočné koledy. Pozná vianočné 

a novoročné vinše. 

Mediálna výchova Str. 14 

14. 

Koledy: Búvaj dieťa 

krásne 

Vianočná besiedka 

Osobnostný a sociálny rozvoj  

Vianočné prázdniny 

ja
n

u
ár

 

Vianočné prázdniny 

15. 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 1- Nový rok 

Vinšujem vám v tento 

Nový rok 

 Vie rozprávať  o sviatku troch kráľov.  

 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra Environmentálna 

výchova 

Multikultúrna výchova 

 

 

Str. 16 

 

16. 

 

Hudba pri slávnostných 

príleţitostiach 

 

Hymna Slovenskej 

republiky 

 

Vie zaspievať slovenskú hymnu a pozná jej slová 

Slovenskí  hudobní skladatelia.  

 

Str. 18 

 

Hudba pri slávnostných 

príleţitostiach 

E. Suchoň: Aká si mi 

krásna, 

Kto za pravdu horí 

Vie sa vcítiť do hudby, pozorne ju počúvať. Str. 19 

17. 

 

Rodinné sviatky a zvyky 

1 

Americká a slovenská 

pieseň: 

Happy birthday – Veľa 

šťastia 

Detské a piesne spievať čisto a rytmicky presne, 

adekvátne nálade. 
Str. 20 

 
 

 
Hrajú nám štvrtáci 

Na primeranej úrovni vie zahrať na ľahko ovládateľných 

nástrojoch  
 Str. 22 
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fe
b

ru
ár

 
18. 

Rodinné sviatky a zvyky 

1 – Fašiangy 

Slovenská ľudová:  

Fašange sa krátia 

 

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry v ţivote 

človeka. Spoločné spievanie piesni. 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 
Str. 17 

19. 

 

 

Folklórne regióny 

Slovenska 1 

Slovenská ľudová: 

Spievanky, spievanky 

Spievaj si slávičku 

Pozná delenie slovenských piesní podľa tematiky 

a folklórnych oblastí, slovenské zvykoslovie 

Spev a písanie názvov slovenských ľudových piesní.  

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 
Str. 24, 25 

20. 

Slovenská ľudová: 

Za Váhom, za Váhom 

Trenčianske hoďini 

 

Na primeranej úrovni vie zaspievať pieseň. Pozná vie 

nájsť v piesni synkopu formy. 
Environmentálna výchova  Str. 26, 27 

Jarné prázdniny 

m
ar

ec
 

21. 

Folklórne regióny 

Slovenska 1 

Slovenská ľudová: 

Pred muziku verbunk 

chasa stojí  

Pri Prešporku kraj 

Dunaja 

Na primeranej úrovni vie zaspievať pieseň. 

Prostredníctvom precítenia dokáţe  reprodukovať 

jednotlivé  ľudové a tanečné formy. 

Solmizačné slabiky. 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra Environmentálna 

výchova  

Str. 28, 29 

22. 

Folklórne regióny 

Slovenska 2 

Zasadil som čerešničku 

Tá ľišovská ňevesta 

 

Na primeranej úrovni vie zaspievať pieseň. 

Prostredníctvom precítenia dokáţe  reprodukovať 

jednotlivé  ľudové a tanečné formy. 

 str. 30, 31 

23. 

Folklórne regióny 

Slovenska 2 

Trávnice: Bola som na 

hubách, Veruţe mi zahraj 

Listočku duboví, Na 

Kráľovej holi 

Vie zaspievať piesne čisto a rytmicky presne 
Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra 
Str. 35, 36 

24. 

Folklórne regióny 

Slovenska 2 
Oči, oči, čierne oči 

Tota Heľpa 

Ej, padá dišť 

Vie zaspievať piesne čisto a rytmicky presne  Str.  38,39 

 

Folklórne regióny 

Slovenska 3 Dźe śe kuri – čardáš 

Pri jaročku fijaločku – 

karička 

 

Rešpektuje estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe, 

uvedomuje si jej miesto v ţivote. 

Vie zatancovať čardáš a karičku. 

Pozná durovú a molovú melódiu 

Osobnostný a sociálny rozvoj Str. 40, 41 

ap
rí

l 

 

 

25. 

 

 

Folklórne regióny 

Slovenska 3 

 

 

Od Prešova draţka nova 

V Barďijove v štrid 

mesta 

Net krajšeho dzifčatečka 

Pri potôčku fijalôčku 

 

 

Rešpektuje estetické a etické hodnoty obsiahnuté v hudbe, 

uvedomuje si jej miesto v ţivote. 

 

 

 

 

Str. 42, 43 

26. Folklórne regióny Ej zaľuţicki poľo Na primeranej úrovni zaspieva piesne.  Str. 44, 45 
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Slovenska 3 A ja taká dzivočka 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 2 

Marmariena, Kišalova 

ţena 

Hoja, Dunča, ňeveľenča 

Spoznať zvyky na jar a Veľkú noc. Vedieť zaspievať 

piesne. 
 Str. 32, 33 

 VEĽKONOCNÉ PRÁZDNINY 

27. 

 

Ľudové hudobné nástroje 

Slovenská ľudová: Hrajte 

muzikanti. Počúvaj, má 

milá 

Uţ mi hrajú, uţ mi trúbá, 

bubnujú 

Vie sluchom a zrakom rozpoznať  ľudové hudobné nástroje – 

akordeón, drumbľa, ozembuch, klepáč, fujara...  
 Str. 46, 47 

28. 
Folklórne regióny 

Slovenska 3 

Išli hudci horou 

Toto sú husličky 
Spoznať baladu.  Sólo spev a chór.   Str. 48, 49  

M
áj

  

 

 

Kalendárne a výročné 

zvyky 3 

Slovenská ľudová: 

Sadíme my máje, Svatý 

Jáne 

Planá ruţička 

Pozná zvyky – stavanie mája, Jánske ohne. 

Pozná rozdelenie ţenských a muţských hlasov a vie ich 

pomenovať - Miešané spevácke zbory a vokálne skupiny. 

Na primeranej úrovni vie zaspievať pieseň.  

Regionálna výchova Multikultúrna 

výchova 
Str.52, 53  

29. 

 

Rodinné sviatky a zvyky 

2 

Belo Felix: Pre mamičku 

M.Sch.-Trnavský: Keby 

som bol vtáčkom 

Na primeranej úrovni zaspieva piesne. Pozná tvorbu  

Mikuláša Schneidera-Trnavského. 

Regionálna výchova Mediálna 

výchova 
Str. 50, 51 

 

 

30. 

 

 

Umelecké spracovanie 

slovenských ľudových 

piesní 

 

V.F. Bystrý: 1000 

slovenských ľudových 

piesní 

J.L.Bella, B.Bartók 

Etnografický atlas 

Valaškový tanec 

Vie počúvať aj úpravy ľudových piesní a uchom 

postrehnúť melódiu niektorej vopred hranej ľudovej 

piesne. Pozná termín varácie.  

Valaškový tanec. 

Regionálna výchova a tradičná 

ľudová kultúra Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Str. 54 - 59 

31. 

Zobcová flauta – ľahko a 

rýchlo Rýchlokurz hry na 

zobcovú flautu 

Vie hrať na flaute tóny v jednočiarkovej oktáve – h, a, g. 

V dvojčiarkovej oktáve c a ďalej v jednočiarkovej oktáve 

– d,  e, c, f. 

Osobnostný a sociálny rozvoj Str. 60 - 65 

Jú
n

 

 

 

Zahrajme si divadlo 
B. Felix, E. Bakošová: 

Pamodaj šťastia... 

Na primeranej úrovni  vyuţíva nadobudnuté zručnosti pri 

vyjadrení vlastných myšlienok, pocitov a postojov, a tak 

prostredníctvom hudby komunikuje  s okolitým svetom. 

 

Regionálna a tradičná ľudová kultúra 

Environmentálna výchova  

Ochrana ţivota a zdravia 

Str. 66 – 71  

32. 

 

 

Rýchlokurz hudobnej 

náuky 

Hudobné pojmy 
Na primeranej úrovni pouţívať nadobudnuté zručnosti pri 

opakovaní 
Osobnostný a sociálny rozvoj Str. 60 - 65 
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Zaspievajme si  Čo sme sa naučili 

 

Vie zopakovať piesne 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 
 

33. 

 

 

 

 

Zaspievajme si 
 

Čo sme sa naučili 

Vie zopakovať piesne 

Spoločné spievanie piesní. 

 

 

Prostredníctvom piesní ţiak vytvára vzájomne pozitívnu  

komunikáciu. Prehlbuje nadobudnuté vedomosti  

a zručnosti. 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

 Ukončenie školského roka 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

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

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Predmet Telesná výchova 

Ročník štvrtý 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodiny                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Zameranie telesnej výchovy v 4.ročníku ZŠ je dominantne na telesné, funkčné a pohybové 

zdokonaľovanie, čím sa prispieva k upevňovaniu zdravia, zdravotne orientovanej zdatnosti a pohybovej 

výkonnosti. Telesná výchova poskytuje elementárne teoretické a praktické vzdelanie z oblasti pohybu a 

športu, významne prispieva k psychickému, sociálnemu a morálnemu vývinu  ţiakov, prispieva k 

formovaniu kladného vzťahu k pohybovej aktivite a plní aj významnú kompenzačnú funkciu v procese 

edukácie. Svojím zameraním má telesná výchova výnimočné a špecifické postavenie v rámci vzdelávania  

ţiakov mladšieho  školského veku. Vyuţíva predovšetkým  široké spektrum pohybových prostriedkov, 

ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom 

pohybu  - pohybových cvičení, hier a súťaţí pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav ţiakov. 

 

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. 

 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú: 

- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej  

činnosti, 

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

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

- kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne drţanie tela,  

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

Hlavným cieľom telesnej výchovy v primárnej edukácii je pozitívna stimulácia vývinu  

kultúrne gramotnej osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú  

zdatnosť a radostné preţívanie pohybovej činnosti. 
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Ďalšie ciele sú: 

 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 

Mať vytvorenú elementárnu veku primeranú predstavu o vlastných pohybových moţnostiach a pohybovou  

činnosťou  prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i po stránke kognitívnej, 

emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

Cieľ zameraný na zdravie  

Vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho nevyhnutnú súčasť pri formovaní vlastného zdravého  

ţivotného  štýlu a jeho uplatňovaní v kaţdodennom  ţivote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné 

zdravie. 

Cieľ zameraný na motoriku 

Mať osvojené elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so základnými 

lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, preukazovať elementárne 

vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii pohybových činností. 

 

Cieľ zameraný na postoje 

Prejavovať záujem o pohybové  činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej  

realizácii, aplikovať ich v kaţdodennom ţivote. 

 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

- má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov z 

realizovaných pohybových  aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov, 

- dokáţe v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri súťaţiach, 

vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaţe a svojim správaním 

prispieva k nerušenému priebehu  športovej akcie,  

- má osvojené elementárne vedomosti a zručnosti z telesnej výchovy, vie ich aplikovať a tvorivo 

rozpracovať v pohybových aktivitách v škole i vo  voľnom čase, 

- má na veku primeranej úrovni rozvinuté pohybové schopnosti, ktoré vytvárajú predpoklad pre 

optimálnu  zdravotne orientovanú zdatnosť, 

- dokáţe v kaţdodennom  ţivote  uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného  zdravia, 

- pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáţe svoje zdravie upevňovať  prostredníctvom 

kaţdodenného pohybu. 

 

3 Obsah 

 

Prehľad tematických celkov (TC) 

1. Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

2. Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  

3. Kreatívne a estetické pohybové činnosti  

4. Psychomotorické cvičenia a hry 

5. Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

TC:  Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

 

Kompetencia:  

Mať primerane veku a svojim schopnostiam osvojené základné lokomócie (ako  

elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia  

(ako predpoklady účelnej organizácie pohybových  činností v priestore) a elementárne  

zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností),  

poznať ich moţnosti aplikácie a vnímať ich význam pre ţivot a šport. 

 

Vedomosti:  

- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 

- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 
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- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 

- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaţí, 

- zásady bezpečnosti a hygieny pri  týchto cvičeniach 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny rozvoj pohybových schopností prostredníctvom základných lokomócií a nelokomočných 

zručností (s akcentom na senzitívne obdobia), 

- osvojovanie si základných lokomócií v rôznych obmenách, v rôznom priestore, 

- osvojenie si základov techniky behov, skokov, hodu, 

- na podnet vykonávať základné polohy a pohyby tela a jeho častí, 

- vykonávať pohyby okolo rôznych osí tela (obraty, prevaly, kotúle ap.), 

- osvojenie si základov techniky kotúľov, stojok, skokov. 

 

Postoje : 

- pozitívne vnímať základné lokomócie a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú súčasť 

pohybového prejavu  človeka a prostriedku na upevňovanie si zdravia, 

- správne vnímať význam poradových cvičení pre účelnú organizáciu, bezpečnosť, efektívnejšiu 

komunikáciu  vyuţitie času na cvičenie a športovanie, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

S

E

P

T

E

M

B

E

R 

1. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Poradové a  

organizačné  

cvičenia 

Rad, zástup, druţ- 

stvo, základné  

povely poradovej  

prípravy 

Zásady  

bezpečného a  

účelného pohybu  

po telocvični 

Aktivity na 

precvičenie 

pojmov poradovej 

prípravy 

Správne pomenovať  

poradové cvičenia  

realizované vo  

výučbe 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam  

osvojené poradové  

cvičenia ako 

predpoklad účelnej 

organizácie 

pohybových  

činností v priestore 

2. Manipulačné,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Manipulačn

é  

hry 

Náčinie - lopta, loptičky, 

švihadlá, kruhy, ..., 

pravidlá hry,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností a zruč., pre  

zábavu a zdrav. 

Hry so 

zameraním  

na manipuláciu s  

rôznym 

tradičným,  

ale i netradičným  

náčiním 

Pomenovať a poznať  

hry a herné činnosti,  

aplikovať v hre 

dohodnuté pravidlá,  

ukázať a uplatniť  

správnu techniku  

manipul.s náčiním 

Byť aktívny v hre,  

spolupracovať, 

dodr- 

ţiavať pravidlá, 

technicky správne 

manipulovať s 

náčiním,  

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja 

3. Manipulačné,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Manipulačn

é  

hry 

Náčinie - lietajúci  

tanier, tenisové,  

bedmintonové  

rakety, ..., pravidlá  

hry, hráč, spoluhráč, 

súper, kapitán, rozhodca 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností a zruč., pre  

zábavu a zdrav. 

Hry so 

zameraním  

na manipuláciu s  

rôznym 

tradičným,  

ale i netradičným  

náčiním 

Pomenovať a poznať  

hry a herné činnosti,  

aplikovať v hre 

dohodnuté pravidlá,  

ukázať a uplatniť  

správnu techniku  

manipul.s náčiním 

Byť aktívny v hre,  

spolupracovať, 

dodr- 

ţiavať pravidlá, 

technicky správne 

manipulovať s 

náčiním,  

kultúrne správanie  

sa na šport.pod 
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4. Aktivity v 

prírode  

a sezónne  

pohybové  

činnosti 

Pohyb v  

jesennej  

prírode 

Hry v prírode Hygiena, pravidlá  

pohybu a bezpeč- 

nosti pri aktivitách 

v prír.,význam pobytu 

a pohybu v  

prírode 

Chôdza a jej 

rôzne  

druhy a spôsoby  

vzhľadom k 

povrchu a terénu; 

jazda, hry a 

súťaţe  

na kolobeţke 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

realizovaných 

pohybových 

zručností,  

uplatniť ich prvky v  

hrách, súťaţiach ap. 

Primerane veku  

realizovať aktivity 

v prírode 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

O

K

T

Ó

B

E

R 

1. Kreatívne 

a estetické  

pohybové  

činnosti 

Tanec Rytmika, tanec -  

druhy, tanečný  

krok, motív 

Význam pohybovej  

kultúry pri realizácii  

pohybových činností - 

akcent na  

správne drţanie  

tela 

Tanečná chôdza,  

beh, skoky, 

poskoky so 

zameraním  

na správne 

drţanie  

tela 

Správne pomenovať  

tanečné kroky, zladiť  

pohyby, chôdzu, skoky 

a beh s rytmom  

navodeným potleskom, 

zvukovým  

signálom, hudbou 

Mať primerane 

veku  

rozvinuté základné  

senzorické, 

motorické, 

intelektuálne,  

kultúrno-umelecké 

a  

tvorivé schopnosti,  

ich aplikácia v 

ţivote 

2. Psychomotor

ické  

cvičenia a 

hry 

Koordinačn

é  

cvičenia a 

hry 

Názvy častí, polôh  

tela, správne  

drţanie tela 

Význam pohybu a  

cvičenia pre zdravý  

vývin, reakcia 

organizmu na 

pohybovú aktivitu, 

správne  

dýchanie pri cvičení i 

kaţdodenných  

aktivitách 

Koordinačné  

cvičenia a hry 

Pomenovať a ukázať  

základné polohy tela, 

preţívať pocity radosti 

z pohybu, poznať 

jednoduché testy na 

posudzovanie  

drţania tela, dýchan. 

Mať osvojené 

správne drţanie a 

vnímanie svojho 

tela, vedieť 

aplikovať škálu  

cvič.zameraných na  

koordináciu ako 

zákl  

sebapoznania,sebaa

kceptácie,sebadôv 

3. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Rozvoj  

základných  

lokomócií 

Skok, ţinenka,  

mostík 

Základy správnej  

techniky skoku do  

diaľky z miesta, 

s rozbehom 

Skok do diaľky Ukázať správne 

technické prevedenie  

skoku do diaľky z  

miesta, s rozbehom 

Vedieť primerane veku 

a schopnostiam  

správne technicky  

v 

Vedieť primerane 

veku a 

schopnostiam  

správne technicky  

vykonať skok do  

diaľky 
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4. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Pohybové 

hry 

Pohybová hra,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca, pravidlá  

hry, útok, útočník,  

obrana, obranca, . 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručností,pre  

zábavu a zdravie 

Pohybové hry 

zamerané na 

rozvoj  

pohybových 

schopností 

(kondičných,  

koordinačných) 

Pomenovať a poznať  

hry herné činnosti  

jednotlivca,aplikovať  

v hre dohodnuté 

pravidlá,vyuţiť naučené  

zručnosti v rôznom  

prostredí a v ţivote 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.pod 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

N

O

V

E

M

B

E

R 

1. Manipulačn

é,  

pohybové 

a prípravné  

športové 

hry 

Pohybové 

hry 

Pohybová hra,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca, pravidlá  

hry, útok, útočník,  

obrana, obranca, . 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručností,pre  

zábavu a zdravie 

Pohybové hry 

zamerané na 

rozvoj  

pohybových 

schopností 

(kondičných,  

koordinačných) 

Pomenovať a 

poznať  

hry herné činnosti,  

názvy hier, 

aplikovať  

v hre dohodnuté 

pravidlá,vyuţiť 

naučené  

zručnosti v rôznom  

prostredí a v ţivote 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, 

pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne 

správanie  

sa na 

šport.poduja. 

2. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Pohybové 

hry 

Pohybová hra,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca, pravidlá  

hry, útok, útočník,  

obrana, obranca, .. 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručností,pre  

zábavu a zdravie 

Pohybové hry  

zamerané na  

rozvoj 

pohybových  

schopností  

(kondičných,  

koordinačných) 

Pomenovať a poznať  

hry herné činnosti,  

názvy hier, aplikovať  

v hre dohodnuté 

pravidlá,vyuţiť 

naučené  

zručnosti v rôznom  

prostredí a v ţivote 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja 

3. Kreatívne 

a estetické  

pohybové  

činnosti 

Rytmika Rytmika, fantázia  

pri pohybovej  

činnosti 

Význam pohybovej  

kultúry pri realizácii  

pohybových činností - 

akcent na  

správne drţanie  

tela 

Rytmizované 

pohyby s 

vyuţitím  

hudby alebo  

rôznych 

jednoduchých 

hudobných 

nástrojov 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

rytmických cvičení, 

uplatniť prvky 

rytmiky v hudobno-

pohybových,tanečnýc

h  

a dramatic. hrách 

Mať primerane 

veku  

rozvinuté základné  

senzorické, 

motorické, 

intelektuálne,  

kultúrno-umelecké 

a  

tvorivé schopnosti 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 4. Psychomotor

ické  

cvičenia a 

hry 

Relaxačné  

cvičenia a 

hry 

Názvy častí, polôh  

tela, správne  

drţanie tela 

Význam pohybu a  

cvičenia pre zdravý  

vývin, reakcie 

organizmu na 

pohybovú aktivitu, 

správne  

dýchanie pri cvičení i 

kaţdodenných  

aktivitách 

Relaxačné 

cvičenia  

a hry 

Pomenovať a ukázať  

základné polohy tela, 

preţívať pocity 

radosti z pohybu, 

poznať jednoduché 

testy na 

posudzovanie  

svojej flexibility, 

drţania tela, dýchania 

Mať osvojené 

správne drţanie a 

vnímanie svojho 

tela, vedieť 

aplikovať škálu  

cvičení 

zameraných   

relaxáciu ako zákl.  

sebapoznania,sebaa

kceptácie,sebadôv. 

 

 

D

E

C

E

M

B

E

R 

1. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Elementárn

e  

zručnosti z  

akrobacie 

Kotúľ, gymnastické  

náradie - ţinenka 

Základy správnej  

techniky kotúľa  

vpred 

Kotúľ vpred Správne pomenovať  

a technicky správne  

previesť kotúľ vpred,  

uplatniť gymnastické  

zručnosti v hrách 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojené 

prevedenie  

kotúľa 

vpred,poznať  

moţnosti aplikácie  

akrobatických zruč. 

2. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Elementárn

e  

zručnosti z  

akrobacie 

Kotúľ, gymnastické  

náradie - ţinenka 

Základy správnej  

techniky kotúľa  

vzad 

Kotúľ vzad Správne pomenovať  

a technicky správne  

previesť kotúľ vzad,  

uplatniť gymnastické  

zručnosti v hrách 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojené 

prevedenie  

kotúľa vzad, 

poznať  

moţnosti aplikácie  

akrobatických zruč. 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 3. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Pohybové 

hry 

Pohybová hra,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca, pravidlá  

hry, útok, útočník,  

obrana, obranca, ... 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručností,pre  

zábavu a zdravie 

Pohybové hry  

zamerané na  

rozvoj 

pohybových  

schopností  

(kondičných,  

koordinačných) 

Pomenovať a poznať  

hry herné činnosti,  

názvy hier, aplikovať  

v hre dohodnuté 

pravidlá,vyuţiť 

naučené  

zručnosti v rôznom  

prostredí a v ţivote 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja. 

 

 

J

A

N

U

Á

R 

1. Aktivity v 

prírode  

a sezónne  

pohybové  

činnosti 

Pohyb v 

zimnej  

prírode 

Guľovanie,  

sánkovanie,  

kĺzanie, stavby zo  

snehu 

Hygiena, pravidlá  

pohybu a bezpeč- 

nosti pri realizácii  

aktivít v prír.,význam 

pobytu a  

pohybu v prírode 

Hry v snehu, 

guľovanie, 

stavanie zo  

snehu, 

sánkovanie,  

kĺzanie na 

klzákoch 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

realizovaných  

pohyb.zručností,  

uplatniť ich prvky v  

hrách, súťaţiach ap. 

Primerane veku  

realizovať aktivity 

v prírode 

 

 

2. Aktivity v 

prírode  

a sezónne  

pohybové  

činnosti 

Pohyb v 

zimnej  

prírode 

Guľovanie,  

sánkovanie,  

kĺzanie, stavby zo  

snehu 

Hygiena, pravidlá  

pohybu a bezpeč- 

nosti pri realizácii  

aktivít v prír.,význam 

pobytu a  

pohybu v prírode 

Hry v snehu, 

guľovanie, 

stavanie zo  

snehu, 

sánkovanie,  

kĺzanie na 

klzákoch 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

realizovaných  

pohyb.zručností,  

uplatniť ich prvky v  

hrách, súťaţiach ap. 

Primerane veku  

realizovať aktivity 

v prírode 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

J

A

N

U

Á

R 

3. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Elementárn

e  

zručnosti z  

akrobacie 

Stojka,  

gymnastické  

náradie - ţinenka 

Základy správnej  

techniky stojky na  

lopatkách 

Stojka na  

lopatkách 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

stojky na lopatkách, 

uplatniť gymnastické 

zručnosti v  

hrách, súťaţiach ap. 

 Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojené 

prevedenie  

stojky na 

lopatkách,  

poznať moţnosti 

aplikácie 

akrobatických 

zručností 

 

 

F

E

B

R

U

Á

R 

1. Kreatívne 

a estetické  

pohybové  

činnosti 

Pohybová  

tvorivosť 

Rytmika, tanec,  

pohybová tvorivosť,  

fantázia pri  

pohybovej činnosti 

Význam pohybovej  

kultúry pri realizácii  

pohybových činností - 

akcent na  

správne drţanie  

tela 

Pohybová 

improvizácia na 

hudobné  

motívy, alebo  

zadané témy 

Uplatniť prvky 

rytmiky a tanca v 

hudobno-

pohybových,  

tanečných a 

dramatických hrách, i 

pri  

iných pohybových  

činnostiach 

Mať primerane 

veku  

rozvinuté základné  

senzorické, 

motorické, 

intelektuálne,  

kultúrno-umelecké 

a  

tvorivé schopnosti 

2. Psychomotor

ické  

cvičenia a 

hry 

Relaxačné  

cvičenia a 

hry 

Názvy častí, polôh  

tela, správne  

drţanie tela 

Význam pohybu a  

cvičenia pre zdravý  

vývin, reakcie 

organizmu na 

pohybovú aktivitu, 

správne  

dýchanie pri cvičení i 

kaţdodenných  

aktivitách 

Relaxačné 

cvičenia  

a hry 

Pomenovať a ukázať  

základné polohy tela, 

preţívať pocity 

radosti z pohybu, 

poznať jednoduché 

testy na 

posudzovanie  

svojej flexibility, 

drţania tela, dýchania 

Mať osvojené 

správne drţanie a 

vnímanie svojho 

tela, vedieť 

aplikovať škálu  

cvič.zameraných na  

relaxáciu ako zákl.  

sebapoznania,sebaa

kceptácie,sebadôv. 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 3. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Elementárn

e  

zručnosti z  

akrobacie 

Skok, poskok,obrat,  

výskok, zoskok,  

gymnastické náradie - 

ţinenka, mostík, švédska 

debna 

Základy správnej  

techniky  

gymnastických  

cvičení 

Obraty, poskoky,  

skoky, výskoky,  

zoskoky 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

gymnast.cvičení,  

ich uplatnenie v  

hrách, súťaţiach ap 

 Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojené dané 

gymnastické 

zručnosti,  

vnímať ich význam  

pre ţivot a šport 

 

 

 

 

 

M

A

R

E

C 

1. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Elementárn

e  

zručnosti z  

akrobacie 

Lezenie, plazenie,  

šplhanie, tyč, lano,  

gymnastické   

náradie - rebriny,  

ţinenka, lavička 

Základy správnej  

techniky lezenia,  

plazenia, šplhania  

sa 

Lezenie, plazenie,  

šplhanie 

Ukázať správne  

technické prevedenie 

gymnast.cvičení,  

ich uplatnenie v  

hrách, súťaţiach ap 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojené dané 

gymnastické 

zručnosti,  

vnímať ich význam  

pre ţivot a šport 

2. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Pohybové 

hry 

Pohybová hra,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca, pravidlá  

hry, útok, útočník,  

obrana, obranca, ... 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručností,pre  

zábavu a zdravie 

Pohybové hry 

zamerané na 

precvi- 

čovanie 

osvojovaných si 

elementárnych 

pohybových  

zručností rôzneho  

charakteru 

(gymnastických, 

atlet...) 

Pomenovať a poznať  

hry herné činnosti,  

názvy hier, aplikovať  

v hre dohodnuté 

pravidlá,vyuţiť 

naučené  

zručnosti v rôznom  

prostredí a v ţivote 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja. 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

M

A

R

E

C 

3. Kreatívne 

a estetické  

pohybové  

činnosti 

Tanečná  

tvorivosť 

Tanečný krok, motív, 

pohybová tvorivosť, 

fantázia pri  

pohybovej činnosti,  

taneč.improvizácia 

Význam pohybovej  

kultúry pri realizácii  

pohybových činností - 

akcent na  

správne drţanie  

tela 

Tanečná 

improvizá- 

cia na základe 

nau- 

čených tanečných  

krokov, motívov,  

väzieb 

Uplatniť prvky 

rytmiky a tanca v 

hudobno-

pohybových, 

tanečných a dramat.  

hrách, i pri iných  

pohyb.činnostiach 

 Mať primerane 

veku  

rozvinuté základné  

senzorické, 

motorické, 

intelektuálne,  

kultúrno-umelecké 

a  

tvorivé schopnosti 

4. Aktivity v 

prírode  

a sezónne  

pohybové  

činnosti 

Pohyb v 

jarnej  

prírode 

Turistika, jej druhy  

a formy 

Hygiena, pravidlá  

pohybu a bezpeč- 

nosti pri realizácii  

aktivít v prír., význam 

pobytu a  

pohybu v prírode 

Chôdza a jej 

rôzne  

druhy a spôsoby  

vzhľadom k  

povrchu a terénu 

Uplatniť prvky  

sezónnych  

pohybových činností  

v hrách 

Mať primerane 

veku  

osvojené zákl.zruč- 

nosti z turistiky, 

vedieť ich 

aplikovať v  

ţivote i v športe 

 

A

P

R

Í 

L 

1. Psychomotor

ické  

cvičenia a 

hry 

Aktivity 

zamerané na 

rozvoj  

dýchania 

Názvy častí, polôh  

tela, správne  

drţanie tela 

Význam pohybu a  

cvičenia pre zdravý  

vývin, reakcie 

organizmu na  

pohybovú aktivitu,  

správne dýchanie 

Aktivity 

zamerané  

na rozvoj 

dýchania 

Pomenovať a ukázať  

základné polohy tela, 

preţívať pocity 

radosti z pohybu, 

poznať jednoduché 

testy na 

posudzovanie  

svojej flexibility, 

drţania tela, dýchania 

Mať osvojené 

správne drţanie a 

vnímanie tela pri 

pohybových 

čin.,aplikovať  

širokú škálu 

cvičení  

zameraných na  

dýchanie 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

A

P

R

Í 

L 

2. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj  

dýchania 

Hra, hráč, spoluhráč, 

súper, kapitán, 

rozhodca,  

pravidlá hry, ihrisko, 

bránka, kôš,... 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručnos., pre  

zábavu a zdravie 

Prípravné 

športové  

hry zamerané na  

futbal, basketbal,  

hádzanú, volejbal 

a  

tenis 

Pomenovať a poznať  

hry a herné činnosti,  

aplikovať v hre 

dohodnuté pravidlá, 

ukázať a uplatniť  

správnu techniku  

manipul.s náčiním 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja 

3. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj  

dýchania 

Hra, hráč, spoluhráč, 

súper, kapitán, 

rozhodca,  

pravidlá hry, ihrisko, 

bránka, kôš,... 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručnos., pre  

zábavu a zdravie 

Prípravné 

športové  

hry zamerané na  

futbal, basketbal,  

hádzanú, volejbal 

a  

tenis 

Pomenovať a poznať  

hry a herné činnosti,  

aplikovať v hre 

dohodnuté pravidlá, 

ukázať a uplatniť  

správnu techniku  

manipul.s náčiním 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja 

4. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Aktivity 

zamerané 

na rozvoj  

dýchania 

Hra, hráč, spoluhráč, 

súper, kapitán, 

rozhodca,  

pravidlá hry, ihrisko, 

bránka, kôš,... 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručnos., pre  

zábavu a zdravie 

Prípravné 

športové  

hry zamerané na  

futbal, basketbal,  

hádzanú, volejbal 

a  

tenis 

Pomenovať a poznať  

hry a herné činnosti,  

aplikovať v hre 

dohodnuté pravidlá, 

ukázať a uplatniť  

správnu techniku  

manipul.s náčiním 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

M

Á 

J 

1. Kreatívne 

a estetické  

pohybové  

činnosti 

Tanečná  

tvorivosť 

Rytmika, tanec, tanečný 

krok, motív,  

pohybová tvorivosť,  

fantázia pri pohybovej 

činnosti, taneč- 

ná improvizácia 

Význam pohybovej  

kultúry pri realizácii  

pohybových činností - 

akcent na  

správne drţanie  

tela 

Tanečná 

improvizá- 

cia na základe 

nau- 

čených tanečných  

krokov, motívov,  

väzieb 

Uplatniť prvky 

rytmiky a tanca v 

hudobno-

pohybových, 

tanečných a 

dramatických hrách, 

no i pri  

iných pohybových  

činnostiach 

Mať primerane 

veku  

rozvinuté základné  

senzorické, 

motorické, 

intelektuálne,  

kultúrno-umelecké 

a  

tvorivé schopnosti 

2. Psychomotor

ické  

cvičenia a 

hry 

Strečingové  

cvičenia 

Názvy častí, polôh  

tela, správne  

drţanie tela 

Význam pohybu a  

cvičenia pre zdravý  

vývin, reakcie 

organizmu na 

pohybovú aktivitu, 

správne  

dýchanie pri cvičení i 

kaţdodenných  

aktivitách 

Strečingové  

(naťahovacie)  

cvičenia 

Pomenovať a ukázať  

základné polohy tela, 

uplatniť prvky  

psychomotorických  

hier, preţívať pocity  

radosti z pohybu 

Mať osvojené 

správne drţanie a 

vnímanie svojho 

tela, vedieť 

aplikovať širokú  

škálu cvičení 

zameraných na 

relaxáciu,  

koordináciu, 

dýchanie, 

flexibilitu 

3. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Rozvoj  

základných  

lokomócií 

Chôdza, beh, lifting,  

skipping, zakopávanie, 

poskoky, práca  

rúk 

Základy správnej  

techniky behu 

Beţecká abeceda Správne pomenovať  

a ukázať správne  

technické prevedenie 

jednotl.prvkov  

beţeckej abecedy 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojenú beţeckú 

abecedu, poznať  

moţnosti jej  

aplikácie 
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M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

M

Á

J 

4. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Rozvoj  

základných  

lokomócií 

Chôdza, beh, štart,  

cieľ 

Základy správnej  

techniky behu 

Rýchly beh Správne pomenovať  

a ukázať správne  

technické prevedenie 

štartu a rýchleho  

behu 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojený beh, 

poznať  

význam 

osvojených  

zruč.pre ţivot, 

šport 

 

 

 

 

 

J

Ú

N 

1. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Rozvoj  

základných  

lokomócií 

Chôdza, beh,  

vytrvalosť, štart,  

cieľ 

Základy správnej  

techniky behu 

Vytrvalostný beh Správne pomenovať  

a ukázať správne  

technické prevedenie 

štartu a 

vytrvalostného behu 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojený beh, 

poznať  

význam 

osvojených  

zruč.pre ţivot, 

šport 

2. Základné  

lokomócie a  

nelokomočné  

pohybové  

zručnosti 

Rozvoj  

základných  

lokomócií 

Hod Základy správneho  

hodu loptičkou 

Hod loptičkou Správne pomenovať  

a ukázať správne  

technické prevedenie 

hodu loptičkou 

Mať primerane 

veku  

a schopnostiam 

osvojený beh, 

poznať  

význam 

osvojených  

zruč.pre ţivot, 

šport 

 

 

 

 

 



 96 

M T Tématický 

celok 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Rozvíjané 

kompetencie Základné pojmy Základné poznatky Základné 

pohybové 

aktivity 

 

 

 

 

 

 

 

J

Ú

N 

3. Manipulačné

,  

pohybové 

a prípravné  

športové hry 

Pohybové 

hry 

Pohybová hra,  

hráč, spoluhráč,  

súper, kapitán,  

rozhodca, pravidlá  

hry, útok, útočník,  

obrana, obranca, .. 

Pravidlá, správna  

technika herných  

činností, význam  

hier na rozvoj 

pohybových 

schopností  

alebo zručností,pre  

zábavu a zdravie 

Pohybové hry 

zamerané na 

precvi- 

čovanie 

osvojovaných si 

elementárnych 

pohybových  

zručností rôzneho  

charakteru 

(gymnastických, 

atlet...) 

Pomenovať a poznať  

hry herné činnosti,  

názvy hier, aplikovať  

v hre dohodnuté 

pravidlá,vyuţiť 

naučené  

zručnosti v rôznom  

prostredí a v ţivote 

Byť aktívny v hre,  

schopnosť 

spolupracovať, 

dodrţiavať  

pravidlá, pozitívny  

postoj k herným 

čin,   

kultúrne správanie  

sa na šport.poduja. 

4. Aktivity v 

prírode  

a sezónne  

pohybové  

činnosti 

Pohyb v 

letnej  

prírode 

Turistika, jej druhy  

a formy, výstroj,  

turistický chodník,  

značka 

Hygiena, pravidlá  

pohybu a bezpeč- 

nosti pri realizácii  

aktivít v prír., o  

význame pobytu a  

pohybu v prírode 

Chôdza a jej 

rôzne  

druhy a spôsoby  

vzhľadom k  

povrchu a terénu 

Uplatniť prvky  

sezónnych  

pohybových činností  

v hrách 

Mať primerane 

veku  

osvojené základné  

zručnosti z 

turistiky,  

vedieť ich 

aplikovať  

v ţivote a v športe 
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Školský učebný plán v 8. ročníku: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vzdelávacia oblasť Predmet  8. ročník 

Jazyk a komunikácia 

Slovenský jazyk a literatúra 5 

Anglický jazyk 3 

Ruský jazyk 2 

Človek a príroda 

Fyzika 2 

Chémia 2 

Biológia 1 

Človek a spoločnosť 

Dejepis 1 

Geografia 2 

Občianska výchova 1 

Človek a hodnoty 
Etická výchova/ 

Náboţenská výchova 
1 

Matematika a práca 

informáciami 

Matematika 4 

Informatika 1 

Človek a svet práce Technika  1 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova 1 

Výtvarná výchova 1 

Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova 2 

Spolu  30 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Slovenský jazyk a literatúra 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 5 hodín                              ročne 165 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Vyučovací predmet slovenský jazyk a literatúra má v systéme školského vzdelávania centrálne 

postavenie, pretoţe vytvára predpoklady pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

Jazyk sprevádza človeka v písomnej alebo ústnej podobe po celý ţivot. Jazykové znalosti, štylistické a 

komunikatívne zručnosti a čitateľské a literárne zručnosti ako súčasť jazykovej kultúry predstavujú 

základné znaky absolventa základného vzdelania. Ţiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa 

dokázali orientovať v akejkoľvek komunikačnej situácii a vedeli sa vhodne vyjadrovať.  

 

Vzdelávací obsah slovenského jazyka literatúry tvoria tri oblasti:  

 Jazyková komunikácia,  

 Komunikácia a sloh,  

 Čítanie a literatúra.  

 

V oblasti Jazyková komunikácia ţiaci nadobúdajú schopnosti, vedomosti, zručnosti a kompetencie 

potrebné k osvojovaniu si spisovnej podoby slovenského jazyka. V oblasti Komunikácia a sloh sa ţiaci 

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. Získavajú kompetencie text posudzovať po stránke jazykovej, kompozičnej 

a výstavbovej.  

V literárnom vzdelávaní na druhom stupni základnej školy sa ţiak prostredníctvom literárnych ukáţok 

zoznamuje s literatúrou všeobecne, konkrétne s literárnymi druhmi, literárnymi ţánrami, kompozíciou 

literárnych diel, štylistikou literárneho textu, získava informácie o autoroch. Poznávajú prostriedky 

čítania, základné literárne druhy a ţánre, učia sa vnímať ich špecifické znaky, formulovať vlastné názory  

o prečítanom diele. Získavajú kompetencie rozlišovať fiktívny príbeh od skutočného. Postupne 

nadobúdajú čitateľské zručnosti, schopnosti reprodukovať prečítaný literárny text a samostatne tvoriť 

nový umelecký text. 

.  

Ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra  

 

Cieľom vzdelávania v oblasti slovenského jazyka a literatúry je dosiahnuť takú úroveň rečových 

zručností v príslušnom jazyku, aby ţiaci zvládli kaţdú komunikatívnu situáciu.  

rovinách jazykového systému. Zameriavať sa na funkčné vyuţitie jazykových a mimojazykových 

prostriedkov písaných i ústnych prejavov.  
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Rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky ţiakov, aby získali kvalitnú jazykovú kompetenciu, t.j. 

schopnosť primerane reagovať v rozličných jazykových  

situáciách. Tento cieľ ja determinovaný získaním správnych ortografických a ortoepických návykov  

a zručností, ale aj zručností v štylizácii textu.  

Pestovať v ţiakoch lásku k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k istému etniku , 

prostredníctvom ovládania normy spisovného jazyka .Viesť  

ţiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych prejavov, ústnych i písaných. 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán zo slovenského jazyka  pre 8. ročník 

mesiac Tematický celok Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová 

téma 

IX.  
 Opakovanie učiva zo 

7. ročníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Debatujeme na 

úrovni 

 
 Vítame vás na otvorení... 

 

 

 Skôr neţ stromy zhodia 

šaty 

 

 

 

 Fotografické videnie 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Čo ovplyvňuje našu 

budúcnosť? 

 

 

 
 TEST 

 
 Aká je budúcnosť plastov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Opakovanie podstatných 

mien 

 

  

-slávnostný príhovor , slovná zásoba, 

delenie slovnej zásoby, tvorenie slov  

 

-čítanie s porozumením, umelecký 

opis, pravopis podstatných a 

prídavných mien, osobné zámená  

 

 - popis pracovnej činnosti , 

slovesá,  pravopis čísloviek, 

prídavných mien a zámen,  

dopĺňanie spojok do viet, tvorba 

názvov fotografií s vyuţitím 

predloţiek,  príprava školského 

projektu zameraného na fotografovanie  

 
- komunikačný zámer textu,  

 prisudzovací sklad, dvojčlenné a 

jednočlenné vety, viacnásobný vetný 

člen  

 

-  20 otázok, výber zo 4 moţností, 

správne odpovede sú aj v učebnici 

- opakovanie pojmov komunikácia, 

debata, diskusia,vedenie debaty o 

problematike plastov,   postoje (roly) v 

komunikácii – moderátor, pomocník, 

manaţér, provokatér, 

sprostredkovateľ, expert, príprava na 

diskusiu Aká je budúcnosť plastov?, 

napísanie diskusného príspevku , 

 zhrnutie – typické znaky debaty a 

diskusie, spoločné a rozdielne znaky  

  
vlastné a všeobecné podstatné mená, 

konkrétne a abstraktné podstatné mená,  

 
- zopakovať vedomosti o slovnej 

zásobe, tvorení slov 

 

 

- zopakovať pravopis a vedomosti o 

umeleckom opise 

 

 
zopakovať pravopis, slovné druhy, 

slovesá, spojky, číslovky, príd. mená, 

zámená 

 

 

 

 

 
 

- zopakovať základné vetné členy, 

skladba, 

 

 
- overiť si vedomosti prostredníctvom 

testu v učebnici 

- precvičiť komunikačné zručnosti, 

diskutovať na zvolenú tému, ovládať 

typické znaky diskusie, vedieť ich 

vyuţiť, napísať diskusný príspevok a 

prezentovať ho 

 

 

 

 

 
Poznať typológiu podstatných mien, 

identifikovať ich v texte, ovládať ich 

pravopis, ohýbanie, vytvoriť reklamu 

 

 

 

 
Environmentálna 

výchova 
 

 

 

 

 

 

 
Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

 

 

 

 

 
Environmentálna 

výchova 
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Akou rečou hovorí reklama 
 

 

 

 pravopis veľkých a malých písmen , 

 určovanie gramatických kategórií 

podstatných mien, určovanie vzorov a 

ohýbanie podstatných mien v slovných 

spojeniach , tvorba textu reklamy  

 

 

 

 

 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
Mediálna 

výchova 
 

 

 

 

X.  Zvieracie podstatné mená 

muţského rodu 

 

Slovenčina v ríši zvierat 
 

 

podstatné mená muţského 

rodu zakončené na –r 

O trileri a Neţivotné traileri 
 

 

Neţivotné podstatné mená 

muţského rodu zakončené 

na –l 

 

Na bicykli v tuneli 
 

Kontrolný diktát č. 1 

Oprava diktátu 

Cudzie nesklonné podstatné 

mená 

Papagáj Kakadu 
Skloňovanie slova pani 

Tam kde je história, sú aj 
legendy 

 

 
 skloňovanie v singulári (vzor chlap) a 

v pluráli (vzor dub a vzor stroj), 

 skloňovanie podstatných mien pes, vlk 

a vták, cvičenia na skloňovanie a 

pravopis, diktát s. 23  

- princípy skloňovania neţivotných 

podst. mien muţ. rodu zakončených na 

–r,  vypadávanie samohlásky e pri 

skloňovaní podst. mien zakončených 

na –er, cvičenia na skloňovanie a 

pravopis  

- princípy skloňovania neţivotných 

podst. mien muţ. rodu zakončených na 

-l ,  

 vypadávanie a nevypadávanie 

samohlásky e pri skloňovaní podst. 

mien zakončených na –el, cvičenia na 

skloňovanie a pravopis,   

Zvieracie pod. mená 

 

- nesklonné podstatné mená, pouţitie v 

textoch, rozvíjanie prídav. menami  

- skloňovanie a prípady nesklonnosti 

slova pani  

 

 

Ovládať skloňovanie zvieracích 

podstatných mien v muţskom rode, 

poznať dvojtvary pes, vlk ,vták, 

ovládať ich pravopis 

 

 

- ovládať princípy skloňovania 

neţivotných pod. mien muţ. Rodu 

zakončených na –r, a na –l, poznať 

vypadávanie samohlásky –e při 

skloňovaní 

 

- ovládať pravopis 

 

 

 

 

 

Preveriť pravopisné schopnosti – 

zvieracie podstatné mená muţského 

rodu 

- poznať nesklonné pod. mená 

cudzieho pôvodu 

- poznať ohybnosť a neohybnosť 

slova pani, vedieť tvary slova pani 

 

 

 

 
Environmentálna 

výchova 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

XI.  

 

Opakovanie podstatných 

mien 

- abstraktné, pomnoţné, vlastné 

podstatné mená v texte,  neohybné 
-zopakovať a utvrdiť si vedomosti o  
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XII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buďte asertívni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolný diktát č. 2 

Oprava diktátu 

 

Môţe za to Harry Potter? 

 

 

 

Opakovanie prídavných 

mien 

Náš mobilný svet prestáva 
byť mobilný 

Osobné zámená (základné a 

privlastňovacie) 
Oblečme sa do kimona ja,ty, my , 

Vy, ona 

 

Opytovacie zámená 
Načo sú zebrám pruhy 

 
 

Ukazovacie zámená 

Je tam toho! 
 

Písomná previerka 

Číslovky (opakovanie 
Za jednorazové obaly platíme 

dva razy 

 

Od slovných druhov 

k tvorivosti 

Obzrime sa späť 

 

 

 

 

 

 

 

podstatné mená v texte,  neţivotné 

podstatné mená muţského rodu 

zakončené na -r a na -l , zvieracie 

podstatné mená muţského rodu, 

dopĺňanie slova pani do viet  

 Neţivotné pod. mená zakončené na 

–r,-l 

- opakovanie princípov asertívnej a 

efektívnej komunikácie,  debata a 

diskusia o filmoch a filmových 

hrdinoch  
- akostné, vzťahové a privlastňovacie 

prídavné mená, tvorenie 

individuálnych a druhových 

privlastňovacích prídavných mien  

- základné osobné zámená, krátke a 

dlhé tvary zámen,  neohybnosť zámen 

jeho, jej, ich  

 
- opytovacie zámená, ich podstata a 

funkcia ,  opytovacie zámená kde? 

kam? aký? ktorý?,  skloňovanie 

opytovacieho zámena čí? čia? čie? 

podľa vzoru cudzí  

- ukazovacie zámená, ich podstata a 

funkcia,  ukazovacie zámená tu, sem, 

tam, odvtedy, taký, toľký, pravopis 

ukazovacích zámen taký, toľký  

- základné, radové a násobné číslovky, 

pravopis, nesklonnosť u násobných 

čísloviek  

- tvorivé písanie na základe 

pozorovaných obrázkov,  tvorba 

krátkeho štvorveršia, vyuţitie 

poznatkov z učiva o ohybných 

slovných druhoch  

- opakovanie podstatných mien, 

prídavných mien, zámen a čísloviek,  

 krátky test, korektúra viet, dopĺňanie 

prídavných mien do textu  

 

podstatných menách – typológia, 

neţivotné zakončené na –r, -l, 

zvieracie pod. m. muţ. r., vzor pani  

 

 
 

- preveriť pravopisné schopnosti 

 

Dokázať efektívne a asertívne 

komunikovať 

 

 

Zopakovať a utvrdiť si vedomosti o 

príd.menách, zámenách 

 

 

- poznať krátke a dlhé tvary zámen, 

neohybnosť zámen jeho,jej, ich 

 

 

 

- pozanť podstatu a funkciu 

opytovacích zámen, ich ohybnosť 

 

 

 

- poznať podstatu a funkciu 

ukazovacích zámen, pravopis 

 
Zopakovať vedomosti o číslovkách 

 

 

Vytvoriť krátke štvorveršie 

s vyuţitím poznatkov o slovných 

druhoch 

 

 

Zopakovať učivo o slovných druhoch, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

 

 

 

 

 

 
Environmentálna 

výchova 
 

 

 

 
Environmentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Kto prednesie prejav? 

Vedomostný test, písomná 

previerka 

 

Slávnostný prejav 

Príprava na 1. školskú 

písomnú prácu 

1. školská písomná práca 

Oprava šk. práce 

Opakovanie slovies 
Najväčší vynálezcovia, akí kedy 

žili 

- podstata, kompozícia a cieľ 

slávnostného prejavu ,  tvorba 

slávnostného prejavu na oslavu jubilea 

rodičov, príbuzných, známych podľa 

osnovy 

 

slávnostný prejav ( jubileum 

rodičov, príbuznych…) 

- čítanie s porozumením, práca s 

textom ,  tvary slovesa byť, 

plnovýznamové a neplnovýznamové 

sloveso byť,  pomocné slovesá, 

rozkazovací spôsob slovies , vid 

 

Poznať cieľ a podstatu slávnostného 

prejavu, vytvoriť slávnostný prejav 

k príleţitosti – rodinná oslava, 

jubileum… 

Vytvoriť slávnostný prejav a preveriť 

štylistické a jazykové schopnosti 

 

 

 

Zopakovať vedomosti  o slovesách, 

vedieť určovať vid, poznať tvary 

slovesa byť, pomocné slopvesá 

I.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príslovky 
Dať hlavy dokopy nie je to isté 

jako dať hlavy do kopy 
 

 

 

Predloţky 
Hoď starosti za hlavu a vyhoď 

si z kopýtka 

Spojky 
Hip-hop a je tu tńedžérský pop 

 

Častice 

Čokoláda na lekársky predpis 
 

 

 

 

Citoslovcia 

 

 

 

Od slovných druhov 

k tvorivosti 

 

 

 

Obzrime sa späť 

- opakovanie delenia prísloviek , 

dvojice: predloţka + podstatné meno – 

príslovka (do kopy – dokopy…) ,  

príslovky von a vonku, stupňovanie 

niektorých prísloviek   

- podstata predloţiek ,  vokalizácia 

predloţiek , dopĺňanie predloţiek do 

viet  

- podstata a funkcia spojok,  písanie čiarky, 

ak je spojka a súčasťou ýrazov a tak, a 

preto  

- podstata a funkcia častíc ,  dvojaká 

funkcia častíc – vyjadrenie istoty či 

neistoty o platnosti obsahu vety alebo 

zdôraznenie dôleţitých výrazov,  

tvorenie, vyhľadávanie a vkladanie 

častíc do textov  
- podstata a pravopis citosloviec ,  

 tri funkcie citosloviec v prejavoch – 

napodobňovanie zvukov, vyjadrenie 

pocitov, vyjadrenie výzvy  

 - tvorivé písanie podľa obrázkov 

s vyuţitím poznatkov o slovesách a 

neohybných slovných druhoch ,  

tvorba vlastných textov  

- opakovanie slovies, prísloviek, 

predloţiek, spojok, častíc a citosloviec ,  

Zopakovať delenie prísloviek, poznať 

ich pravopis 

 

 

 

Poznať podstatu predloţiek, ovládať 

pojem voklalizácia 

 

Poznať podstatu a funkciu spojok, 

spájacích výrazov a preto, a tak 
 
 

Poznať funkciu častíc, tvorenie častíc 

a vyhľadávanie častíc v texte 

 

 

 

Poznať funkcie citosloviec, pravopis 

 

 

 

Vytvoriť text  podľa obrázkov 

s vyuţitím poznatkov o slovesách, 

neohybných slovných druhoch 

 

 

Zopakovať učivo o slovných dtruhoch 

 

 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

 

 

 

 

 
Ochrana ţivota 

a zdravia 
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Slová z prejavu mi 

ešte znejú v ušiach 

 

 

 

Písomná previerka 

 

Priame a nepriame 

pomenovania 

Zaklopkajme na srdcia 
 

 

 

 

Frazeologizmy 

Nedajte sa chytiť do 
žiadnych sietí 

 

 

 

Zdruţené pomenovania 

S cestovnou taškou 

práca s textom,  dopĺňanie neohybných 

slov do viet  

 
 

- priame pomenovania ,  nepriame 

pomenovania – prirovnanie, metafora, 

zosobnenie (personifikácia), 

metonymia ,  rozdiel medzi metaforou 

a metonymiou,  tvorba slávnostného 

novoročného prejavu s vyuţitím 

obrazných pomenovaní  

- príslovia, porekadlá, prirovnania, 

pranostiky, iné frazeologizmy,  

význam frazeologizmov, práca 

s Malým frazeologickým slovníkom, 

priame a nepriame ustálené slovné 

spojenia,   vyuţívanie frazeologizmov 

v beţnej a umeleckej reči  

- jednoslovné a viacslovné 

pomenovania ,  podstata zdruţených 

pomenovaní ,  zdruţené pomenovania 

v oblasti dopravy, zdravotníctva , 

 informačný slohový postup, jeho 

znaky a funkcia ,  tvorba správy a 

pozvánky  

Preveriť vedomosti o neohybnýcgh 

slovných druhoch 

 

Poznať priame a nepriame 

pomenovania, rozpoznať ich v texte, 

vedieť ich tvoriť. 

 

 

 

 

Poznať pojem frazeologizmus, jeho 

význam, pracovať s frazeologickým 

slovníkom, vedieť ich vyuţiť 

v umeleckej i beţnej reči 

 

 

 

Poznať jednoslovné a viacslovné 

pomenovania, zdruţené 

pomenovania, vedieť ich rozpoznať 

v beţnej reči, v beţnom ţivote – 

zdravotníctvo, doprava, veieť uviesť 

príklady, vytvoriť správu a pozvánku 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 
Mediálna 

výchova 
 

 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

II.  

 

 

 

 

 

 
Uvaţujeme nielen o 

beţných veciach 

Spôsoby obohacovania 

slovnej zásoby 

Energie 
 

 

 

 

 

Úvaha 
Každý je kováčom svojho šťastia 

 

2. školská písomná práca 

Oparava šk. písomnej 

práce 

Podmet, prísudok a vetný 

základ (opakovanie) 

Po stopách cestovateľa 

- opakovanie o tvorení slov 

odvodzovaním a o skracovaní slov,   

 spôsoby obohacovania slovnej zásoby: 

tvorenie nových slov, prenášanie 

významu slov, spájanie slov do 

viacslovných pomenovaní, 

skracovanie, preberanie slov cudzieho 

pôvodu  

- čo je úvaha,  výkladový slohový 

postup,   jazykové prostriedky 

pouţívané v úvahe,  dokončenie textu 

úvahy  

úvaha 

- opakovanie: vyjadrený a nevyjadrený 

podmet, slovesný a slovesno-menný 

prísudok ,  dvojčlenná veta – 

Zopakovať vedomosti o slovnej 

zásobe, jej spôsoby obohacovania, 

tvorenie slov, prenášanie významu 

slov do viacslovných pomenovaní, 

skracovanie, preberanie slov cudzieho 

pôvodu. 

 

 

Poznať znaky výkladového slohového 

postupu, jazykové prostriedky 

vyuţívané v úvahe, dokázať dokončiť 

úvahu, vytvoriť vlastnú úvahu na 

zvolenú tému. 

Preveriť vedomosti získané o úvahe  

 

Vedieť určovať vetné členy, podmet, 

prísudok ( slovesný, menný), poznať 

 

 
Environmentálna 

výchova 
 

 

 
Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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predmet 
Čudné vety 

 

 
Zhodný a nezhodný 

prívlastok 

Pre víťazstvo hypermarketov 
 

 

 

Príslovkové určenie miesta 

a času 

O mieste,kde vládnu 
živočíchy a člověk je len 

pozorovateľom 
 

 

 

 

 

 

prezentácia 

 

 

 

 

Príslovkové určenie spôsobu 

a príčiny 

 

 

 

 

 

 

 
 

prisudzovací sklad, jednočlenná veta – 

vetný základ  

- predmet ako vetný člen, jeho 

determinácia slovesom , otázky na 

predmet, vyjadrenie predmetu 

podstatným menom alebo zámenom  

- prívlastok ako vetný člen, jeho 

postavenie pri  podstatnom m. , 

 zhodný a nezhodný prívlastok, zhoda 

a nezhoda s podstatným menom ,  

vzájomná kombinácia zhodných a 

nezhodných prívlastkov  

- príslovkové určenie miesta ako vetný 

člen, viacnásobné príslovkové určenie 

miesta ,  písanie čiarky vo 

viacnásobnom príslovkovom určení 

miesta,  príslovkové určenie času ako 

vetný člen, vyjadrenie príslovkového 

určenia času: príslovkou, podstatným 

menom, zámenom, viacerými slovami, 

tvorenie prezentácie o niektorej zo 

slovenských pamiatok zapísaných do 

zoznamu UNESCO – vyuţitie 

príslovkových určení miesta a času, 

prezentácia svojho diela pred 

spoluţiakmi  

- príslovkové určenie spôsobu ako 

vetný člen, jeho postavenie ako 

slovese,  

 vyjadrenie príslovkového určenie 

spôsobu: príslovkou, podstatným 

menom s predloţkou, zámenom, 

prirovnaním ,  príslovkové určenie 

príčiny ako vetný člen,  vyjadrenie 

príslovkového určenia príčiny: 

podstatným menom s predloţkou pre a 

za  

dvojčlennú vetu, vetný základ 

 

 

Vedieť určovať predmet vo vete, 

poznať jeho vyjadrenie podstatným 

menom a zámenom. 

 

 

Poznať zhodný a nezhodný 

prívlastok, jeho postanevie pri 

podstatnom mene 

 

 

 

Poznať príslovkové určenie ako vetný 

člen, jeho typológiu, jeho vyjadrenie 

slovným druhom. 

 

 

 

 

 

Vytvoriť prezentáciu 

 

 

 

 

 

Poznať príslovkové určenie príčiny a 

spôsobu, vyjadrenie píčiny vo vete 

podstatným menom  s predloţkou pre 
a za 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
 

 

 

 
Environmentálna 

výchova 
 

 

 

 

 
Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 
 

III.  

 
Nezabudnite sa 

prihlásiť včas 

Príslovkové určenie 

(opakovanie) 

 

Prihláška 

- triedenie príslovkových určení , 

blogovanie, čítanie s porozumením  

- prihláška, jej znaky a kompozícia ,  

informačný slohový postup 

Zopakovať vedomosti o vetných 

členoch 

Zostaviť formulár prihlášky 
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Úspešnú plavbu v 

mori informácií! 

 

 

 

 

 

 

Prístavok 

Poprechádzajme sa po 
neobyčajných miestach na 

Zemi 
 

 

Opakovanie (základné a 

vedľajšie vetné členy, 

prístavok) 

 

 

 

 

Písomné opakovanie, 

previerka 

 

Výťah 

Murova čitáreň 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá veta a 

jednoduché súvetie 

Autobus v oblakoch 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie a písomná 

previerka 

 

Kontrolný diktát č. 4 

v prihláške,  zostavenie formulára 

prihlášky na podujatie podľa osnovy  

- podstata prístavku, jeho postavenie za 

podstatným menom, na ktoré sa 

vzťahuje, vydeľovanie prístavku vo 

vete: čiarkami, pauzami a melódiou, 

vyhľadávanie prístavkov, tvorenie 

prístavkov  

- pojmová mapa na tému vetné členy,  

základné a vedľajšie vetné členy ,  

čítanie s porozumením, práca s textom, 

postup pri určovaní vetných členov vo 

vete,  viacnásobný vetný člen – 

viacnásobný podmet, predmet, 

prívlastok, príslovkové určenie ,  

triedenie viet na holé, rozvité, vety s 

viacnásobným vetným členom a s 

prístavkom  

- výťah – jeho znaky a kompozícia,  

 práca s internetom – vyhľadávanie a 

spracovanie informácií o knihách, 

tvorba výťahu v písomnej forme,  

konspekt – jeho znaky a kompozícia,  

spracovanie konspektu aktuálneho 

učiva obľúbeného predmetu , rozdiel 

medzi konspektom a konceptom 

(nečistopisom)  

- čítanie s porozumením, práca s 

textom ,  podstata jednoduchej vety 

(jeden prisudzovací sklad alebo jeden 

vetný základ) a jednoduchého súvetia 

(dva prisudzovacie sklady alebo dva 

vetné základy),  spájanie dvoch 

jednoduchých viet do súvetia,  

 základné pravidlá o písaní čiarky pred 

spojkami v jednoduchom súvetí, 

cvičenia na písanie čiarky v 

jednoduchom súvetí – dopĺňanie čiarok 

v textoch ,  rozdelenie viet podľa 

členitosti a podľa zloţitosti – zhrnutie  

-jednoduché súvetie, interpunkcia, 

 

 

 

Ovládať podstatu prístavku,rozpoznať 

ho vo vete 

 

 

 

 

 

 

Zopakovať vedomosti o vetných 

členoch základných aj vedľajších, 

vedieť ich určovať  vo vete. 

 

Písomne preveriť  vedomosti o 

vetných členoch 

 

 

Vedieť spracovať informácie z textu 

formou výťahu. 

 

 

 

 

 

 

 

Čítať text s porozumením, rozpoznať 

jednoduchú vetu a jednoduché 

súvetie. Ovládať základné pravidlá o 

písaní čiarky v jednoduchej vete a 

v jednoduchom súvetí . Ovládať 

členenie viet podľa členitosti a 

zloţenia. 

 

 

 

Písomne preveriť vedomosti o 

jednoduchej vete a jednoduchom 

súvetí. 

 

Preveriť pravopisné zručnosti ţiakov 
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Oprava diktátu spojky  

IV. Rozprávanie pre 

poslucháčov a 

čitateľov 

Tri ţelania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt –nahrávka vlastného 

príbehu na CD 

- čo je pointa,  dopĺňanie pointy do 

príbehov,  tvorba vlastných príbehov 

s pointou formou krátkeho komiksu , 

 dialogizované čítanie príbehu, 

rozprávanie a jeho vnútorná 

kompozícia: úvod – zápletka – 

vyvrcholenie – obrat – rozuzlenie,  

tvorba vlastného príbehu: skutočný 

príbeh (ja-rozprávanie), vymyslený 

príbeh (on-rozprávanie),   

-  nahrávka vlastného príbehu na CD, 

grafický návrh na obal CD s príbehom  

Vytvoriť vlastný príbeh s pointou 

formou komiksu. Ovládať vnútornú 

kompozíciu príbehu (úvod – zápletka 

– vyvrcholenie – obrat – rozuzlenie) 

 

 

 

 

 

 

Nahrať na CD vytvorený vlastný 

príbeh s fgrafickým návrhom na CD, 

odprezentovať v triede. 

 

 

 

 

 

 

 
Tvorba projektu 

a prezentačné 

schopnosti 
Mediálna 

výchova 

V. Veľké opakovanie – 

test 

Slovné druhy, vetné členy, 

jednoduché vety a súveti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST 

 

- podstatné mená – zvieracie, 

zakončené na -r, -l,   

prídavné mená – určovanie akostných 

a vzťahových prídavných mien, 

tvorenie privlastňovacích prídavných 

mien z vlastných podstatných mien, 

privlastňovacie prídavné mená v 

ustálených spojeniach,  zámená – 

krátka a dlhá jota v osobných 

privlastňovacích zámenách ,  vetné 

členy – určovanie vetných členov,  

jednoduché súvetie – dopĺňanie 

spojok, čiarok  

- 26 otázok a úloh vrátane nácvičného 

diktátu, správne odpovede sú aj v 

učebnici 

Zopakoavť a utvrdiť vedomosti o 

slovných dtuhoch, vetných členoch, 

jednoduchej vete a jednoduchom 

súvetí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precvičiť si vedomosti formou testu 

v učebnici. 

 

VI.  Záverečný  diktát  

Oprava diktátu 

Výstupný test 

Oprava výstupného testu 

Záverečné hodnotenie 

 Preveriť pravopisné zručnosti ţiakov 

 

Preveriť úroveň vedomostí z 8. 

ročníka 
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Tematický výchovno-vzdelávací plán z literatúry  pre 8. ročník 

 
Tematický celok:  Ľúbostná poézia – 15 hodín 
 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

IX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
 
 
1 

Úvodná hodina 
 
Opakovanie učiva 7. ročníka  
 
Pieseň piesní 

-  poézia 
 
Dobrú noc, má milá; Červené jabĺčko 

- láska v ľudovej lyrike   
- slovné figúry, epizeuxa 

 
Sivé oči  

- láska v poloľudových piesňach 
- lyrický hrdina 

 
Ján Kollár: Slávy dcéra 

- znelka 
- klasicizmus  

 
Ľudovít Štúr: Rozlúčenie 

- symbol 
 
Janko Kráľ: Moja pieseň 

- deminutíva  
 
Andrej Sládkovič: Marína 

- anafora  
 
S. Petofi 
Povedal by som 
 
 
R.M.Rilke 

 
 
 
 
Ţiak vie: 
- vysvetliť pojem  umeleckej viazanej reči - poézie. 
Jednoducho analyzovať umelecký text. 
- charakterizovať ľudovú lyriku 
- vysvetliť pojem lyrický hrdina, porovnať ľudovú 
zľudovenú a poloľudovú, ľúbostnú poéziu  a 
povedať, ktoré znaky majú spoločné, ktoré odlišné 
- vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, rytmus v 
súvislosti s umeleckou rečou viazanou 
- vyhľadať verš, strofu v básni 
- určiť slová v básni, ktoré sa rýmujú 
- recitovať báseň, pričom rešpektuje rytmickú 
usporiadanosť básnického textu 
- rozlíšiť personifikáciu, symbol, epizeuxu, anaforu 
v texte.  
 
 
 
 

 
 EV, OSR  
 
HUV, DEJ, ETV 
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XI. 

 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
1 

Ľúbostná pieseň 
 
M.Rúfus 
A napokon láska 
 
Ján Smrek: Dievča v rozkvete 

- realizmus  
- moderná literatúra.  

 
Zhrnutie ľúbostnej poézie  

 
 
Tematický celok:  Prírodná poézia – 2 hodiny 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 1 
 
 
 
1 
 
 
 
 

P.O.Hviezdoslav 
Pozdrav 
 

 
M.Haľamová, Vyznanie  

Ţiak vie: 
- vysvetliť pojem poézia 
- vysvetliť pojem báseň 
- 
- porovnať z hľadiska obsahu, vyuţitia 
umeleckých štýlových prostriedkov ľúbostnú 
a prírodnú lyriku 
 

 
MeV, OŢZ, ReV 
  
HUV, GEO 

 

 
Tematický celok:  Modlitba  – 3 hodiny 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 

1 
 
1 
1 

A. d.S. Exupéry, Exupéryho modlitba 
 
M.Rúfus, Modlitba za starkú 
M.Rúfus, Rozhovor v parku 
M. Rúfus,  Modlitba za Pána  

Ţiak vie: 
- vysvetliť pojem modlitba 
-vyhľadať hlavnú myšlienku 
-rytmus 
-vysvetliť prečo je modlitba zaradená k poézii 
 

MeV 
 
ETV 
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Tematický celok:  Zo života mladých ľudí – 8 hodín 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
XII. 

2 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.d.Exupéry, Malý princ 
 
Margita Figuli: Tri gaštanové kone 

- lyrizovaná próza  
 

Dievčenský román 
L.M.Montgomeryová, Anna zo zeleného... 
 
Dobrodružný román 
J.Alex, Čierne koráby 
 

Opakovanie 
 
 

Ţiak vie: 
- vysvetliť pojem próza 
- odlíšiť prózu od poézie a svoje rozhodnutie 
zdôvodniť 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu román 
- odlíšiť román od ostatných ţánrov veršovanej a 
neveršovanej epiky a svoje rozhodnutie zdôvodniť 
- samostatne a bez prípravy správne, plynule a 
nahlas čítať prozaicky text, ktorého obsah, štýl a 
jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a 
skúsenostiam a dokáţe prispôsobiť rýchlosť 
čítania tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie 
pochopiť význam prozaického textu 
- vysvetliť vonkajšiu kompozíciu románu 
- vysvetliť pojem poviedka. 
- zo súboru známych aj neznámych textov určiť 
podľa stanovených kritérií poviedku 
- určiť a charakterizovať hlavné a vedľajšie 
postavy v literárnom texte 
- kriticky zhodnotiť hlavného hrdinu (literárnych 
postáv), jeho konanie a myslenie z vlastného 
pohľadu, podloţiť svoje stanovisko argumentmi 
 

 
EV, MuV, OŢZ, 
OSR  
 
DEJ, GEO, ETV 

 

 
Tematický celok: Vedecko-fantastický  román – 10 hodín 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

I. 
 
 
 
 
 

2 
 
2 
 
 
 

Polročné opakovanie 
 
J.Verne, Cesta na Mesiac 
 
 
 

Ţiak vie: 
- vysvetliť pojem fantastická literatúra 
- vysvetliť pojem rozprávač a v texte vie 
identifikovať jednotlivé formy rozprávača. Vie 
transformovať formy rozprávača – z Ja-formy do 
on-formy a naopak. 

 
DV, MeV, MuV, 
OŢZ  
 
DEJ, GEO, OBN, 
ETV 
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II. 

 
2 
 
2 
 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

 
W. Kotzwinkle, E.T. mimozemšťan 
 
A.Conan Doyle, Na tento obraz nikdy.... 
 
 
 
Douglas Adams,Stopárov sprievodca galaxiou 

- román 
- cudzie slová  

 
 
Opakovanie tematického celku 

- nájsť jazykové prostriedky, ktorými autor 
dosahuje dramatické napätie v texte a svoje 
tvrdenie vie zdôvodniť 
- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte a 
charakterizovať ju z čitateľského hľadiska 
- sformulovať hlavnú myšlienku prečítaného textu. 
- samostatne a bez prípravy správne, plynule a 
nahlas čítať prozaicky text, ktorého obsah, štýl a 
jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a 
skúsenostiam a dokáţe prispôsobiť rýchlosť 
čítania tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie 
pochopiť význam prozaického textu 
- vyhľadať kľúčové slová, zostaviť osnovu a na jej 
základe prerozprávať dej prečítaného textu 
vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu vedecko-
fantastická literatúra. 
- zo súboru známych aj neznámych textov vybrať 
literárne texty patriace do vedecko-fantastickej 
literatúry a odôvodniť svoje rozhodnutie 
 

 
 
Tematický celok:  Denník – 4 hodiny 
 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
1 
 
 
2 
 
 

Móric August Beňovský, Osudy a cesty grófa Mórica 
Augusta Beňovského  

- dobrodruţný cestopisný denník  
 

- L.Rennison, Denník Georgie Nicholsonovej  
 
Sue Towsendová, Tajný denník 13 a ¾-ročného 
Adriana  Molla  

- denník  

Ţiak vie: 
- vie vysvetliť pojmy denník, cestopis, memoáre 
- aplikovať svoje znalosti o literárnej postave 
(hlavná, vedľajšia) v prečítanom texte 
a charakterizovať ju z čitateľského hľadiska  
- samostatne a bez prípravy správne, plynule a 
nahlas čítať prozaicky text, ktorého obsah, štýl a 
jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a 
skúsenostiam a dokáţe prispôsobiť rýchlosť 
čítania tomu, aby mohol, čo najefektívnejšie 
pochopiť význam prozaického textu 

 
DV, OSR  
 
DEJ, GEO, ETV 
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Tematický celok:  Vedecko-populárna literatúra – 5 hodín 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

III. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
2 
 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
 
 
 

 
Matej Bel, Zvolenská stolica 

- umelecká a vecná literatúra 
- encyklopédia (náučný slovník) 

 
Matúš Kučera ,Konštantín a Metod 

- legenda  
- literatúra faktu  

 
Vojtech Zamarovský, „ Slová, slová, slová...“       

- historický cestopis 
 
Jana Skladaná, Slová z hlbín dávnych vekov 

- literatúra faktu 
 

 

-poznať pojem vedecko-populárna literatúra 
-pojmy polyhistor, dejiny, Veľká Morava, 
vierozvestci 
-rozšírenie vedomostí o národných dejinách 
Ţiak vie: 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej literatúry 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu umeleckej literatúry 
- rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry 
porovnávaním kompozičných postupov a 
štylistických jazykových prostriedkov 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu 
- identifikovať v texte charakteristické znaky 
literatúry faktu 
- v literárnej ukáţke rozlíšiť fakty a umelecké 
prostriedky 
- vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii a 
na internete 

 
OSR  
 
OBN 

 

 
Tematický celok:  Literatúra faktu – 9 hodín 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV.  

 
1 
 
 
 
1 
 
 
 
1 
2 

 
E.Newht, Všetko sa skladá z atómov 
 
 
 
L.Zrubec, Zomrel dva razy 
 
 
 
F.Gel, Premoţiteľ neviditeľných dravcov 
V.Ferko, A. Ferko, Ako divé husi 

Ţiak vie: 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu vecnej literatúry 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu umeleckej literatúry 
- rozlíšiť texty vecnej a umeleckej literatúry 
porovnávaním kompozičných postupov a 
štylistických jazykových prostriedkov 
- vytvoriť a vysvetliť definíciu pojmu literatúra faktu 
- identifikovať v texte charakteristické znaky 
literatúry faktu 
- v literárnej ukáţke rozlíšiť fakty a umelecké  
prostriedky 

 
DV, MeV, MuV, 
ReV, TPPZ  
 
DEJ, GEO, OBN, 
ETV 
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1 
 
2 
 
 

 
V. Mináč, Dúchanie do pahrieb 
 
Opakovanie – zhrnutie učiva 

- vyhľadať príslušné informácie v encyklopédii a 
na internete 

 
Tematický celok:  Muzikál – 5 hodín 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

V.  3 
 
 
2 
 

E. Bryll, K. Gärtnerová, Na skle maľované  
- inscenácia   

 
Cyrano z predmestia  

- muzikál 

Ţiak vie: 
- vysvetliť podstatu dramatického ţánra 
- vysvetliť, ako dramatické dielo vzniká 
- čítať prehovory jednotlivých postáv vhodnou 
moduláciou hlasu v súlade s obsahom textu 
- abstrahovať a sformulovať hlavnú myšlienku 
dramatického textu 

 
MeV, OSR 
 
HUV, ETV 

 

 
Tematický celok:  Film, televízia, video – 2 hodiny 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 1 
1 

Film 
Televízia, video 

Ţiak vie: 
- rozlíšiť a vysvetliť pojmy film, televízia, video  

 
MeV 
VYV, HUV, DEJ 

 

 
Tematický celok:  Počítačová hra  – 3 hodín 
 

Mesiac Poč. 
h.  

 
Téma 

Obsahový štandard 

 
Výstup 

Výkonový štandard 

 
Prierezové témy 

Medzipredmetové 
vzťahy 

 
Poznámky 

 
 
VI. 

1 
 
1 
1 

Počítačová hra  
 
Dejiny slovenského jazyka a literatúry  
Opakovanie učiva 8. ročníka 
Časová rezerva (5 hod.) 

Ţiak vie: vysvetliť pojem počítačová hra 
- rozlíšiť a vysvetliť pojmy klasicizmus, 
romantizmus 
- vymenovať predstaviteľov štúrovskej generácie   

 
OŢZ, OSR, TPPZ  
 
DEJ 
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Základná škola Jarovnice 192 

 
 

Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Ruský jazyk 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 2  hodiny                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

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

skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Ruský  jazyk poskytuje ţivý 

jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu ţiakov v rámci Európskej únie. Ruský jazyk umoţňuje 

poznávať odlišnosti v spôsobe ţivota ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne tradície. Poskytuje 

prehĺbenie vedomostí a vzájomného porozumenia a tolerancie. Učenie sa ruského jazyka podporuje 

otvorenejší prístup k ľuďom , umoţňuje občanom plne vyuţívať pracovať a študovať v niektorom 

z členských štátov Európskej únie. 

Vyučovanie ruského  jazyka v 7. roč. ako 2. cudzieho jazyka s časovou dotáciou 1  vyučovacia 

hodina týţdenne   musí byť zorganizované do učebných celkov, ktoré berú do úvahy napredovanie a 

umoţňujú nadväznosť. Učebné osnovy a všetky  materiály musia byť zostavené vo vzájomnej nadväznosti. 

 

 

Ciele učebného predmetu. 

 

 Vyučovaním viesť ţiaka pomocou vhodných aktivít k rastúcej samostatnosti pri osvojovaní 

si jazyka a prekonávaniu strachu z komunikácie. 

 Metodickou pestrosťou  podnietiť záujem ţiakov o tento jazyka a celoţivotné vzdelávanie.  

Jednotlivé témy spojiť s ďalšími konkrétnymi, jednoduchými ,ale autentickými ţivotnými 

situáciami. 

 Pôsobiť na ţiakov tak, aby prekonali jazykovú bariéru a získali  základný kontakt s nemeckými 

reáliami. 

Zamerať sa na rozvoj komunikačných a kognitívnych schopností ţiaka Sú dlhodobé, buď sa 

preberajú zo štátneho vzdelávacieho programu, môţu sa vyšpecifikovať aj ďalšie ciele, mimo štátnych, ak 

je predmet rozšírený o obsah (musí byť aspoň jeden navyše).  
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Ruský jazyk 8. ročník                    2 hodina týţdenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
Vitaj škola 

Článok Vitaj škola 

Opakovanie ruskej abecedy 

2 Opakovanie ruskej abecedy 

3 Spomienky na leto 

Čítanie, preklad článku 

Písanie predloţiek v, na 

Pouţívanie slovies, mať rád, páčiť sa 

4 V škole 
Čítanie, rozhovor o prečítanom 

Pouţitie predloţky o, ob 

X. 

1 V rodine 
Rozhovor podľa obrázkov 

Rozhovor o rodine, čítanie článku 

2 

U nás doma 

Čítanie a preklad článku 

Názvy izieb a zariadení v byte 

3 

Pouţívanie predloţiek nad, pod, pred, za, 

s, so 

Báseň, rozhovor na tému - šťastie 

4 V meste Sankt - Peterburg 

Čítanie, rozhovor o obrázkoch 

Nové slová, preklad článku 

História mesta 

XI. 

1 U lekára 

Časti ľudského tela 

Čítanie a preklad 

Poviedka a jej preklad 

2 

Máme radi prírodu 

Čítanie a preklad 

Domáce a voľne ţijúce zvieratá 

3 

Kvety a stromy 

Pouţívanie slovies chodiť, cestovať 

Poviedka Lev a pes 

4 

Dobrú chuť 

Čítanie a preklad 

Potraviny, kuchynský riad 

XII. 

1 

Zdravá výţiva, stolovanie 

Rozhovor o poviedke „Tak to nemôţe 

byť“ 

2 Odievanie 
Rozhovor o odievaní a prečítanom článku 

Názvy odevov 

3 

Zima 

Čítanie a rozhovor o zime 

Nové výrazy a pouţívanie slova cez 

Výslovnosť Ja, Je, cvičenie 

I. 

1 
Nácvik básne Jedlička 

 

2 

Opakovacia lekcia 

Poviedka Dedko, samostatný preklad 

pomocou slovníkov 

Číslovky 

Prerozprávanie textu Aké oči má mama 

3 
Stolovanie 

Doprava 
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II 

1 

Puškin 

Ţivot a tvorba A.S.Puškina  

Čítanie a prerozprávanie článku  

Zakončenie podst. mien a cvičenia  

 

2 

Rozprávka  o rybárovi a zlatej rybke 

Detstvo Puškina 

Básnička Ňane 

3 Nebuď pekný, ale šťastný 

Čítanie textu, nové slová  

Charakteristika osoby, opis spoluţiaka 

Časovanie slovies, cvičenia 

4 

Naša vlasť, Bratislava 

Rozhovor o našej vlasti a hlavnom meste 

Čítanie a preklad článku 

III. 

1 

Nové slová, skloňovanie podst. mien 

stred. rodu  

Cvičenia ,prepis listu 

2 

Moskva 

Článok, rozhovor o obrázkoch 

Nové slová, zakončenie podst. mien ţen. 

rodu 

3 
Z  histórie Moskvy 

 Cvičenia 

IV. 

1 

Ruský suvenír 

Čítanie a preklad článku  

Poviedka Čierne uško, skloňovanie 

osobných zámen 

2 Cvičenia, ruské suveníry 

Koľko je sviatkov  do roka 

3 

Šťastnú cestu 

Článok a privlastňovacie zámená 

Nové slová, skloňovanie privl. zámen 

4 Poviedka Auto, prerozprávanie poviedky 

V. 

1 

V divadle 

Článok a nové slová 

Základné divadelné pojmy, cvičenia 

Radové číslovky, cvičenia 

2 Divadelné predstavenie  

Dramatizácia rozprávky 

3 

 Sibír 

Čítanie a preklad článku 

Pravopis čísloviek, nové slová 

Cvičenia 

4 

Naša vlasť 

Banská Štiavnica 

Nové slová,  pouţívanie slov ktorý, ktorá, 

ktoré, ktorí 

Cvičenia 

VI. 

1 Moja  rodina - ilustrácia 

Moja vlasť – slohová práca 

Cvičenia 

2 

20. lekcia - Opakovanie 

Cvičenia 

Poviedka Herci na povale, preklad 

Cvičenia 

3 Práca so slovníkom 

Hlavolamy 

Kríţovky 

4 Celoročné hodnotenia 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Predmet Anglický jazyk 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby Týţdenne 3 hodiny                              ročne 99 hodín 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Cieľom vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť ţiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú ţiaci stále viac 

moţností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či uţ priamo cez ţivú 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. 

Keďţe vyučovanie anglického jazyka je obmedzené len na 1 vyučovaciu hodinu týţdenne, rozsah 

učiva, témy a ciele sú prispôsobené tomuto časovému rozsahu. Vyučovanie  a témy nadväzujú na 6. 

ročník so zameraním na zopakovanie a prehĺbenie slovnej zásoby, výslovnosti a základov anglickej 

gramatiky. 

 

Ciele predmetu anglický jazyk 

 

- ţiak si osvojí 200 nových slov, ich výslovnosť a pravopis, výber slov a slovných spojení je podmienený 

konverzačnými témami a pouţívanými učebnicami; ţiak rozlišuje synonymá (big, large, great; buy, 

get), antonymá (tall - short, open - shut), skratky, frázové slovesá (get up, put on, take off, turn down...) 

- začína pracovať s dvojjazyčným slovníkom, oboznamuje sa s jednoduchým výkladovým slovníkom 

- podstatné meno - jednotné, mnoţné číslo; ţiak rozlišuje nepravidelné mnoţné číslo podľa kontextu; 

pravopis koncovky -s,-es; -y, -ies; predloţkové pády; genitive "´s" 

- prídavné meno: základné tvary krátkych prídavných mien (short, tall, big ...) 

- zámená: osobné; privlastňovacie; ukazovacie - this/that; učenie modelových otázok ako 

komunikačných fráz pouţitím opytovacích zámien (What´s your name?, Where is your school?) 

- číslovky: základné 1 - 100; určovanie času; modelové vety (How old are you?) 

- slovesá: to be, to have, to have got; can, must 

- slovesné časy: jednoduchý prítomný čas; tvorenie otázky a záporu od slovesa - to be 

- slovosled: podmet, prísudok + príslovkové určenie miesta, času (at home, today...) 

- stavba vety pomocou: there is/there are 

- anglická abeceda - spelling 

- ţiak si osvojí výslovnosť niektorých stiahnutých slovesných tvarov (I´m, he´s, she´s ...) 

-   ţiak sa učí ustálené frázy pre jednotlivé komunikačné situácie súvisiace s témami 

- hovorenie: opis obrázku, osoby; ţiak vie súvisle povedať aspoň päť viet; ţiak sa vie pýtať formou 

jednoduchých otázok, vie odpovedať na podobné otázky zadané učiteľom alebo ţiakom 

- čítanie: ţiak vie prečítať s porozumením základné pokyny k úlohám v učebnici ,ţiak vie čítať s 

porozumením krátky text (4 -5 viet) 
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Anglický jazyk 8.ročník        3 hodiny týţdenne        99 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

 

Spoločne späť 

Oboznámenie sa s učebnicou.  

Počúvanie piesne. 

Pouţitie can/can not. Počítateľné 

a nepočítateľné pod. mená.  

2 

 

Reštaurácia 

Prítomný jednoduchý a prítomný 

priebehový čas. 

Počúvanie piesne. 

Výslovnosť slov s long a, long e. 

3 

 

Reštaurácia 

Rozprávanie o jedle. 

Precvičovanie učiva. 

Práca s pracovným zošitom. 

4 

  

Koncert 

Minulý čas jednoduchý. 

Počúvanie piesne. 

Výslovnosť slov long i, long o. 

X. 

1 

 

Koncert 

Festivalový deň – čítanie. 

Precvičovanie učiva. 

Práca s pracovným zošitom. 

2 

 

Koncert 

Dinosaurus 

 

Opakovanie učiva. 

Minulý čas jednoduchý. 

Počúvanie piesne. 

3 

 

Dinosaurus 

Výslovnosť slov s f, ph. 

Čítanie o dinosauroch. 

Precvičovanie učiva (Review 1). 

4 

 

Dinosaurus 

Čas športu 

 

Rozšírené čítanie: Skameneliny 

Privlastňovacie prídavné mená my, 

your... 

Počúvanie piesne. 

XI. 

1 

 

Čas športu 

Slová končiace na ll, rr. 

Čítanie o najobľúbenejších športoch. 

Precvičovanie učiva. 

2 

 

Pokyny 

Precvičovanie pokynov. 

Slová končiace na ck, c. 

Počúvanie piesne. 

3 

 

Pokyny 

Čítanie o bábkovom divadle. 

Práca s pracovným zošitom 

Precvičovanie učiva. 

4 

 

Opisné slová 

Dlhé prídavné mená. 

Vyslovovanie slov s soft s, g. 

Počúvanie piesne. 

XII. 1 

 

Opisné slová 

Čítanie o mravcovi a kobylke. 

Precvičovanie učiva (Review 2). 

Rozsiahle čítanie: Šport. 
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XII 

2 

 

Vo vesmíre 

Budúci čas s will. 

Počúvanie piesne. 

Výslovnosť slov s au, aw, or. 

3 

 

Vo vesmíre 

Na letisku 

 

Čítanie interview. 

Vyjadrenie mnoţstva. 

Počúvanie piesne. 

I. 

1 

 

Na letisku 

Minulý čas jednoduchý s ed. 

Čítanie listu. 

Práca s pracovným zošitom. 

2 

 

Televízne programy 

Precvičovanie učiva. 

Určovanie neurčitku. 

Počúvanie piesne. 

3 

 

Televízne programy 

 

Slová končiace na er, or. 

Čítanie o TV. 

Opakovanie učiva (Review 3). 

II 

1 

 

Televízne programy 

Počítače 

 

Rozsiahle čítanie: Cestovanie. 

Precvičovanie učiva. 

Predprítomný čas. 

2 

 

Počítače 

Počúvanie piesne. 

Vyslovovanie slov s ur, ir. 

Čítanie e-mailu. 

3 

 

Miesta 

Precvičovanie učiva. 

Predprítomný čas s ever. 

Počúvanie piesne. 

III. 

1 

 

Miesta 

Výslovnosť slov s ea, e. 

Čítanie o úteku. 

Práca s pracovným zošitom. 

2 

 

Choroby 

Precvičovanie učiva. 

Pomocné sloveso should/should not. 

Počúvanie piesne. 

3 

 

Choroby 

Slová končiace na le, al. 

Čítanie o zdraví. 

Práca s pracovným zošitom. 

Opakovanie učiva (Review 4). 

IV. 

 

1 

  

Choroby 

Drinky 

 

Rozsiahle čítanie: Vzrušujúce miesta. 

Precvičovanie predmetu. 

Počúvanie piesne. 

 

2 

 

Drinky 

Slová končiace na el, il. 

Práca s textom: Detskí hrdinovia. 

Práca s pracovným zošitom. 

 

3 

  

Rodina 

Precvičovanie učiva. 

Minulý čas priebehový. 

Počúvanie piesne. 

 

4  

Rodina 

Slová končiace na tion, shion. 

Práca s textom – báseň. 

Práca s pracovným zošitom. 
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V. 

1  

Zamestnania 

Precvičovanie učiva. 

Minulý čas jednoduchý a priebehový. 

Počúvanie piesne. 

2  

Zamestnania 

Rovnako znejúce slová. 

Práca s textom – Tri priania. 

Práca s pracovným zošitom. 

3  

Zamestnania 

Precvičovanie učiva. 

Opakovanie učiva (Review 5). 

Precvičovanie učiva. 

4  

Zamestnania 

Rozšírené čítanie: Zlatý poklad 

Rozšírené čítanie: Kráľ Midas... 

Práca s pracovným zošitom. 

VI. 

1  

Naše prázdniny 

Deň detí.  

Časová rezerva. 

Rozšírené čítanie: Moja rodina a iné 

zvieratá. 

2  

Naše prázdniny 

Precvičovanie učiva. 

Hodnotenie a klasifikácia. 

Opakovanie učiva. 

3  

Naše prázdniny 

Opakovanie učiva. 

Záverečné opakovanie učiva. 

Časová rezerva. 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Fyzika 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodiny                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 

vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v kaţdodennom ţivote. Ţiak 

prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých ideí a postupov 

potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a kultúrnych záleţitostiach a dá mu 

schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záleţitostiam, ako zdravie, ţivotné prostredie, 

nová technika, odpady a podobne. Ţiak by mal byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské a historické 

vplyvy na rozvoj vedy, uvaţovať nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. Okrem 

objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytne 

ţiakovi moţnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, 

technológií a so spôsobom ţivota spoločnosti. 

 

Učivo v 8. ročníku je rozdelené do dvoch väčších tematických celkov: 

1, Svetlo. 

2, Sila a pohyb, práca a energia. 

 

 SVETLO  

 

Výkonový štandard 

Ţiak vie: 

 dokázať experimentom premenu svetla na teplo, 

 navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla, 

 porovnať zdroje svetla – Slnko, ţiarovka, 

 navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenie sa svetla, 

 opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho povrchu a farebných povrchov, 

 opísať skladanie farieb, 

 navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona odrazu svetla, 

 navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona lomu svetla, 

 znázorniť graficky zobrazenie predmetu spojkou a rozptylkou, 

 vysvetliť princíp pouţitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka, 

 získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov, 

 správne citovať zdroje informácií, 
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 tvorivo vyuţívať poznatky na vypracovanie projektu , 

 prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede. 

 

Rozvoj kompetencie 

poznávacej (kognitívnej): 

 porovnať výsledky zistení, identifikovať zhodné a rozdielne znaky, 

 zovšeobecniť experimentálne zistenia aţ k platnému zákonu, 

 dokázať tvrdenie experimentom, 

 aplikovať poznatky do technickej praxe, 

komunikačnej: 

 prezentovať výsledky pozorovania a merania, 

 tvoriť nové informácie z pozorovania a experimentálnych zistení, 

 vyhľadávať informácie z rôznych zdrojov a pracovať s nimi, 

interpersonálnej: 

 podieľať sa na práci v skupine, 

 akceptovať skupinové rozhodnutia, 

intrapersonálnej: 

 nadobudnúť presvedčenie, ţe fyzikálne poznatky môţu zlepšiť kvalitu ţivota človeka, 

 uvedomiť si, ţe poznanie predstavuje hodnotu. 

 

 SILA A POHYB. PRÁCA. ENERGIA 

 

Výkonový štandard 

Ţiak vie: 

 vysvetliť silu ako prejav vzájomného pôsobenia telies, 

 vysvetliť spôsob merania sily silomerom, 

 stanoviť rozsah merania daným silomerom, 

 vybrať pre dané meranie vhodný silomer, 

 určiť chyby merania silomerom, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti gravitačnej sily a hmotnosti telesa, 

 určiť ťaţisko vybraných telies, 

 zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre rovnomerný priamočiary pohyb, 

 zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri rovnomernom priamočiarom pohybe, 

 čítať údaje z grafu, 
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Fyzika  8. ročník                    2 hodiny týţdenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
ÚVOD Úvodná hodina 

2  Opakovanie učiva 7. roč 

3 SVETLO Slnečné svetlo a jeho vlastnosti 

4  Svetelné zdroje. Optické prostredie 

5  Rozklad svetla. Dúha 

6  Skladanie svetla 

7  Absorbcia svetla rôznymi povrchmi 

8  Priamočiare šírenie svetla 

X. 

1  Opakovanie 

2  Odraz svetla 

3  Zákon odrazu 

4  Zrkadlá 

5  Zobrazovanie predmetu zrkadlami 

6  Zobrazovanie predmetu zrkadlami 

7  Zobrazovanie predmetu zrkadlami 

8  Zobrazovanie predmetu zrkadlami 

XI. 

1  Lom svetla 

2  Zákon lomu 

3  Šošovky 

4  Zobrazovanie šošovkami 

5  Zobrazovanie šošovkami 

6  Zobrazovanie šošovkami 

XII. 

1  Zobrazovanie šošovkami 

2  Optické vlastnosti oka 

3  Chyby oka. Okuliare 

4  Vyuţitie šošoviek. Optické prístroje 

I. 

1  Opakovanie 

2 SILA A POHYB Skúmanie sily. Účinky sily 

3 
 Vzájomné pôsobenie telies. Sila a jej 

jednotky 

4  Gravitačná sila a hmotnosť telesa 

5  Meranie sily. Výpočet sily 

6  Ťaţisko telesa 

II 

1  Otáčavé účinky 

2  Deformačné účinky. 

3  Trenie 

4  Tlaková sila. Tlak. Jednotky tlaku. 

5  Tlak v kvapalinách 

6  Atmosférický tlak 

7  Opakovanie 

8  Pohybové účinky sily 

III. 

1  Pohyb telesa. Rozdelenie pohybov 

2  Krivočiary a priamočiary pohyb 

3  Rovnomerný a nerovnomerný pohyb 
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III. 

4 
 Dráha a rýchlosť rovnomerného 

pohybu 

5  Jednotky rýchlosti. Prevod jednotiek 

6  Výpočet dráhy a rýchlosti 

IV. 

1  Výpočet dráhy a rýchlosti 

2  Opakovanie 

3 PRÁCA A ENERGIA Mechanická práca 

4  Jednotka práce. Výpočet práce 

5  Výpočet práce 

6  Práca na naklonenej rovine. Kladka 

V. 

1  Výkon 

2  Pohybová energia telesa 

3  Polohová energia telesa 

4  Vzájomná premena pohybovej 

a polohovej energie 

5  Vzájomná premena polohovej 

a pohybovej energie 

6  Zákon zachovania energie 

7  Energia v prírode. Fosílne palivá 

8  Energia zo slnka 

VI. 

1  Energia ktorú nevieme vyuţiť 

2  Netradičné zdroje energie 

3  Opakovanie 

4  Záverečné opakovanie 

5  Záverečné opakovanie 

6  Hodnotenie a klasifikácia 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Chémia 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodina                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Predmet chémia v 8. ročníku nadväzuje na základné poznatky z niţších ročníkov. Úvodná časť je 

venovaná zopakovaniu týchto vedomostí a pokračuje novými témami, a to sú zloţenie látok, stavba  

a štruktúra atómov, chemické prvky a ich miesto v PTCHP, chemická väzba a ióny. Obsahovo je učivo 

zamerané na poznanie a pochopenie základnej stavby a štruktúry atómov ako aj procesov, ktoré v rámci 

týchto štruktúr prebiehajú a vedú k vzniku chemickej väzby a zloţitejších chem. látok – zlúčenín. 

 

Ciele predmetu 

 

Cieľom vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej 

je potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Ţiaci by mali porozumieť 

odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané poznatky pri riešení konkrétnych 

úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s 

chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a vyuţívať 

multimediálne učebné materiály. Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych 

cvičeniach realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu a 

rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia ţiakov, ktoré im umoţňuje nachádzať vzťahy medzi 

štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôleţitých manuálnych zručností 

 

Obsahový štandard 

 

Stavba atómu, chemické prvky, názvy a značky, periodická sústava chem. prvkov, chemická väzba, 

molekuly a zlúčeniny, ióny. Voda, kyslík, vodík, kovy, halogenidy, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli.  

 

Výkonový štandard 

 

opísať stavbu atómu 

poznať el. náboj a jeho označenie 

poznať názvy a značky 40 prvkov PSCHP 

opísať štruktúru PTCHP 

určiť počet periód a skupín v PTCHP 

určiť umiestnenie prvku na základe protónového čísla 

zapísať značku prvku a protónové číslo 
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vysvetliť vznik chemickej väzby 

rozlíšiť typ chem. väzby na základe rozdielu elektronegativít prvkov 

určiť druh a počet atómov v konkrétnej molekule 

zapísať a prečítať vzorce dvojatómových molekúl 

zapísať a prečítať vzorce iónov 

poznať význam a vyuţitie kyslíka, vodíka, vody, kovov 

poznať význam a vyuţitie kyselín, hydroxidov a solí 

vedieť názvy a vzorce CO, CO2, N2O5, SO2, SO3, CaO, HCl, HNO3, H2SO4, H2CO3, NaOH, KOH, 

Ca(OH)2, NaCl, NaNO3, CuSO4, CaCO3, 

poznať oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú kyslé daţde, a príčiny vzniku uvedených oxidov (oxidy 

síry a dusíka), 

poznať vplyv kyslých daţďov na ţivotné prostredie, moţnosti obmedzenia ich vzniku, 

určiť pomocou univerzálneho indikátorového papierika pH rôznych roztokov (kyslý, neutrálny, zásaditý)  

opísať neutralizáciu ako chemickú reakciu kyseliny chlorovodíkovej s hydroxidom sodným a zapísať 

chemickou rovnicou 

poznať výskyt a funkciu kyseliny chlorovodíkovej v ľudskom organizme, 

uviesť význam katiónov sodíka, draslíka, horčíka, vápnika a ţeleza pre ľudský organizmus a ich 

potravinové zdroje, 

zdôvodniť negatívny vplyv nadbytku NaCl v potrave pre ľudský organizmus, 

vedieť prakticky určiť, či je roztok kyslý, neutrálny alebo zásaditý, 

vedieť pracovať s roztokmi indikátorov a indikátorovými papierikmi, 

 

Učebné zdroje: Helena Vicenová, Chémia pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia 

s osemročným štúdiom,  2011 

-odborné časopisy, encyklopédie, internet 
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Chémia 8. ročník                    2 hodina týţdenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 1.Úvod Úvodná hodina 

2  Rozdelenie látok 

3  Chemické reakcie 

4 2.Zloţenie látok Chemické prvky a zlúčeniny 

5  Stavba atómu 

6  Atóm a chemické prvky 

7  Názvy a značky chem. prvkov 

8  Vybrané značky chem. prvkov 

X. 

1  Vybrané značky chem. prvkov 

2  Molekuly a chem. zlúčeniny 

3  Ióny 

4  Chem. vzorce a oxidačné čísla 

5  Chemická väzba - kovalentná 

6  Chemická väzba - iónová 

7  Zhrnutie učiva 

8  Otázky a úlohy 

XI. 

1  Previerka vedomostí 

2 3.PTCHP a chemické prvky Periodická tabuľka chem. prvkov 

3  PTCHP- štruktúra 

4  Práca s PTCHP 

5  Práca s PTCHP 

6  Kovové prvky 

XII. 

1  Nekovy a polokovy 

2  Vodík 

3  Kyslík 

4  Ţelezo 

I. 

1  Alkalické kovy 

2  Otázky a úlohy 

3  Zhrnutie učiva 

4  Previerka vedomstí 

5 4.Chemické zlúčeniny Voda 

6    Oxidy Oxidy 

II 

1  Názvoslovie a vzorce oxidov 

2  Názvoslovie a vzorce oxidov 

3  Oxidy v stavebníctva 

4  Oxidy v ţivotnom prostredí 

5  Oxidy a ŢP - diskusia 

6  Opakovanie, previerka. 

7    Kyseliny Kyseliny v domácnosti 

8  Zloţenie a vlastnosti kyselín 

III. 

1  Kyslosť roztokov, pH roztokov 

2  Významné kyseliny 

3  Bezpečnosť pri práci s kyselinami 

4  Vzorce kyselín 

5  Zhrnutie učiva 

6    Hydroxidy Zásaditosť roztokov 

IV. 

1  Zloţenie a vlastnosti hydroxidov 

2  Významné hydroxidy 

3  Vzorce hydroxidov 

4  Meranie a určovanie pH roztokov 

5  Zhrnutie 

6  Previerka vedomostí 



 128 

 

 

 

 

  

V. 

1    Soli Čo sú soli 

2  Halogenidy 

3  Sírany a dusičnany 

4  Uhličitany a hydrogénuhličitany 

5  Otázky a úlohy 

6 5.Chemické reakcie Chemická reakcia a chemická rovnica 

7  Neutralizácia 

8  Neutralizácia HCl a NaOH 

VI. 

1  Redoxné reakcie 

2  Oxidácia a redukcia 

3  Vyuţitie redox. reakcií 

4  Otázky a úlohy 

5  Previerka vedomostí 

6  Záverečné zhrnutie 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Predmet Biológia 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch s dôrazom na vzájomné 

vzťahy organizmov a vzťahy k  prostrediu, ako aj človeka k ţivým a neţivým zloţkám prostredia. Predmet 

je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych 

prírodných celkov a ţivot organizmov v ich ţivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné 

vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku 

vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v 

praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

 Obsah  učiva v  8. ročníku je orientovaný na základné ţivotné procesy z hľadiska funkčných častí 

tela organizmov, poznatky o podstate ţivota z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí 

problematika ţivotného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov 

k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. 

 Súčasťou vyučovacieho predmetu je aj začlenenie prierezových environmentálnych tém najmä v 

rámci tematického celku Ţivotné prostredie organizmov a človeka s cieľom: 

- pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k 

prostrediu, 

 - rozvíjať si spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné pre kaţdodenné konanie a postoje človeka k ţivotnému 

prostrediu;  

- rozvíjať spoluprácu v pri ochrane a tvorbe ţivotného prostredia na miestnej úrovni;  

- posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k ţivým organizmom a ich prostrediu. 
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Biológia                           8. ročník                        1 hodina týţdenne                      33 hodín ročne 
Mesiac Hodina Tematický celok / Téma Obsahový štandad Výkonový štandard 

IX. 

1 Úvodná hodina  

- organizmy a životné procesy 

- výživa organizmov, živiny 

- baktérie rozkladné, kvasné, 

  mliečne, hľuzkové 

- organizmy parazitické, saprofytické, 

  symbiotické 

- výživa rastlín, fotosyntéza 

- výživa živočíchov, trávenie, 

  vstrebávanie, potravové vzťahy    

- dýchanie organizmov, rozklad  

  organických látok, uvoľnenie energie 

- vylučovanie živočíchov 

- dráždivosť, citlivosť a pohyb rastlín 

   a živočíchov 

- regulácia hormonálna, nervová, 

  zmysly živočíchov 

 

- rozmnožovanie organizmov pohlavné 

  a nepohlavné 

- vonkajšie a vnútorné oplodnenie 

 

- rast, vývin, ţivotný cyklus 

organizmov 

 

Zhodnotiť význam jednotlivých životných procesov pre 

život organizmov. 

Vytvoriť pojmovú mapu vzťahov orgánových sústav 

živočíchov. 

Porovnať životné procesy rastlín a živočíchov. 

Naplánovať pozorovanie základných znakov 

a procesov organizmov rôznymi zmyslami a rôznymi 

spôsobmi 

Uskutočniť jednoduchý pokus alebo pozorovanie na 

skúmanie  životných procesov organizmov. 

Formulovať závery z uskutočneného pozorovania 

alebo pokusu. 

2 I. Základné ţivotné procesy 

organizmov 

3 Výţiva a dýchanie baktérii  

4 Výţiva a dýchanie húb 

X. 

 

5 

 

Výţiva rastlín, fotosyntéza 

6 Výţiva ţivočíchov, potravové 

reťazce 

 

7 

 

Dýchanie organizmov 

 

8 

 

Vylučovanie ţivočíchov 

XI. 

9 Dráţdivosť, citlivosť a pohyb 

rastlín a ţivočíchov 

10 Regulácia tela ţivočíchov,  

zmysly 

11 Rozmnoţovanie organizmov, 

nepohlavné 

XII. 

12 Rozmnoţovanie organizmov, 

pohlavné 

13 Ţivotný cyklus rasstlín 

I. 

14 Vývin ţivočííchov 

15 II.Organizácia ţivej hmoty 

Bunka a bunkové organely 

- bunka rastlinná a živočíšna 

- bunkové organely a ich funkcie 

- rozmnožovanie buniek 

 

Zdôvodniť odlišnosť stavby a funkcie rastlinnej 

a živočíšnej bunky. 

 16 Delenie buniek 

II 17 Pozorovanie buniek 
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18 III.Dedičnosť a premenlivosť 

organizmov 

Genetika, znaky a vlastnosti 

- genetika, dedičnosť, premenlivosť,  

   potomstvo 

- genetická informácia 

- jadro, chromozóm, DNA,  

  nukleová kyselina,  dvojzávitnica 

- gén, znak, vlastnosť 

- kópia DNA 

- alela dominantná, recesívna 

- kríženie, schéma kríženia 

- bunka telová, pohlavná, oplodnená 

- premenlivosť nededičná, dedičná 

- šľachtenie, odroda, plemeno 

- dedičná choroba 

- genetické poradenstvo 

Lokalizovať uloţenie genetickej informácie 

v bunke. 

Opísať stavbu chromozómu. 

Monitorovať dedične podmienené znaky svojej 

rodiny. 

Vysvetliť príčinu tvorby kópie nukleovej kyseliny 

a význam zníţenia počtu chromozómov pri vzniku 

pohlavných buniek. 

Schematicky znázorniť prenos určitého znaku 

z rodičov na potomkov. 

Rozlíšiť na príklade dedičnú a nededičnú 

premenlivosť. Zhodnotiť význam dedičnosti 

a premenlivosti. Zdôvodniť podstatu šľachtenia. 

Diskutovať o dedičných chorobách, ich vplyve na 

ţivot človeka a moţnosti vyuţitia genetického 

poradenstva. 

Posúdiť vyuţitie vedeckých poznatkov genetiky. 

19 Podstata dedičnosti 

III. 

20 Prenos genetickej informácie 

 

21 

 

Určovanie genotypu a fenotypu  

 

22 

 

Kríţenie, schéma kríţenia 

23 Dedičná a nededičná 

premenlivosť 

IV. 

24 Dedičné choroby a genetické 

poradenstvo 

 

25 
IV.Ţivotné prostredie    

organizmov a človeka 

Environmentalistika 

 

- životné prostredie. 

- ekológia, environmentalistika 

- zložky životného prostredia človeka 

- podmienky života 

- priemysel, doprava, energetika,  

  poľnohospodárstvo 

- znečistenie vzduchu, vody, pôdy 

- globálne environmentálne problémy 

- odpad, skládky, spaľovanie,  

  recyklácia 

- starostlivosť o prírodné a životné  

  prostredie človeka 

- ochrana prírody, zákon o ochrane 

  prírody, chránené druhy,  

  chránené územia 

Zistiť, ako pozitívne a negatívne človek zasahuje 

do zloţiek ţivotného prostredia. Zdôvodniť 

príčiny negatívneho vplyvu človeka na ţivotné 

prostredie. Argumentovať o pozitívach 

a negatívach priemyslu, dopravy, energetiky, 

poľnohospodárstva, ťaţby nerastných surovín.  

Zhodnotiť dôsledky znečisťovania ovzdušia, vody 

a pôdy na ţivot. Analyzovať moţnosti zabránenia 

vzniku smogu, skleníkového efektu, kyslých 

daţďov, ozónovej diery, hromadenia odpadov. 

 Zhodnotiť význam recyklácie druhotných surovín 

a alternatívnych zdrojov energie.  

Určiť chránené rastliny, ţivočíchy a chránené 

územia Slovenska.  

Dodrţiavať osvojené návyky na šetrenie energie 

a pitnej vody. Zorganizovať aktivity na šetrenie 

vody alebo energie vo svojom okolí. Vytvoriť 

pojmovú mapu vzájomných vzťahov organizmov 

 

26 

 

Faktory ovplyvňujúce ŢP 

V. 

 

27 

 

Faktory ŢP vo vzťahu 

k človeku 

28 Globálne environmentálne 

problémy 

 

29 

 

Odpad a recyklácia 

 

30 

 

Starostlivosť o prírodu a ŢP 

VI. 

 

31 

 

Ochrana prírody 

 

32 

 

Obnoviteľné zdroje energie 
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33 

 

ŢP v našom okolí 

- obnoviteľné zdroje energie a prostredia.  Monitorovať znečistenie ovzdušia, 

vody, pôdy v okolí školy a bydliska. Navrhnúť 

jednoduchý projekt zameraný na riešenie  

problémov ŢP v okolí. 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Dejepis 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Dejepis spolu s humánnou zloţkou 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 ţiakov. V jeho priebehu si 

ţiaci 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 tieţ prostredníctvom pohľadov na dôleţité formy ţivota spoločnosti v jednotlivých 

historických obdobiach. 

Hlavnou funkciou dejepisu je kultivovanie historického vedomia ţiaka ako celistvej osobnosti 

a uchovanie kontinuity historickej pamäti v zmysle odovzdávania historickej skúsenosti či uţ 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 môţeme nájsť z väčšej časti 

korene súčasných spoločenských javov i problémov.  

Takto vedie ţiakov 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 dôleţitosť pripisuje aj demokratickým 

hodnotám európskej civilizácie.  

 

 

2. Ciele predmetu  

 

Za základnú cieľovú kategóriu výučby dejepisu povaţujeme tvorbu štúdijných predmetových, 

medzipredmetových kompetencií – spôsobilostí, schopností vyuţívať kvalitu získaných znalostí v rôznych 

poznávacích i praktických situáciách, ktoré umoţnia ţiakom, 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.  
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Významným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov (aj 

exemplárne mnohostranných), ktorý sa povaţuje za integrálnu súčasť didaktického systému  výučby 

dejepisu i dejepisných učebníc na základných školách. 

 Závaţným predpokladom rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových kategórií je prekonávať 

transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej podstatou je odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevaţne 

explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať 

prístupy, ktoré kladú dôraz na aktívne učenie, na proces hľadania, objavovania a konštruovania 

(vytvárania) poznatkov na základe vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii s učiteľom a spoluţiakmi 

v kooperatívnom učení. 

 

 

 

 

 

3. Základné predmetové  kompetencie (spôsobilosti)  

 

Ţiaci si kladú otázky: 

- pouţijú 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 

- vyuţívať 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 ţivota a obţivy 

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 

       Ţiaci vymedzia, čo môţu skúmať pri priamom pozorovaní pästného klinu. 

- pri vytvorení plánu skúmania 

      Ţiaci zostavia plán skúmania pästného klinu. 

- pri komunikácii v tíme o výsledkoch skúmania 

       Ţiaci v pracovnom tíme zhrnú výsledky svojho skúmania pästného klinu ako najstaršieho   

       pracovného nástroja  

- pri vytvorení záznamu zo skúmania 

      Ţiaci v pracovnom tíme urobia záznam o skúmaní pästného klinu                 

 pri vyhľadávaní  relevantných informácií 

- z rôznych zdrojov – textov verbálnych, obrazových, grafických, i z textov kombinovaných 
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- z učebníc, cvičebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích slov, atlasov, novín, časopisov, 

webových stránok 

- z populárnovedeckej literatúry a historickej beletrie 

 pri vyuţívaní týchto informácií a verifikovaní ich hodnoty 
- vyberaní informácií 

- organizovaní informácií 

- porovnávaní informácií 

- rozlišovaní informácií 

- zaraďovaní informácií. 

- kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

 pri štruktúrovaní výsledkov, výstupov a potvrdení vybraného postupu 

zoradení výsledkov 

o rozpoznaní podstatného od nepodstatného 

o integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

o vyhodnocovaní správnosti postupu 

o tvorbe súboru vlastných prác 

 

Uvedený komplex študijných (predmetových) kompetencií (spôsobilostí) sa spresňuje, konkretizuje 

v učebných poţiadavkách v jednotlivých tematických celkoch učebného obsahu v podobe 

systematizovaného výkonového štandardu. 

 

4. Hodnotenie predmetu 

 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – 

dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebeţné a celkové hodnotenie: 

 priebeţné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude 

zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú 

i fyzickú disponovanosť, 

 celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého 

polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností  

a návykov vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, 

rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä 

učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania ţiaka získa učiteľ najmä týmito 

metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností ţiaka, 
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 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

Ţiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne najmenej 

dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Ţiak vytvorí minimálne jeden projekt za polročné hodnotiace 

obdobie. Učiteľ oznámi ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených 

prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia 

písomných činností oznámi ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy skúšok rozvrhne 

učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťaţovaniu ţiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, projekt 

 posúdenie prejavov ţiaka. 

 

5. Medzipredmetové vzťahy 

 

     Na hodine dejepisu moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

 občianskej výchovy 

 zemepisu 

 slovenského jazyka a literatúry 

 náboţenskej výchovy 

 informatiky 

výtvarnej výchovy 
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Dejepis  8. ročník                    1 hodina týţdenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina 

2 I.Na ceste k moderným národom Francúzska revolúcia-Revolučný výbuch 

3  Jakobíni,vláda gilotíny a teroru, Konvent 

4  Napoleon Bonaparte- Code Civil 

X. 

1  Napoleonske vojny – Viedenský kongres 

2  Cárske Rusko 

3  Vo víre revolúcií a nacionalizmu rok1830 

4  Revolučné roky 1848/1849 

XI. 

1  Vznik národných štátov zjednotenie Tal.a Nemecka 

2  Zasľúbená zem Amerika-bostonské pitie čaju 

3  Priemyselná revolúcia a modernizácia 

XII. 
1  Kultúra a umenie 

2  Opakovanie 1. tematického celku- kontrolná práca 

I. 

1 II. Moderný slovenský národ Slovenské národné hnutie-etapy slov.nár.obrodenia 

2  Anton Bernolák 

3  Slovanská vzájomnosť 

II 

1  Štúrovská generácia-uzákonenie spisov. slovenčiny 

2  Osvetová činnosť a začiatky polit.aktivít Slovákov 

3  Slováci a revolučný ro 1848/49 

4  Rušné časy – ţiadosti slovenského národa 

III. 

1  Od memoranda k Matici slovenskej 

2  Opakovanie 2.tematického celku- kontrolná práca 

3 III. Rakúsko - Uhorsko Rakúsko - uhorské vyrovnanie a Slováci 

IV. 

1  Aktivity Slovákov na svoju obranu 

2  Slovenské vysťahovalectvo 

3  Opakovanie 3. tematického celku- kontrolná práca 

V. 

1 IV. Prvá svetová vojna V predvečer svetovej vojny 

2  Ţivot počas I.svetovej vojny 1914 -1918 

3  Slovenskí vojaci na frontoch 

4  Odboj Slovákov a Čechov 

VI. 

1  Na ceste k spoločnému štátu Slovákov a Čechov 

2  Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue Masaryk 

3  Celoročné opakovanie učiva , záverečné hodnotenie 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Geografia 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodina                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

Geografia je predmet zaradený do okruhu Človek a príroda. V 8. ročníku sa vyučuje v rozsahu  

2 hodín týţdenne. 

 Regionálna geografia v základnej škole tvorí základ vyučovania geografie. Je to prijateľný 

spôsob pre ţiakov 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 ţiaci získajú informácie, naučia sa ich porovnávať, triediť, 

vyhľadávať vzťahy a vysvetľovať ich. 

Všeobecným cieľom vyučovania geografie je postupne ţiakom 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 ţivotného 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 ţivota a zdravia, tvorba projektu a jeho prezentácia. 

 

Hlavným zámerom geografie: 

 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevaţne priestorový a integrujúci 

charakter. Povaţuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie ţiak správne 

skombinovať, a tak porozumieť, interpretovať a prakticky vyuţívať danosti krajiny. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

 Pouţívať 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 vyuţitie 

v beţnom ţivote a schopnosť vyhľadať a pouţiť ich pre praktické potreby (textové a dátové zdroje 

v tlačenej či digitálnej podobe). 
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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 ţiakov, správne porozumenie prečítaného textu, jeho  spracovanie 

a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov povaţujem za základné  vyjadrovacie  prostriedky geografie.  

 V obsahu geografie sa snaţíme 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 váţiť 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 vyuţiť 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  8. ročník                    2 hodiny týţdenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina 

2  Opakovanie učiva 7. roč.- Európa 

3  Opakovanie učiva 7. roč.- Európa 

4 I. Poloha Slovenska Poloha a rozloha Slovenska 

5  Práca s mapou Slovenska 

6 
 Geografické súradnice, rovnobeţky, 

poludníky 

7  GPS v praxi 

8 II. Príroda Slovenska Geologická stavba  Slovenska 

X. 

1  Premeny povrchu Slovenska 

2  Povrch- níţiny 

3  Povrch- kotliny 

4  Povrch- pohoria 

5  Podnebie 

6  Vodstvo- rieky 

7  Vodstvo- jazerá a umelé vodné nádrţe 

8 
 Vodstvo- podzemné, minerálne 

a termálne vody 

XI. 

1  Rastlinstvo, ţivočíšstvo a pôdy 

2 
 Ochrana prírody- národné parky 

a chránené krajinné oblasti 

3  Kalamity a prírodné hrozby na Slovensku 

4  Opakovanie tematického celku 

5 
 Projekt- Zaujímavé miesta vytvorené 

prírodou 

6 
III. História, obyvateľstvo, sídla a 

hospodárstvo 

Historické udalosti na Slovensku, vznik 

Slovenska 

XII. 

1  Historické územia a tradície 

2  Obyvateľstvo 

3  Sídla 

4 
 Hospodárstvo- poľnohospodárstvo, lesné 

a vodné hospodárstvo 

I. 

1  Hospodárstvo- ťaţba nerastných surovín 

2  Hospodárstvo- priemysel 

3  Hospodárstvo- doprava 

4  Hospodárstvo-  sluţby a obchod 

5 
 Znečistenie prírody vplyvom 

hospodárstva 
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6  Cestovný ruch a krásy Slovenska 

II 

1 
 Prírodné a kultúrne pamiatky zaradené do 

Zoznamu UNESCO 

2  Opakovanie tematického celku 

3  Projekt- Prešov 

4 
IV. Regióny Slovenska a moţnosti 

ich rozvoja 

Bratislavský kraj-  prírodné osobitosti 

5  Hospodárstvo v Bratislavskom kraji 

6  Bratislava 

III. 

1 
 Trnavský kraj- prírodné osobitosti 

2  Hospodárstvo v Trnavskom kraji 

3  Trnava 

4  Nitriansky kraj- prírodné osobitosti 

5  Hospodárstvo v nitrianskom kraji 

6  Nitra 

7  Trenčiansky kraj- prírodné osobitosti 

8  Hospodárstvo v Trenčianskom kraji 

IV. 

1  Trenčín 

2  Ţilinský kraj-  prírodné osobitosti 

3  Hospodárstvo v Ţilinskom kraji 

4  Ţilina 

5  Banskobystrický kraj-  prírodné 

osobitosti 

6  Hospodárstvo v Banskobystrickom kraji 

V. 

1  Banská Bystrica 

2  Košický kraj-  prírodné osobitosti 

3  Hospodárstvo v Košickom kraji 

4  Košice 

5  Prešovský kraj-  prírodné osobitosti 

6  Hospodárstvo v Prešovskom kraji 

7  Prešov 

8  Rozdiely medzi regiónmi Slovenska 

VI. 

1  Opakovanie tematického celku 

2  Projekt- Cestujeme po Slovensku 

3  Projekt- Naša obec Jarovnice 

4  Záverečné opakovanie učiva 8. roč. 

5  Záverečné opakovanie učiva 8. roč. 

6  Výstupný test z geografie 8. roč. 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Predmet Občianska náuka 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Predmet prispieva k orientácii ţiakov v rodinnom a školskom prostredí. Vedie ich k poznávaniu 

svojej obce, regiónu, vlasti a  Európskej únie. Umoţňuje ţiakom 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 ţiakom základné vedomosti z oblasti štátu a práva a vedie ich 

k aktívnej občianskej angaţovanosti a umoţňuje im pochopiť ekonomický ţivot spoločnosti. 

 

2. Ciele vyučovacieho predmetu  

- Všeobecný cieľ vzdelávania v rámci predmetu  občianska výchova: 

 

 podporovať vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti kaţdého človeka v spoločnosti,  

 utvárať vedomie vlastnej identity a identity druhých ľudí,  

 viesť ţiakov k realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu,  

 akceptovať vlastnú osobnosť a osobnosť druhých ľudí, 

 viesť ţiakov k aktívnemu občianstvu a osobnej angaţovanosti, 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 muţa a ţeny,  

 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 vyuţívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne texty 

spoločenského a spoločenskovedného charakteru,  
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 rešpektovať a uplatňovať mravné princípy a pravidlá spoločenského spolunaţívania a prebrať 

zodpovednosť za vlastné názory, správanie sa a dôsledky konania. 

- Špecifické (konkrétne) ciele vzdelávania : 

      

      Ţiak: 

-Vie vysvetliť poslanie a funkcie rodiny, svoje miesto v rodine. 

-Pozná pravidlá v rodine, vie ich objasniť na príklade svojej rodiny. 

-Vie vysvetliť práva  a povinnosti členov rodiny. 

-Na príkladoch vie uviesť fungovanie vzťahov v širšej rodine. 

-Vie rozlíšiť vhodné a nevhodné spôsoby vyuţívania voľného času v rodine. 

- Vie pomenovať  tri základné roly v triede. 

- Vie rozlíšiť kladné i záporné vlastnosti seba i svojich spoluţiakov. 

-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 ţivote. 

-Vie získavať informácie o školskom systéme v SR a EÚ. 

 

3. Základné pedagogické kompetencie (spôsobilosti) 
 

Kompetencie občianske 

 uvedomiť si základné humanistické hodnoty, zmysel národného kultúrneho dedičstva, uplatňovať 

a ochraňovať princípy demokracie 

  vyváţene 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 ţivota a zaujímať k nim stanoviská, aktívne 

podporovať udrţateľnosť kvality ţivotného prostredia 

 

Kompetencia riešiť problémy 

 pri riešení problémov uplatňovať vhodné metódy zaloţené 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 zvaţovať úrovne ich 

rizika. 

  vytvárať predpoklady na konštruktívne riešenie konfliktov 

 

4. Hodnotenie predmetu a ţiakov 

Hodnotenie ţiaka sa vykonáva klasifikáciou podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie ţiakov 

základnej školy. Výsledky klasifikácie sa vyjadria piatimi stupňami: 1 – výborný, 2 – chválitebný, 3 – 

dobrý, 4 – dostatočný,   5 - nedostatočný.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa bude uskutočňovať priebeţné a celkové hodnotenie: 

 priebeţné hodnotenie v predmete sa bude uskutočňovať pri hodnotení čiastkových výsledkov 

a prejavov ţiaka na vyučovacích hodinách a bude mať hlavne motivačný charakter; učiteľ bude 

zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti ţiaka a prihliadať na jeho momentálnu psychickú 

i fyzickú disponovanosť, 
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 celkové hodnotenie ţiaka v predmete sa bude uskutočňovať na konci prvého polroka a druhého 

polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov 

vo vyučovacom predmete. 

V procese hodnotenia bude učiteľ uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt voči ţiakovi, 

rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči ţiakovi. Predmetom hodnotenia budú najmä 

učebné výsledky ţiaka, ktoré dosiahol v predmete v súlade s poţiadavkami vymedzenými v učebných 

osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných 

osôb, ochota spolupracovať a správanie ţiaka podľa školského poriadku.  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania ţiaka získa učiteľ najmä týmito 

metódami, formami a prostriedkami: 

 sústavné diagnostické pozorovanie ţiaka, 

 sústavné sledovanie výkonu ţiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

 rôzne druhy skúšok (písomné, ústne), didaktické testy, 

 analýza výsledkov rôznych činností ţiaka, 

 konzultácie s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými 

zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. 

 

Ţiak bude z predmetu skúšaný ústne najmenej raz v polročnom hodnotiacom období a písomne 

najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. Ţiak vytvorí minimálne jeden projekt za polročné 

hodnotiace obdobie. Učiteľ oznámi ţiakovi výsledok kaţdého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky 

hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi ţiakovi výsledok ihneď. Výsledky 

hodnotenia písomných činností oznámi ţiakovi a predloţí k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. Druhy 

skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok, aby zabránil preťaţovania ţiaka.  

Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu budú: 

 známka za ústnu odpoveď, 

 známky za rôzne písomné druhy skúšok, didaktické testy, projekt 

 posúdenie prejavov ţiaka. 

 

5. Medzipredmetové vzťahy 

Na hodine občianskej náuky moţno vyuţiť poznatky aj z iných predmetov najmä :  

 dejepisu 

 geografie 

 slovenského jazyka a literatúry 

 náboţenskej výchovy 
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Občianska náuka 8. ročník                    1 hodina týţdenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1  Úvodná hodina 

2 Štát a právo Ako vznikol štát 

3  Štát a jeho podstata 

4  Znaky štátu 

X. 

1  Funkcie štátu 

2  Formy vlády 

3  Zloţky štátnej moci  

4  Zákonodarná moc 

XI. 

1  Zopakujme si 

2  1. kontrólna práca 

3  Právne normy 

XII. 
1  Vzťah štátu a práva 

2  Právny poriadok SR 

I. 

1  Odvetvia práva 

2  Občianske právo 

3 
 Občianske právo – ochrana 

spotrebiteľov 

II 

1  Rodinné právo  

2  Trestné právo 

3  Právne inštitúcie 

III. 

1  Zopakujme si 

2  2. kontrólna práca 

3 Ľudské práva a slobody Ľudské práva a slobody 

4 
 Základné dokumenty o ľudských 

právach 

IV. 

1  Základné práva detí 

2  Rovnaký prístup ku všetkým deťom 

3  Právo na názor a informácie 

V. 

1  Právo na ţivot 

2  Právo na vzdelanie a hru 

3  Práva menšín 

4  Zopakujme si 

VI. 

1  3. kontrólna práca 

2  Záverečné opakovanie a zhrnutie 
učiva 

3  Hodnotenie a klasifikácia  
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Etická výchova 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              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 záţitkovým učením účinne podporuje pochopenie a zvnútornenie 

mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje mladých ľudí 

pre ţivot v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov v 

rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa v prvom rade zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráţa v 

morálnych postojoch a v regulácii správania ţiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických 

postojov a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená 

komunikácia, empatia, pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na 

primárnej prevencii porúch správania a učenia. 

 

Ciele 

 

Cieľom predmetu etická výchova v 8. ročníku je oboznámiť ţiaka so základnými pojmami s voľbou 

ţivotných cieľov, svetonázorom, náboţenstvom, etickými hodnotami a normami. Pomôcť im chápať 

ekonomické hodnoty, pravdu ako etickú hodnotu a posilniť dôleţitosť hodnoty súvisiacej s dobrým 

menom. Veľmi dôleţité je naučiť ich spoznávať základné mravné normy, viesť ich k rešpektovaniu ľudí 

s inými názormi a zároveň im pomôcť, aby zostali sami sebou a pochopili svoju hodnotu i hodnotu 

rómskeho etnika. Poukázať na ľudí z tejto minoritnej spoločnosti, ktorí dokázali uskutočniť svoj ţivotný 

cieľ. 

Pomôcť im pochopiť hodnotu manţelstva, rodiny  a etické aspekty sexuálneho ţivota. 

 

Vzdelávací obsah predmetu  v 8. ročníku je rozdelený na šesť tematických okruhov : 

1. Zdroje etického poznania ľudstva 

2. Ţivot, telesné a duševné zdravie ako etická hodnota 

3. Etické aspekty manţelstva, rodinného a sexuálneho ţivota 

4. Ekonomické hodnoty a etika 

5. Dobré meno a pravda ako etické hodnoty 

6. Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 

Vyučovanie bude prebiehať v triede, prírode ako aj blízkom okolí školy . 
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Medzipredmetové vzťahy : 

- slovenský jazyk 

- biológia 

- ochrana človeka a zdravia 

- enviromentálna výchova 

- osobnostný a sociálny rozvoj 
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Etická  výchova 8. ročník                    1 hodina týţdenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 

Úvod do predmetu EV v 8. 

ročníku 

Úvodná hodina(zoznámenie sa 

s témami, stanovenie pravidiel 

skupiny) 

2  Hry na odbúranie bariéry 

3 
Zdroje etického poznania 

ľudstva 

Etika, mravné hodnoty a normy, 

svedomie 

4  Pozitívne vzory 

X. 

1  Pozitívne vzory z rómskeho etnika 

2  Film o rómovi, ktorý zmenil svoj ţivot 

3 Ţivot ako etická hodnota Ochrana ţivota 

4  Starostlivosť o zdravie  

XI. 

1  Hygiena 

2  Základy duševnej hygieny 

3 
 Lekárska etika (eutanázia, génová 

manipulácia) 

XII. 
1 Môj ţivot ako hodnota Vedieť byť darom pre druhých 

2  Vianočné darčeky  

I. 

1 Etické aspekty manţelstva Sebaovládanie 

2  Priateľstvo 

3  Manţelstvo 

II 

1  Plánované rodičovstvo 

2  Plánované rodičovstvo - beseda 

3  Interrupcia a jej následky 

4 Ekonomické hodnoty Vlastníctvo a peniaze 

III. 

1  Hospodárenie v domácnosti 

2  Pomoc sociálne slabším, solidarita 

3  Konkrétny projekt pomoci slabším  

IV. 

1  Konkrétny projekt pomoci slabším 

2 Dobré meno a pravda ako etické 

hodnoty 

Poznanie a pravda 

3  Pravda a loţ 

V. 

1  Česť a dobré meno 

2 Tvorivosť v medziľudských 

vzťahoch 

Tvorivosť v zamestnaní 

3  Tvorivosť v povolaní 

4  Tvorivosť vo vzájomnej pomoci  

VI. 

1  Tvorivosť pri riešení problémov 

2 Záverečné hodnotenie Test k hodnoteniu vyučovacích hodín 

3  Vyhodnotenie 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Predmet Náboţenská výchova 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Predmet náboţenská výchova je zaradený medzi výchovné predmety. Vyučuje sa jednu hodinu do 

týţdňa. Tento predmet nie je hodnotený známkou z výchovného hľadiska, hoci vedomostná časť sa dá 

hodnotiť. Nakoľko je náboţenská výchova výchovno-vzdelávacím predmetom, je nevyhnutné vyţadovať od 

ţiakov primerané vedomosti. Pri napĺňaní vedomostných a výchovných cieľov treba dbať, aby obidve 

stránky boli primerane vyváţené a do výučby zapájať záţitkovú formu pre lepšie chápanie učiva. 

Mladý človek hľadá zmysel svojej existencie. Spoznávaním svojich pozitívnych a negatívnych 

vlastností objavuje v sebe Boha. Úlohou vyučujúceho je pomôcť dieťaťu objaviť v sebe hodnotu jeho 

dôstojnosti. Objav jeho jedinečnosti a dôstojnosti mu pomáha interiorizovať postoje a hodnoty 

a uschopňuje ho k plnému preţívaniu osobného ţivota a ţivota v spoločenstve. 

 
Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

Definovať pôvod práva človeka na ţivot, dôstojnosť a úctu. Vnímať osobnú hodnotu človeka. 

Interiorizovať kresťanské postoje a hodnoty. 

 

Učebné zdroje: 

 

-metodika náboţenskej výchovy 

-pracovný zošit 

-Katechizmus Katolíckej cirkvi 

-Biblia 

-DVD Starý zákon, DVD Nový zákon 

-DVD Hrdinovia viery 
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Náboţenská výchova 8. ročník                    1 hodina týţdenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
Kto som Sebapoznanie a sebaúcta – kto som? 

2  Moje dary a talenty 

3  Zodpovedné vyuţívanie darov 

4  Vďačnosť Bohu za to, ţe som 

X. 

1 
 Sebaprijatie – komplex menejcennosti 

2 Kto je človek? Človek – stvorenie Boha 

3  Dôstojnosť človeka 

4  Dôstojnosť muţa a ţeny 

XI. 

1 
 Postavenie ţien a muţov v kultúrach 

2  Rozdiely medzi muţom a ţenou 

3  Rola muţa a ţeny v kresťanstve 

XII. 
1 

Ľudskosť Odvrátená tvár ľudskosti 

2  Tolerancia a predsudky 

I. 

1  Jeţiš miluje všetkých 

2  Otázka utrpenia v Starom zákone 

3  Zmysel utrpenia 

II 

1 
 Sviatosť pomazania chorých – posila.. 

2  Pomoc núdznym -projekt 

3 Dôstojnosť a výkon človeka ,,Mať alebo ,,byť“ 

4  Hodnota ľudskej práce 

III. 

1  Sociálny rozmer pomoci v štáte 

2  Sociálny rozmer pomoci v cirkvi 

3  Zachovávanie 7. A 10. B. príkazu 

IV. 

1  Podobenstvo o milosrd. Samaritánovi 

2  Sv Faustína Kowalská 

3  Kongreg. Starajúce sa o chorých 

V. 

1  Sviatosť pomazania chorých – prijatie. 

2 Kultúra ţivota Kultúrny rozmer spoločnosti 

3  Prínos kresťanstva pre súč. kultúru 

4  Hodnota ţivota od počatia po smrť 

VI. 

1  Dôleţitosť 5.Boţ. príkazu pre spol. 

2  Byť solidárny- solidar. v Cirkvi 

3  Adolph Kolping a jeho dielo 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Predmet Matematika 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 4 hodín                              ročne 132 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Predmet matematika je zameraný na rozvoj matematickej kompetencie, tzn. rozvíja schopnosť 

pouţívať matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v kaţdodenných situáciách, schopnosť 

a ochotu pouţívať 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 

kaţdodennom kontexte doma a v beţnom ţivote. Mal by byť schopný myslieť matematicky, chápať 

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

v matematike je zaloţený na rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť 

 

Vzdelávací obsah predmetu je rozdelený na tematické okruhy : 

Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

Geometria a meranie 

Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika  

Logika, dôvodenie, dôkazy. 

 

V  tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa v 8.ročníku pozornosť 

venuje počtovým výkonom s celými číslami. Ţiak sa oboznamuje s algoritmami počtových výkonov 

v týchto číselných oboroch. Tieţ sa obsah učiva rozvíja v tem. celkoch o premenných, výrazoch 

a rovniciach. 

V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy ţiaci objavujú kvantitatívne 

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

grafov a diagramov hlavne v učivách venovaných výrazom a rovniciam. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa ţiaci zoznamujú a zdokonaľujú v práci s rovinnými  

geometrickými útvarmi trojuholník, rovnobeţníky, lichobeţníky a kruţnica. Tieţ pokračujú v práci 

s priestorovými útvarmi – hranoly a kruh. Skúmajú a objavujú ich vlastnosti, znázorňujú ich. Učia sa 

zisťovať odhadom, meraním a výpočtom veľkosť povrchov, obsahov, obvodov  a objemov týchto telies. 

Dôleţité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti.  

Ďalšou súčasťou matematického vzdelávania ţiakov 8.ročníka  základnej školy je  

Pravdepodobnosť a štatistika, v ktorej sa ţiaci naučia zberu  údajov a ich systemizácii pri jednoduchých 
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a primeraných experimentoch. Tieţ ďalej čítajú a tvoria grafy a  diagramy , rozumejú  beţným 

pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

Tematický okruh Logika, dôvodenie, dôkazy sa prelína celým matematickým učivom a  rozvíja schopnosť 

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

vyjadrovať a formulovať otázky. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ , aj v 8.ročníku je, aby ţiak získal schopnosť pouţívať 

matematiku v svojom budúcom ţivote. Matematika má rozvíjať ţiakovo logické a kritické myslenie, 

schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení problému. Ţiak by mal 

spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôleţitý nástroj pre spoločenský pokrok.Matematika na 

2. stupni ZŠ má viesť ţiakov k získaniu a rozvíjaniu  zručností  súvisiacich s procesom učenia sa, k 

aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má podporiť a upevňovať kladné 

morálne a vôľové vlastnosti ţiakov, ako je samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húţevnatosť, 

sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti 

a moţnosti, 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 8. ročník               4 hodiny týţdenne                                 132 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

 
 
 
IX. 

1 Opakovanie a 
prehlbovanie 
učiva 7. ročníka 

Racionálne čísla. 
Počtové operácie s racionálnymi číslami. 
Percentá. 

2  Úlohy z finančníctva. 
Pomer. 
Priama a nepriama úmernosť. 
Trojčlenka - slovné úlohy. 

3  Zhodnosť trojuholníkov. 
Konštrukcie trojuholníkov podľa 
vety SSS, SUS, USU. 

4 Kladné a záporné čísla. 
Počtové výkony s celými 
a desatinnými číslami. 

Kladné a záporné celé čísla. 
Kladné a záporné desat. čísla. 
Navzájom opačné čísla. 
Absolútna hodnota čísla. 

 

 

 

X. 

1  Usporiadanie a porovnanie celých 
a desat. čísel. 
Sčitovanie a odčitovanie celých  
a desat. čísel. 
Slovné úlohy. 

2  Sčitovanie a odčitovanie celých  
a desat. čísel. 
Násobenie a delenie celých  
a desat. čísel. 

3  Násobenie a delenie celých  
a desat. čísel. 
Slovné úlohy. 

4  Upevňovanie  a precvičovanie učiva. 
Časová rezerva. 

 
 
 
 
XI. 

1 Premenná, výraz, 

rovnica. 

Číselný výraz. 
Rovnosť a nerovnosť číselných výrazov. 
Znaky =, ≠. 
Hodnota číselného výrazu. 

2  Sčítať, odčítať, násobiť a deliť primerané číselné 

výrazy.                                                          

3  Výraz s premennou (algebrický výraz). 
Dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. 
Hodnota výrazu s premennou. 

4  Sčitovanie a odčitovanie výrazov s premennou. 
Násobenie a delenie výrazov číslom. 
Vynímanie pred zátvorku. 
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Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

 
XII. 
 
 

1  Výpočet a vyjadrenie neznámej zo vzorca. 
Riešenie slovných úloh na zostavenie výrazu. 

2  Lineárna rovnica. 
Riešenie lineárnej rovnice. 

3  Slovné úlohy vedúce k riešeniu  
lineárnych rovníc. 
Upevňovanie učiva. 

 

 

 

I. 

1  Slovné úlohy. 
Upevňovanie učiva. 

2  Opakovanie a upevňovanie učiva 
celého tematického celku. 

3 Rovnobežník, lichobežník. 
Obvod a obsah rovnobežníka, 
lichobežníka a trojuholníka. 

Rovnobežnosť, rovnobežné priamky - 
rovnobežky, rôznobežky, priečka, 
rovnobežky preťaté priečkou. 
Súhlasné a striedavé uhly. 

4  Súhlasné a striedavé uhly a ich vlastnosti. 
Riešenie úloh so súhlasnými a striedavými  
uhlami. 

 
 
 
 
II. 

1  Štvoruholníky. 
Rovnobežníky a ich základné vlastnosti. 
Vnútorné uhly, strany, výšky rovnobežníka. 
Uhlopriečky, priesečník uhlopriečok. 

2  Konštrukcia rovnobežníka. 

3  Lichobežník a jeho základné vlastnosti. 
Výška lichobežníka. 
Rovnoramenný a pravouhlý lichobežník. 

 4  Konštrukcia lichobežníka. 

 1  Obvod a obsah rovnobežníkov. 
Slovné úlohy. 

 2  Obvod a obsah lichobežníka. 
Slovné úlohy. 

III. 3  Obvod a obsah trojuholníka. 
Slovné úlohy. 
Upevňovanie učiva. 

 4  Upevňovanie a precvičovanie získaných  
vedomostí  a  zručností. 
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Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

 
 
IV. 

1 Kruh, kružnica. Definícia kružnice a kruhu. 
Medzikružie. 
Polomer, priemer a ich vzťah. 
Vzájomná poloha priamky a kružnice. 

2  Tetiva kružnice a jej vlastnosti. 
Tálesova kružnica. 
Konštrukcia dotyčnice z bodu, ktorý leží na kružnici. 

3  Konštrukcia dotyčnice z bodu, ktorý leží mimo 
kružnice. 
Kruhový výsek, kružnicový oblúk. 
Stredový uhol. 

 4  Ludolfovo číslo. 
Dĺžka kružnice. 
Dĺžka kružnicového oblúku. 
Obvod a obsah kruhu 

 

 

V. 

1  Obsah kruhového výseku. 
Časová rezerva. 
Upevňovanie učiva. 

2 Hranol. Teleso, kocka, kváder, vrcholy, hrany, steny. 
Hranol (kolmý, pravidelný, trojboký, štvorboký, 
päťboký...). 
Sieť hranola. 
Podstava a plášť hranola. 

3  Povrch hranola. 
Všeobecný vzorec. 
Použitie vzorca pre jednotlivé hranoly. 

4  Objem hranola. 
Upevňovanie učiva. 

 1 Pravdepodobnosť 
a štatistika. 

Udalosť. Pravdepodobnosť. 
Pokus, početnosť, relatívna početnosť. 
 

2  Možné a nemožné udalosti. 
Porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom na 
mieru ich pravdepodobnosti. 
Štatistický súbor, jednotka. 
Štatistické zisťovanie. 

VI. 3 Záverečné opakovanie. Záverečné opakovanie a upevňovanie 
učiva. 

 4  Upevňovanie a precvičovanie učiva. 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Predmet Informatika 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Informatika má dôleţité postavenie vo vzdelávaní, pretoţe podobne ako matematika rozvíja myslenie 

ţiakov, 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 slúţia ako všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť ţiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak informatickú 

kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu vyuţívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s rešpektovaním 

právnych a etických zásad pouţívania informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné 

dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo 

vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a vyuţitia jej nástrojov zabezpečí rovnakú 

príleţitosť pre produktívny a plnohodnotný ţivot obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, 

ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú súčasné 

technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký priestor na motiváciu a 

praktické projekty. 

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

okruhov: 

1. Informácie okolo nás 

2. Komunikácia prostredníctvom IKT 

3. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

4. Princípy fungovania IKT 

5. Informačná spoločnosť 

 

1. Ciele vyučovacieho predmetu 

 

Cieľom vyučovania informatiky v 8. ročníku ZŠ je sprístupniť základné pojmy a techniky pouţívané 

pri práci s údajmi a pri tvorbe algoritmov a výpočtových procesov. Podobne ako matematika aj 
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informatika v spojení s informačnými technológiami vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V 

predmete informatika je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, 

ktoré prekračujú súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky 

široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Výchovno-vzdelávací proces na 2. stupni základnej školy smeruje k tomu, aby ţiaci: 

 sa oboznámili s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich zbieraním, 

uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním, 

 rozumeli pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného spracovania 

údajov), 

 sa oboznámili so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich architektúry (počítač, 

prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej štruktúry (napr. operačný systém),  

 si rozvíjali schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si programátorské zručnosti, 

naučili sa pracovať v prostredí beţných aplikačných programov, naučili sa efektívne vyhľadávať 

informácie uloţené na CD alebo na sieti a naučili sa komunikovať cez sieť, 

 nadobudli schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t. j. schopnosť realizovať jednoduchý 

výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si formálne a logické myslenie, naučili sa 

viaceré metódy na riešenie problémov, 

 rozvíjali si svoje schopnosti kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať v skupine pri 

riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať a referovať), 

 rozvíjali si svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne a vôľové 

vlastnosti, húţevnatosť, sebakritickosť a snaţili sa o sebavzdelávanie,  

 naučili sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických produktov, systémov 

a aplikácií (aby chápali, ţe informácie, údaje a programy sú produkty intelektuálnej práce, sú 

predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky. 

 

2. Stratégie vyučovania 

 

Vzhľadom k tomu, ţe oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete 

informatika bude stratégiou  vyučovania pouţívanie takých metód a foriem práce, ktoré povedú  ţiakov k 

pochopeniu základných pojmov, postupov a techník pouţívaných pri práci s údajmi a toku informácií v 

počítačových systémoch.  

 

Pochopenie kľúčových pojmov a postupov nasmeruje pouţívanie a aplikovanie informačných 

technológií aj do iných vyučovacích predmetov prostredníctvom medzipredmetových projektov a tém. 

Toto medzipredmetové vyuţitie povedie k efektívnemu vyuţívaniu  prostriedkov informačnej civilizácie 

s rešpektovaním právnych a etických zásad pouţívanie informačných technológií a produktov. Súčasné 

dostupné technológie tak  poskytnú priestor najmä  na motiváciu a praktické projekty. 

 

Základnou metódou vyučovania bude rozhovor, demonštrácia učiteľom a najmä samostatná 

a skupinová práca ţiakov za počítačom. Ţiaci budú vytvárať a prezentovať projekty, ktorými budú 

demonštrovať pochopenie postupov a techník, rôzne stratégie prístupu k riešeniu problémov, invenčnosť 

a tvorivosť.  

 

3. Hodnotenie a klasifikácia: 

 

Informatika je hodnotená klasicky klasifikačnou stupnicou známok 1 – 5, slovne a bodovo. 

 

 práca na počítači – hodnotenie slovne, známkou 

 odpovede  - hodnotené známkou, podľa potreby ţiaka ústnou alebo písomnou formou 

 samostatné práce  -  hodnotené známkou, pri neprítomnosti preskúšanie ústnou alebo 

písomnou formou 
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 projekty  -  hodnotia sa slovne, pri ústnej prezentácii môţu byť hodnotené známkou 

 aktivita na vyučovaní  -  môţe byť hodnotená známkou a zohľadnená vo výslednej známke 

 

Tematické okruhy: 

 

 Informačná spoločnosť  (2 h) 

o Bezpečnosť na internete 

o Licencie programov, legálnosť pouţívania  

 

 Princípy fungovania IKT (6 h) 
o Kapacita prenosových médií 

o Kompresia a zálohovanie údajov 

o Lokálna sieť, zdieľanie súborov 

 

 Informácie okolo nás (18 h) 

o Aplikácie na spracovanie číselnej informácie (Excel) 

o Aplikácie na spracovanie videa z obrázkov (Movie Maker) 

o Počítač ako nástroj na vzdelávanie 

 

 Samostatná práca ţiakov, projekty (4 h) 

 

 Komunikácia prostredníctvom IKT  (1 h) 

o On – line sluţby 

 

 Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (2 h) 

o Programovací jazyk Logo 

o Program Imagine 
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M Tematický okruh 
Počet 

hodín 
Téma 

Obsahový štandard 
Pojmy 

Výkonový štandard 

se
p
te

m
b
er

 Úvodná hodina 

Informačná spoločnosť 
1 Bezpečnosť pri práci 

Bezpečnostné predpisy 

a pravidlá pri práci 

v učebni. 

 

Zapnutie a vypnutie počítača. 

IKT v beţnom ţivote. 

Zvýšiť vedomie ochrany 

zdravia svojho, aj svojich 

spoluţiakov. 

 1 Opakovanie 7.ročníka  
Zopakovať vedomosti 

 zo 7. ročníka. 

 1 Vstupný test   

o
k
tó

b
er

 

Informácie okolo nás 1 
MS Excel 

Popis prostredia 

Základné pojmy: 

pracovná plocha, 

bunka, zošit, hárok. 

Vedieť spustiť aplikáciu. 

Poznať vyuţite programu. 

Vkladať údaje do buniek. 

Vedieť premenovať hárok 

a pridať ďalší hárok 

 1 Formátovanie 

orámovanie, 

vyfarbenie, zarovnanie 

formát bunky: číslo, 

mena, dátum, čas, 

percentá 

Vedieť formátovať. 

 1 Funkcia max, min max, min 

Vedieť nájsť najvyššiu a 

najniţšiu hodnotu z mnoţiny 

hodnôt 

 1 Excel ako kalkulačka 
znak = 

vzorec SUM 

Vedieť vloţiť vzorec na súčet 

(=SUM) 

n
o
v
em

b
er

 

 1 Aritmetický  priemer vzorec AVERAGE 

Vedieť vloţiť vzorec 

a vypočítať priemer. 

Medzipred. vzťahy: hudobná 

výchova 

 1 Kopírovanie vzorcov  Kopírovať vzorce. 

 1-10 Graf 
typ a vzhľad grafu; 

zdroj údajov  
Vytvoriť a upraviť graf. 
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  1 
Samostatná práca 

rozvrh hodín 
Projekt 

Vytvoriť tabuľku podľa 

zadania. 
d
ec

em
b
er

 

Princíp fungovania IKT 1 Operačný systém 
Komerčné a slobodné 

OS 

Poznať najviac pouţívané 

operačné systémy. 

 1 Správca úloh  

Spúšťať naraz viac aplikácií, 

sledovať  behu aplikácií 

v správcovi úloh. 

 1 Skener 
Princíp fungovania 

skenera. 
Vedieť pracovať so skenerom. 

ja
n
u
ár

 

Postupy, riešenie 

problémov, algoritmické 

myslenie 

1 

Imagine 

Programovací jazyk 

 

Programovací jazyk 
Vedieť čo je to programovací 

jazyk. 

 1 Procedúra, cyklus Procedura, cyklus Medzipred. vzťahy: matematika 

 1 
Zloţitosť riešenia 

problému 
 

Poznať zloţitosť riešenia 

problémov. 

fe
b
ru

ár
 

Informácie okolo nás 1 Hudba -formáty Windows Media Player 

Poznať hudobné formáty. 

Prehrávať zvuk, video. 

Medzipred. vzťahy: hudobná 

výchova 

 1 

Úvod do prostredia 

Windows Movie 

Maker 

Import súborov 

Úvodné a záverečné 

titulky 

Spoznať prostredie Movie 

Maker. Naučiť sa importovať 

súbory do programu. Pomocou 

autopilota vytvoriť jednoduché 

video.   

 1-20 
Efekty a prechody 

videa 

efekty videa 

prechody videa 

Naučiť sa ručne upravovať 

video. Naučiť sa, ako pridať do 

videa poţadované efekty  

Vedieť vloţiť prechody medzi 

jednotlivými videami (fotkami). 
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  1 Strih videa a titulky 
Strih, scenár, časová os, 

titulky 

Vedieť strihať video  

Naučiť sa vkladať titulky do 

videa. 
m

ar
ec

 

 1 
Zvuk, hudba 

a hovorený komentár 

zvuk na časovej osi  

Hovorený komentár  

Ovládanie hlasitosti 

naučiť sa vloţiť do videa 

hudbu, zvuk a hovorený 

komentár 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 
1 

Elektronická pošta 
 

Pouţívať elektronickú poštu. 

Posielať prílohy. 

 1 Weby inštitúcií  

www.prezident.sk 

www.nrsr.sk 

www.vlada.gov.sk 

ministerstvá 

Poznať niektoré inštitúcie SR 

a orientovať sa na nich. 

 1 Elektronická kniţnica http://zlatyfond.sme.sk/ 

Vedieť hľadať titul 

v elektronickej knižnici. 

ap
rí

l 

 1 

Katalógy, portály, 

vyhľadávače  

Poznať vyhľadávanie informácií 

na internete pomocou 

vyhľadávacích strojov 

a katalógov. 

 1 Internetový obchod  

Vedieť prechádzať a hľadať 

v internetovom obchode 

(knihy, filmy, hudba, 

elektronika) 

Informačná spoločnosť 1 Licencie programov Freeware, shareware 

Poznať rozdiel v používaní 

a šírení rôznych programov 

z pohľadu legálnosti. 

Legálnosť použitia obrázkov 

a textov z internetu 

http://www.prezident.sk/
http://www.nrsr.sk/
http://www.vlada.gov.sk/
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m
áj

 

 1 Bezpečne na internete 
www.bezpecnenaintern

ete.sk 

Tínedţeri 

Príbeh 1, Príbeh 2 

 

 1-30 Bezpečne na internete  
Sprav si test 

 

 1 Výstupný test   

 1 Edukačné portály 
www.skolahrou.sk   
http://internetovaskola.sk/ 

Poznať edukačné prostredia 

pre iné predmety. 

jú
n

  1 Edukačné portály  

Medzipred. vzťahy: 

matematika, slovenský jazyk, 

dejepis, geografia 

 1 Didaktické hry   

 1 Záverečné hodnotenie  Ukončenie predmetu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.skolahrou.sk/
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Predmet Svet práce 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby Týţdenne 1 hodina                              ročne 33  hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností.  

a technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej 

činnosti a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti 

Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho 

kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou .v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje 

celé základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v 

spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na 

tvorivej spolupráci ţiakov.  

Charakteristika predmetu Svet práce – tvorba ţivotného prostredia  

Učebný predmet Svet práce - tvorba ţivotného prostredia vyuţíva poznatky ţiakov, ktoré získali v 

prírodovedných predmetoch /ako je biológia a chémia/ a ďalej ich rozvíja novými poznatkami, 

pozorovaním a experimentovaním, rozvíja pracovné zručnosti, vytvára správne etické zásady a postoje vo 

vzťahu k prírode, k prírodným vedám, k prírodným zákonitostiam, umoţňuje sebarealizáciu ţiaka a 

podporuje rozvoj jeho kreativity.  

Predmet sprostredkúva ţiakom poznatky o agrotechnike /postupe/ pestovania okrasných rastlín – 

interiérových a exteriérových, ich viazaní a aranţovaní. Vytvára základy pre ďalšie odborné štúdium, pre 

podnikateľské aktivity, ale aj pre aktívnu tvorbu a ochranu ţivotného prostredia. 

 

Ciele 

V tomto učebnom predmete sa majú ţiaci naučiť základom pracovných zručností, kreativite a kladnému 

vzťahu k prírode a ţivotnému prostrediu.  

V rovine hodnôt a postojov predmet smeruje k:  
- uvedomeniu si významu tvorby a ochrany ţivotného prostredia,  

- rozvoju kladného vzťahu k práci a ochrane toho, čo vytvorili,  

- rozvoju morálnych a vôľových vlastností / systematickosť práce k dosiahnutiu,  

cieľa, vytrvalosť, samostatnosť/,  

- estetickému vnímaniu bezprostredného okolia ţiaka.  

V rovine vedomostí predmet smeruje k:  
- poznávaniu okrasných rastlín – interiérových a exteriérových,  

- osvojeniu si poznatkov o ich pestovaní, rozmnoţovaní a rýchlení,  

- osvojeniu si základov aranţovania a viazania kvetov,  

- osvojeniu si hydroponického pestovania rastlín,  
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- osvojeniu si poznatkov o pestovaní okrasných rastlín v obytných a pracovných priestoroch, v záhradách 

/na letničkových záhonoch, trvalkových záhonoch, v skalkách, terasách, balkónoch/,  

- zakladaniu trávnika a jeho údrţba  

- výsadbe okrasných drevín a ich ošetrovaní.  

V rovine pracovných činností a zručností predmet smeruje k:  
- získavaniu pracovných zručností a skúseností v oblasti tvorby ţivotného prostredia, pri - pestovaní 

črepníkových rastlín a pri pestovaní a ošetrovaní vonkajších okrasných rastlín,  

- získavanie pracovných zručností a návykov pouţívaním správneho náradia pri pestovaní okrasných 

rastlín. 

 

 

Obsah predmetu Svet práce : 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 4 tematických celkov:  

1. Náradie a pomôcky  

2. Kvetinárstvo  

3. Hydroponické pestovanie rastlín  

4. Viazačstvo a aranţovanie rastlín 
 

 

 

Obsah predmetu Svet práce - tvorba ţivotného prostredia : 

 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 3 tematických celkov:  

1. Okrasné záhradníctvo  

2. Skalka  

3. Trávnik 
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Svet práce 8. ročník                           1 hodina týţdenne                           33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
Úvodná hodina, BOZP Bezpečnostné pravidlá ochrany 

zdravia pri práci. 

2 
Náradie a pomôcky. Základné ručné náradie. 

Náradie na spracovanie pôdy. 

3 

 Pomôcky pri pestovaní rastlín. 

Materiál a pomôcky pre hydroponické 

pestovanie rastlín. Kanvy na 

zalievanie, rozprašovače. 

4 
 Praktická činnosť na školskom 

pozemku. 

X. 

1 
2. Kvetinárstvo. Význam a rozdelenie okrasných 

rastlín.  Pomôcky pri pestovaní rastlín 

2 
 Význam okrasných rastlín z hľadiska 

estetizácie. 

3 
 Črepníkové rastliny.  Rozdelenie 

črepníkových rastlín. 

4 
 Poznávanie jednotlivých druhov 

rastlín. 

XI. 

1 
 Pestovanie, ošetrovanie 

a rozmnoţovanie črepníkových rastlín. 

2 
 Nároky črepníkových rastlín na 

ţivotné podmienky 

3 
 Praktická činnosť – presádzanie 

rastlín. 

4 
 Praktická činnosť – starostlivosť 

o rastliny v interiéry školy. 

XII. 

1 
 Praktická činnosť ošetrovanie  rastlín  

v interiéry školy. 

2  Návšteva kvetinárstva. 

3 
 Praktická činnosť – vianočné 

aranţovanie. 

2 

Hydroponické pestovanie rastlín. Hydropónia. 

Potreby na hydropóniu. Nádoby, 

substrát, ţivný roztok. 

3 
 Hydroponické pestovanie rastlín. 

Praktické činnosti pestovania rastlín. 

4 
Okrasné záhradníctvo. Okrasné rastliny. Význam 

a rozdelenie okrasných rastlín. 

II 

1 

 

 Okrasné kvetiny. 

Rozdelenie okrasných kvetín. 

2  Jednoročné, dvojročné, trvalky. 

3  Cibuľové a hľuznaté kvetiny. 

III. 

1  Okrasné dreviny a ich rozdelenie. 

2  Praktické činnosti. 

3 Viazačstvo a aranţovanie kvetov Základy aranţovania a väzby kvetov 

4 
 Aranţovanie - výber a úprava 

materiálov 
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IV. 

1  Jarné a veľkonočné aranţovanie 

2  Praktická činnosť - dekorácie  

k sviatkom rodinným oslavám. 

3  Dekoratívne vázy – návrh. 

4  Praktická činnosť – vlastná tvorba. 

V. 

1 6. Skalka. Príprava skalničkového záhona. 

2  Pestovanie okrasných rastlín v skalke. 

3  Praktická činnosť. 

4 7. Trávnik. Ošetrovanie trávnika. 

VI. 
1  Ošetrovanie trávnika. 

2  Ošetrovanie trávnika. 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Predmet Technika 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby Týţdenne 1 hodina                              ročne 33  hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, vedie 

ţiakov  

k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti a prispieva  

k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov. Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce 

vychádza z konkrétnych ţivotných situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou 

činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek  

a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitou 

zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných 

vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov. 

 

Kompetencie ţiaka 

 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

1. Schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci. 

2. Schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byt samostatným, schopnosť hodnotiť a vyjadrovať 

vlastný názor. 

3. Schopnosť sebapoznania a seba hodnotenia v smere vlastnej profesijnej orientácie. 

4. Schopnosť flexibilne reagovať na zmeny na trhu práce v snahe čo najlepšie sa uplatniť. 

Pracovné kompetencie ţiaka 

 pouţíva bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodrţuje stanovené pravidlá, plní 

povinnosti a záväzky, adaptuje sa na zmenené nebo 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 

ţivotného prostredia i ochrany kultúrnych a spoločenských hodnôt 

 vyuţíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v záujme vlastného 

rozvoje i svojej prípravy na budúcnosť, robí podloţené 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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Obsah predmetu 8. ročník 

Vzdelávací obsah je rozdelený do 2 tematických okruhov: 

Celkový počet hodín : 33 

1. Elektrická energia 20 h 

2. Technika – domácnosť - bezpečnosť 13 h 

1. Elektrická energia 

Hodnoty a postoje ţiaka 

Vnímať elektrickú energiu ako zdroj energie na pohon rôznych spotrebičov. Vedieť bezpečne 

pouţívať elektrické spotrebiče. 

Obsahový štandard 

Tematický celok je svojim obsahom zameraný na oblasť elektrickej energie tak, aby ţiaci  

v primeranej forme získali dostatočné mnoţstvo poznatkov o zdrojoch elektrickej energie, o ich vyuţití 

poznajúc pritom zásady bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a účinky elektrického prúdu na 

ľudský organizmus. Obsahom tohto celku sú schémy elektrických zapojení a jednoduché elektrotechnické 

práce. Práca s elektrotechnickou stavebnicou pre základné školy a práce súvisiace s technológiou 

montáţe v elektrotechnike, pričom spoznajú a pracujú s elektromontáţnym materiálom. Pravidlá 

bezpečnej práce s elektrickým prúdom a poskytovanie prvej pomoci. Výroba, rozvod a zdroje elektrickej 

energie. Základný elektroinštalačný materiál. Jednoduché elektrické obvody. Práca s elektromontáţnym 

materiálom a stavebnicou. Základné elektrické spotrebiče. Domová inštalácia elektrického prúdu. 

Výpočet spotreby elektrickej energie. Moderné elektrické spotrebiče. 

 

Výkonový štandard 

 Poznať základné batériové zdroje elektrickej energie a akumulátory (primárne a sekundárne, 

elektromechanické - suché a mokré, elektrické - kyslé a alkalické). 

 Vedieť čítať jednoduché elektrické značky schémy a zapojenia) a vedieť na elektrotechnickej 

stavebnici pre ZŠ zapájať jednoduché elektrické obvody. 

 Poznať základný elektroinštalačný materiál, jeho funkciu a pouţitie (spínače, vidlice, zásuvky, 

ţiarovkové objímky, poistky a ističe). 

 Oboznámiť sa s pouţívaním ţiarovkovej skúšačky. 

 Poznať funkciu a oboznámiť sa s hlavnými parametrami a so správnym pouţívaním základných 

elektrických spotrebičov pre domácnosť. 

 Vedieť opísať výrobu a rozvod elektrickej energie a poznať ekologické aspekty výroby elektrickej 

energie. 

 Poznať význam elektromeru a oboznámiť sa s príkladmi výpočtu spotreby elektrickej energie. 

 Oboznámiť sa s modernými elektrickými spotrebičmi v domácnosti. 

 Poznať pravidlá bezpečnej práce s elektrickým prúdom a vedieť poskytnúť prvú pomoc pri úraze 

elektrickým prúdom. 

 

2. Technika-domácnosť-bezpečnosť. 

 

Hodnoty a postoje ţiaka 

Chápať techniku ako súčasť domácnosti. Vedieť a poznať bezpečné správanie pri práci so 

spotrebičmi. 

 

Obsahový štandard 

V tomto novozavedenom tematickom celku je obsah učiva zameraný na základné informácie  

v oblasti bytovej inštalácie - kúrenie, rozvod studenej a teplej vody, celkove na domácnosť a úsporu 

energie, ekologické aspekty a malú údrţbu v domácnosti. Ţiaci sa oboznámia so systémom, základmi 

konštrukcie a údrţby jednotlivých prvkov bytovej inštalácie. Naučia sa ekonomicky a ekologicky hodnotiť 

jednotlivé systémy. 

Kúrenie v domácnosti, centrálne, ústredné, lokálne. Rozvod studenej a teplej vody. Šetrenie vodou 

a teplom v domácnosti. Konštrukcia kotla a princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach. Výpočet 
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spotreby energie na kúrenie. Konštrukcia vodovodného kohútika alebo batérie - demontáţ, oprava, 

montáţ. 

Výkonový štandard 

Oboznámiť sa so systémom ústredného kúrenia v bytoch a jeho funkciou. 

Vedieť popísať systém rozvodu studenej a teplej vody v byte. 

Poznať zloţenie a funkciu vodovodného kohútika a jednoduchej vodovodnej batérie. 

Oboznámiť sa s opravou splachovača WC. 

Poznať moţnosti šetrenia teplom a teplou vodou a zároveň spôsoby. zamedzenia úniku tepla -spôsoby 

zateplenia okien a dverí. 

Vedieť popísať princíp spaľovania vo vykurovacích zariadeniach – ústredného kúrenia. 

Poznať výpočet spotreby energie na kúrenie. 

Ovládať opravu netesnosti vodovodného kohútika (batérie) výmenou tesnenia, frézovaním sediel alebo 

výmenou vloţiek ventilov. 

Hodnotenie 

Proces hodnotenia v rámci vyučovacieho procesu v predmete technika sa zameria na nasledovné oblasti: 

Zapamätanie si poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: reprodukovať, vymenovať, definovať, nakresliť. 

Porozumenie poznatkov – ţiaci dokáţu poznatky: vysvetliť, zadefinovať, opísať, vyjadriť vlastnými 

slovami. 

Pouţitie poznatkov (špecifický transfer) – ţiaci dokáţu poznatky: aplikovať, demonštrovať, vyskúšať, 

vyriešiť. 

Odporúčané formy hodnotenia pre predmet technika sú nasledovné: 

Písomná (grafická) forma hodnotenia – odporúča sa pre tematický celok Elektrická energia 

– kreslenie schematických značiek. Dopĺňanie, prípadne oprava (vyhľadávanie chýb) v spôsoboch 

zobrazovania. 

Praktická forma hodnotenia pre tematické celky, kde má ţiak zvládnuť pracovné operácie, prípadne 

pracovné postupy hlavne v tematických celkoch: Elektrická energia – zapájanie jednoduchých 

elektrických obvodov, práca s elektrotechnickými stavebnicami. 

Ústna forma hodnotenia vhodná pre všetky tematické celky hlavne ak ţiak prakticky demonštruje, 

definuje jav, obhajuje spôsob riešenia problému, prípadne prezentuje vlastný projekt (Príklady projektov: 

Výroba elektrickej energie, Rozvod teplej a studenej vody, Elektrické spotrebiče v domácnosti). Záverečné 

hodnotenie na konci prvého a druhého polroka sa uskutoční klasifikáciou predmetu technika. 

Metódy a organizačné formy vyučovania 

Pre predmet technika v 8. ročníku základnej školy budú pouţité nasledovné metódy. Pre teoretické 

získavanie poznatkov z príslušných tematických celkov výkladová metóda (tematické celky – Elektrická 

energia, Technika-domácnosť-bezpečnosť). 

Na precvičovanie a spätnú väzbu je vhodné pouţiť metódu precvičovania formou pracovných listov v 

tlačenej alebo elektronickej podobe. 

Pre nadobúdanie praktických zručností projektová metóda alebo problémové vyučovanie (tematické celky 

Elektrická energia, Technika-domácnosť-bezpečnosť) 

Pri pouţití projektovej metódy, prípadne problémového vyučovania budú realizované prezentácie ţiakov 

na rozvoj ďalších kompetencií (komunikačné kompetencie). Exkurzia – na poznávanie Výroby a rozvodu 

elektrickej energie. 

Proces 

Výkonové a obsahové štandardy predmetu technika vytvárajú podmienky pre tvorivú prácu učiteľa a 

ţiaka pre rozvoj uvádzaných kľúčových kompetencií. Sú koncipované tak, aby sa ţiak rozvíjal všestranne. 

Pre osvojenie stanovených vedomostí je moţné vyuţívať internet ako zdroj informácií,, prípadne ďalšie 

moţnosti IKT. Vo vyučovacom procese je moţné vyuţiť multimédiá a multimediálne prezentácie so 

zameraním na vzdelávanie v oblasti techniky. 

Osobitná pozornosť sa kladie na medzipredmetové vzťahy hlave s predmetmi: fyzika, matematika, 

prírodopis a informatická príprava. V organizovaní vyučovacieho procesu je moţné vyuţívať viac tímovú 

prácu (projektové a problémové vyučovanie) pred frontálnou prácou ţiakov. Práve tímová práca sa 

vyuţíva pri riešení rôznych problémov v beţnom ţivote. Ţiaci sa majú naučiť vzájomne komunikovať  

v tíme, spoločne pracovať, vedieť uplatniť svoj názor pri riešení problému, učiť sa od ostatných, niesť 
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zodpovednosť za prácu celého tímu. Vyučovací proces je moţné uskutočňovať v dvojhodinových blokoch, 

kaţdý druhý týţdeň 

 

Kritériá hodnotenia. Metódy a prostriedky hodnotenia.  

 

Hodnotí sa: 

- teoretická časť, 

- praktická časť, 

- samostatná práca, 

- aktivita, 

- prístup k predmetu, 

Predmet je klasifikovaný.  

Učebné zdroje. 

Učebnými zdrojmi pri výučbe predmetu Technika sú: učebnice, odborné časopisy, encyklopédie 

a odborná literatúra, manuály. Prínosom pri vyučovaní je pouţívanie meotaru, PC, internetu 

a prezentácii na IKT. Bezpochyby má prínos aj vyuţívanie názorných učebných prostriedkov (modely, 

obrazy, fotografie, ....)  
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Technika 8. ročník                                                    Počet hodín 1 hod./týždeň                                                33 hodín ročne 

Mesiac Týždeň Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

SEPTEMBER 1 Človek a technika 
Technika, vzťah techniky k 
prírode a spoločnosti 

Definovať techniku, technické 
dielo, technické prostredie. 
Vymenovať negatívne a pozitívne 
dôsledky techniky. 

 2 Človek a technika 
História techniky, Slovenský a 
svetový vynálezcovia. 

Oboznámiť sa s 
najvýznamnejšími objavmi a 
vynálezmi 18. – 20. storočia. 
Oboznámiť sa s poznatkami o 
histórii techniky na Slovensku a 
so slovenskými vynálezcami. 

 3 Človek a technika 
Vznik výrobku. Myšlienka -
konštrukcia - výroba - vyuţitie. 

Vedieť vysvetliť pojem 
technologický postup a opísať 
všeobecne cestu vzniku výrobku. 

 4 Grafická komunikácia 
Základy technickej komunikácie 
– zobrazovanie, technický náčrt. 

Vedieť realizovať drobný projekt -
zhotoviť technický náčrt. 

OKTÓBER 1 Grafická komunikácia 
Základy technickej komunikácie -
technické kreslenie, technický 
výkres. 

Vedieť realizovať drobný projekt -
zhotoviť technický výkres. 

 2 Grafická komunikácia 
Počítač a technické kreslenie 
(softvéry na kreslenie). 

Vedieť realizovať drobný projekt -
zhotoviť technický výkres. 

 3 Grafická komunikácia 
Počítač a Internet pri 
konštruovaní. 

Poznať proces vzniku 
technického produktu. Mať 
schopnosti vytvárať a realizovať 
technické myšlienky pre vlastné 
potreby, pre potreby školy, pre 
komerčné aktivity. 

 4 Materiály a technológie 
Hlavné druhy technických 
materiálov. 

Poznať základné druhy 
technických materiálov. 

NOVEMBER 1 Materiály a technológie 
Základné vlastnosti technických 
materiálov a ich vyuţitie. 

Poznať a rozlíšiť základné druhy 
technických materiálov - drevo, 
kovy, plasty. 

 2 Materiály a technológie 
Základné technické materiály – 
drevo, kovy, plasty – polotovary. 

Poznať základné náradie na 
ručné opracovanie dreva, kovu a 
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plastov. 

 3 Ľudové remeslá 
Ľudové remeslá – 
charakteristika. 

Nástroje a pomôcky na 
spracovanie prírodných 
materiálov (rezbárske dláta, 
noţe, noţnice, šidlá). 

 4 Ľudové remeslá Rezbárstvo 
Vedieť si pripraviť nástroje a 
materiál 

DECEMBER 1 Ľudové remeslá 
Technológie tradičných ľudových 
remesiel - rezbárstva 

Zvládnuť základné rezbárske 
zručnosti (vruborez, linkový rez) 

 2 Ľudové remeslá Košíkárstvo 

Vedieť na pevnom dne zhotoviť z 
dostupného materiálu (papier, 
prútie pedig) jednoduchý košík 
(plátnová väzba). 

 3 Ľudové remeslá Košíkárstvo 
Vedieť upliesť z dostupného 
materiálu dno košíka. 

JANUÁR 1 Práca so stavebnicami 
Konštruovanie – praktická 
ukáţka fungovania 
jednoduchých strojov a zariadení 

Zostaviť jednoduché mechanické 
prevody s vyuţitím konštrukčnej 
stavebnice. 

 2 Práca so stavebnicami Funkčné mechanizmy 
Vedieť zostaviť funkčný model 
zloţitejšieho mechanizmu podľa 
návodu v stavebnici 

 3 Práca so stavebnicami 
Jednoduché konštrukcie 
pomocou stavebnice. 

Vedieť analyzovať zostavený 
mechanizmus z hľadiska jeho 
činnosti 

FEBRUÁR 1 Elektrická energia 

Zásady bezpečnosti práce na 
elektrických zariadeniach a 
účinky elektrického prúdu na 
ľudský organizmus. 

Získať základné poznatky z 
oblasti elektrickej energie a 
pravidiel bezpečnej práce s 
elektrickým prúdom. 

 2 
Pravidlá bezpečnej práce s 
elektrickým prúdom. 

 

Poznať pravidlá bezpečnej práce 
s elektrickým prúdom a vedieť 
poskytnúť prvú pomoc pri úraze 
elektrickým prúdom. 

 3 
Poskytnutie prvej pomoci pri úraze 
elektrickým prúdom. 

 
Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri 
úraze elektrickým prúdom. 
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MAREC 1 Schémy elektrických zapojení.  
Vedieť čítať jednoduché 
elektrické značky schémy a 
zapojenia. 

 2 
Práca s elektrotechnickou stavebnicou 
pre ZŠ. 

Obsah je zameraný na oblasť 
elektrickej energie tak, aby ţiaci 
v primeranej forme získali 
dostatočné mnoţstvo zručností 
pri zapájaní el. obvodov. 

Vedieť na elektrotechnickej 
stavebnici pre ZŠ zapájať 
jednoduché elektrické obvody. 

 3 Výroba a rozvod elektrickej energie.  

Vedieť opísať výrobu a rozvod 
elektrickej energie a poznať 
ekologické aspekty výroby 
elektrickej energie. 

 4 Zdroje elektrickej energie.  

Poznať základné batériové zdroje 
elektrickej energie a akumulátory 
( primárne a sekundárne, 
elektromechanické-suché a 
mokré, elektrické-kyslé a 
alkalické). 

APRÍL 1 Základný elektroinštalačný materiál.  

Poznať základný 
elektroinštalačný materiál, jeho 
funkciu a pouţitie ( spínače, 
zásuvky, vidlice,ţiarovkové 
objímky, poistky a ističe). 

 2 Jednoduché elektrické obvody.  
Vedieť zapájať jednoduché el. 
obvody podľa schémy 

 3 Základné elektrické spotrebiče.  

Poznať funkciu a oboznámiť sa s 
hlavnými parametrami a so 
správnym pouţívaním 
základných elektrických 
spotrebičov pre domácnosť. 

 4 Domová inštalácia elektrického prúdu.   

MÁJ 1 Výpočet spotreby elektrickej energie.  
Poznať význam elektromeru a 
oboznámiť sa s príkladmi výpočtu 
spotreby elektrickej energie. 

 2 
Konštrukcia a funkcia ústredného 
kúrenia v bytoch. 

Ţiaci sa oboznámia so 
systémom, základmi konštrukcie 
a údrţby jednotlivých prvkov 

Oboznámiť sa so systémom 
ústredného kúrenia v bytoch a s 
jeho funkciou. 
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bytovej inštalácie. 

 3 
Systém rozvodu teplej a studenej vody 
v byte. 

 
Vedieť popísať systém rozvodu 
studenej a teplej vody v byte. 

 4 
Typy kúrenia v domácnosti – 
centrálne,ústredné a lokálne. 

  

JÚN 1 
Oprava vodovodného kohútika alebo 
batérie. 

  

 2 Šetrenie energiou v domácnosti.  

Poznať moţnosti šetrenia teplom 
a teplou vodou a zároveň 
spôsoby zamedzenia úniku tepla 
– spôsoby zateplenia okien a 
dverí. 



Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Výtvarná výchova   

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Ciele a obsah jednotlivých tematických celkov : 

 

Jednotlivé činnosti prispôsobiť naturelu rómskych ţiakov. Abstraktnejšie témy podávať ako súčasť 

konkrétnej figurálnej kompozície. Témy výtvarnej kultúry nemať samostatne, ale len ako informáciu popri 

práci na figurálnych motívoch, ukáţky výtvarných diel  vyuţívať pri motivácii k jednotlivým témam. 

Uvedomelé sa zameriavať na farebnú zloţku výtvarnej práce – vyuţitie toho v čom sú rómski ţiaci 

výnimoční – posilniť ich sebadôveru. Veľký dôraz klásť na počúvanie hudby – rozoberať počúvané ukáţky 

– kultivovať ţiakov. Dôraz na tematické práce so zameraním na účasť na medzinárodných výtvarných 

súťaţiach a výstavách. Snaţiť sa eliminovať negatívny vplyv prostredia z ktorého ţiaci prichádzajú do 

školy – dôraz na rebríček hodnôt. Prvoradá je snaha vychovať tvorcu, ktorý by si váţil svoju prácu a aj 

výsledky práce iných a nie ničiteľa a pasívneho jednotlivca. 

 

A) MULTIKULTÚRNA VÝCHOVA 

 

Rozvíjať u ţiakov poznanie rozličných tradičných aj nových kultúr. 

 Akceptovať kultúrne rozmanitosti ako spoločenskú realitu. 

Uvedomovať si vlastnú kultúrnu identitu a vedieť ju porovnávať so špecifikami iných kultúr. 

Mať schopnosť porovnávať spôsoby odievania rôznych kultúr, uvedomovať si kultúru odievania svojho 

národa a vedieť akceptovať iné, odlišné kultúry odievania. 

 

B) MEDIÁLNA VÝCHOVA  

 

Učiť ţiakov, ako zmysluplne, kritický a selektívne vnímať a vyuţívať média a ich produkty. 

Naučiť ţiakov samostatne vyjadriť svoj názor na informáciu z médií. 

 

 

C) VÝCHOVA ZDRAVÉHO ŢIVOTNÉHO ŠTÝLU 

 

Posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému ţivotnému štýlu. 

Vnímanie estetických hodnôt prostredia 

 

D) OSOBNOSTNÝ A SOCIÁLNY ROZVOJ  
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Rozvíjať ľudský potenciál ţiakov, poskztovať im základy pre plnohodnotný a zodpovedný ţivot. 

Rozvíjať tvorivý prístup k vlastným činnostiam, otvorenosť k experimentovaniu. 

Rozvíjať u ţiakov sebadôveru, sebaúctu, dôveru k hodnotám a zodpovednosť za svoje konanie. 

 

E) VÝTVARNÁ KULTÚRA  

 

Rozvíjať vnímanie, preţívanie a hodnotenie výtvarného diela pochopením jeho základných funkcií 

vo vzťahu ku skutočnosti, k ţivotu 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.  

 

 

 

F) REGIONÁLNA VÝCHOVA 

 

Rozhovor, beseda, výklad, pozorovanie okolia, regionálnych médii – spracovanie informácii 

o miestnych dejinách, významných osobnostiach v regióne atd. 

Zviditeľnenie školy v regióne, v médiach – pozitívny obraz. 
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Výtvarná výchova  8. ročník                    1 hodina týţdenne        33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Úvod do predmetu 
Oboznámenie ţiakov s obsahom 

predmetu a učebným plánom 

2 Význam a vývoj písma 

Jednoduchý leták k predstaveniu 

historickej  divadelnej  hry. Kresba 

fixkami, príp. tušom, maľba... 

3 

Význam a vývoj písma 

v historických obdobiach. Vyuţitie 

historického znaku v dekoratívnej 

práci. 

Plagát, pútač na kultúrnu udalosť 

4 Hra s písmom 
Výtvarný návrh – tričko, šaty – vyuţitie 

dekoratívnosti písma 

X. 

1 Výrazy farby 
Pokus o vyjadrenie výrazu – vyuţitie 

výrazovosti farby, maliarskeho rukopis 

2 
Výtvarné stvárnenie hudobných 

foriem ( ţánrov, štýlov ) 

Výtvarne vyjadriť rôzne hudobné formy 

– figuratívne aj nefiguratívne – zvládnuť 

základy narábania s rôznymi nástrojmi – 

ceruza, pero, štetec 

3 Výtvarné vyjadrenie - abstrakcia 
Pokus o vyjadrenie výrazu – výtvarne 

vyjadriť rôzne pocity 

4 Štylizačné variácie motívu, tvaru 
Štylizácie vo výtvarnom umení – Písmo 

(text) + obraz  

XI. 

1 Ľudská tvár 
Geometrizácia, kryštalizovanie, 

zahmlievanie, zmäkčenie, roztečenie.... 

2 Portrét človeka   
Vyjadrenie vnútorného pocitu farbou - 

expresia 

3 Figurálna kompozícia 
Rómske piesne, ľudová tvorba – vzťah – 

farba a tvar 

XII. 
1 Vianočné koledy Vianočný motív – návrh na pohľadnicu 

2 Figurálna kompozícia Vianoce u nás doma 

I. 

1 Návrh na látku Voľný návrh na potlač šatovky. 

2 Súčasná architektúra 
Súčasná architektúra a urbanizmus. 

Mesto - dedina 

3 Prostredie a situácia 
Mestské prostredie – figurálna 

kompozícia 

II 

1 Prostredie a situácia Figurálna kompozícia – dokončenie prác 

2 Vidiecke prostredie 
Krajina – vidiek – vidiecke korene 

umenia 

3 Vidiek Výsek krajiny – rozdiel – vidiek - mesto 

4 Mestské a vidiecke prostredie 

Fig. kompozícia – dôraz na korene 

kultúry – zobrazenie a zvýraznenie 

mesta - vidieka 

III. 

1 Regionálna výchova - Jarovnice 
Umeleckého dielo 

 - Szinyei Merse Pál 

2 Divadlo a tanec – prieniky umení Figurálna kompozícia 

3 Hudba – výtvarný prejav - portrét TP – Muzikanti, portrét hudobníka ... 
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V prípade pozvania na medzinárodnú výtvarnú súťaţ, výstavu, ponuky ilustrácie knihy 

a podobných aktivít  - prednostne zaradenie na hodiny výtvarnej výchovy, mimo navrhovaného plánu ! 

Pokiaľ je moţnosť - spájať hodiny a na téme pracovať 2 vyučovacie hodiny - pracovať na väčší 

formát - vyuţívať zloţitejšie kombinované techniky. 

Systematický pracovať a viesť ţiakov cieľavedome k trpezlivej práci a získaniu sebadôvery. Vţdy 

preferovať konkrétne témy a snaţiť sa vyuţiť ich prirodzenú snahu vyniknúť práve pri tvorivosti vo 

výtvarných aktivitách a tak eliminovať negatívne vplyvy prostredia v ktorom vyrastajú ! 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Dôraz na aktivitu deti na hodinách s cieľom skultúrnenia prostredia školy.  Snaha  o pozitívny 

vzťah deti k tomu čo sami vytvorili a váţili si aj výsledky práce iných ľudí. 

Prostredníctvom výtvarných aktivít sa snaţiť prelomiť negatívny vplyv demotivujúceho prostredia 

rómskej osady a chorého sociálneho systému štátu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. 

1 Portrét 
Portrét  - starý človek – vrásky, 

oblečenie.... 

2 Figurálna kompozícia 
Veľká noc  

Ľudové zvyky – fig. kompozícia 

3 Figurálna kompozícia Dokončenie prác 

V. 1 Regionálna výchova - portrét 
Portrét spoluţiaka 

Rómska rodina 

 2 Kresba portrétu  
Zvýraznenie typických znakov osoby – 

mladý človek - spoluţiak 

 3 Portrét – mentálny portrét  Výtvarne stvárniť charaktery - farebnosť 

 4 Portrét 

Dokončenie prác – vzťah – charakter – 

farebnosť – osobný vzťah 

k zobrazovanému človeku 

VI 1 Figurálna  kompozícia Ľudské figúry v pohybe 

 2 Figurálna  kompozícia 
Športovci – futbalisti, basketbalisti, 

beţci... 

 3 Hudobný koncert 
Beseda, výtvarné stvárnenie temy – 

figurálna kompozícia 

 4 
Zhrnutie učiva, vyhodnotenie 

práce počas školského roku 

Námety na prácu vo výchove umením na 

nasledujúci školský rok 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Predmet Hudobná výchova 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 1 hodina                              ročne 33 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Hudobná vychová v základnej škole je predmetom činnostným a záţitkovým, kde na báze 

hudobných,  hravých činností, sa ţiaci 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. 

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.Východiskom tohto poznávania má byť vţdy samotná hudba a hudobné aktivity ţiakov. 

Hudba má byť pre ţiakov súčasne hrou a predmetom  experimentovania, zdrojom objaviteľských 

prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so 

zámerom všestranne zapojiť ţiakov  do hudobno-výchovného procesu. Hudobná výchova pomáha rozvíjať 

citový svet ţiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so ţiakmi – 

bez mentorovania a tlaku na hromadné vedomosti. Rešpektuje  názory, ţelania ţiakov o modernej, 

flexibilnej, pútavej vyučovacej hodine s vyuţitím IKT.  

 

Hlavným zámerom hudobnej výchovy: 

 

Utvára a rozvíja hudobno-estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory  

a vlastné postoje ţiakov pri prehlbovaní hudobného záţitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny 

hudobný prejav. Hudobná výchova posilňuje hodnotovú a estetickú orientáciu ţiakov, rozvíja schopnosť 

vytvárať a obhajovať svoje hodnoty, no súčasne rešpektovať aj hodnoty iných. Utvára a rozvíja hudobno-

estetické schopnosti, zručnosti, vedomosti, návyky, skúsenosti, názory a vlastné postoje ţiakov pri 

prehlbovaní hudobného záţitku aj na uvedomené vnímanie a na aktívny hudobný prejav. Dodrţujeme 

postup: od hudobných záţitkov k poznatkom a vedomostiam a cez ne k transferu pri vnímaní  

a interpretovaní nových umeleckých diel. Hudobno-výchovný proces musí zásadne vychádzať  

z hudby a smerovať opäť k nej, hudba má byť prameňom záţitkov i vedomostí. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu: 

 

1. vyváţene rozvíjať intuitívnu, citovú aj racionálnu stránku osobnosti ţiakov. 

2. rešpektovať názory a podnety ţiakov na zostavenie učebného obsahu hudobnej výchovy pre 

8.ročník. 

3. vychádzať z predstáv ţiakov o zaujímavej, pútavej hodine s vyuţitím modernej IKT.   
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4. menej teoreticky a viac prakticky preţívať so ţiakmi vyučovacie hodiny hudobnej výchovy: 

(spájanie teoretických vedomostí s praktickými hudobnými činnosťami ) 

5. získať schopnosť vyjadrovať svoje emócie, vzťahy a postoje. 

6. rešpektovať názory ostatných a vedieť vyjadrovať a racionálne obhajovať názory vlastné (týkajúce 

sa populárnej hudby, názory na skupiny a spevákov). 

7. schopnosť spolupracovať a rozvíjať chuť učiť sa. 

8. aktívne preţívať a osobne sa zapájať na kaţdej vyučovacej hodine hudobnej výchovy. 

9. formovať u ţiakov vlastnú identitu, rozvíjať vzťah ku svojej kultúre, spoznávať vlastných 

predstaviteľov a interpretov cez spev, hru na hudobný nástroj, tanec.    

10. naučiť tolerovať kultúrnu  rôznorodosť. 

11. Vedieť rozpoznať kvalitné hodnotné umenie  od pseudoumenia.   

 

Učebné zdroje: 

 

1. návrhy ţiakov na zostavenie celého učebného obsahu hudobnej výchovy pre 8.ročník  

2. interaktívna tabuľa, počítač             

3. internetové zdroje  

4. notový materiál (Elán, Tublatanka, Ţbirka, Habera, Desmod, atď.) 

5. CD a DVD nosiče (piesne, hudobné dokumenty, live koncerty) 

6. prezentácie v PowerPoint 

7. piesňový materiál 

hudobný nástroj- akordeón 
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Hudobná výchova 8. ročník                    1 hodina týţdenne                    33 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 Zopakovanie učiva 7. ročníka Úvodná hodina. Opakovanie piesní 

2 Ľudová pieseň Charakteristika a rozdelenie   

3 Moderná úprava ľudovej piesne Zuzana Mojţišová- Druţina 

4 Moderná úprava ľudovej piesne Hrdza 

X. 

1 Rómska kultúra na Slovensku Rómska pieseň- rozdelenie 

2 Rómska kultúra na Slovensku Výber rómskych piesní 

3 Rómska kultúra na Slovensku Významní rómski hudobníci 

4 Rómska kultúra na Slovensku Významní rómski hudobníci 

XI. 

1 Slovenská populárna hudba 20.st 80. roky 20. storočia 

2 Slovenská populárna hudba 20.st Elán 

3 Slovenská populárna hudba 20.st Výber piesní: Elán  

XII. 
1 Vianočné zvyky a koledy Vianočné koledy 

2 Vianočné zvyky a koledy Populárna hudba a koledy 

I. 

1 Slovenská populárna hudba 20.st Paľo Habera a skupina Team 

2 Slovenská populárna hudba 20.st Miro Ţbirka, Modus 

3 Slovenská populárna hudba 20.st Peter Nagy, Tublatanka, D. Rolincová 

II 

1 Slovenská populárna hudba 20.st 90. roky 20. storočia 

2 Slovenská populárna hudba 20.st IMT Smile, No name, Barbara a Erik 

3 Slovenská populárna hudba 20.st Slovenská pop. hudba po roku 2000 

4 Slovenská populárna hudba 20.st Desmod 

III. 

1 Slovenská populárna hudba 20.st Kristína, Tina 

2 Slovenský rap  Charakteristika a známi interpreti 

3 Slovenský rap Rytmus- kontroverzný spevák  

IV. 

1 Superstar : Česko-slovensko Najúspešnejší  speváci zo superstar 

2 Česká populárna hudba 70. a 80. roky: rozdelenie a interpreti 

3 Česká populárna hudba Michal David, Karel Gott 

V. 

1 Česká populárna hudba Helena Vondráčková, Olympic 

2 Česká populárna hudba Česká pop. pieseň po roku 2000 

3 Piesne o láske Od ľudovej piesne po populárnu  

4 Piesne o láske Od ľudovej piesne po populárnu 

VI. 

1 Zahraničná populárna hudba Obľúbení zahraniční speváci 

2 Zahraničná populárna hudba  Obľúbení zahraniční speváci 

3 Opakovanie učiva Hudobný kvíz a kríţovka 
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Základná škola Jarovnice 192 
 

 

Názov ŠVP  
ŠVP 2. stupňa ZŠ v SR, ISCED 2- niţšie sekundárne 

vzdelávanie 

Názov ŠkVP Škola pre ţivot 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Predmet Telesná a športová výchova 

Ročník ôsmy 

Časový rozsah výučby týţdenne 2 hodiny                              ročne 66 hodín 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

 

 

Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, fyzických  

a sociálnych základoch zdravého ţivotného štýlu. Ţiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, 

zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého ţivotného štýlu nielen počas školskej dochádzky, ale  

i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne vyuţitie voľného času a zároveň vedomosti  

o zdravotnom účinku osvojených zručností a návykov. 

 

Ciele predmetu 

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umoţniť ţiakom 

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 ţivotného štýlu a predpokladu schopnosti 

celoţivotnej starostlivosti o vlastné zdravie 

 

Špecifické ciele  
 

Predmet sa špecifickými cieľmi spolupodieľa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencii tým, 

ţe vedie ţiaka k pohybovým činnostiam , ktoré bezprostredne pôsobia ako prevencia civilizačných chorôb, 

rozvíjaniu pohybovej výkonnosti na udrţanie a zlepšenie zdravia, uplatneniu osvojených pohybových 

činností a zručností vo voľnom čase, osvojeniu odbornej terminológie, pouţívaniu rozcvičenia pred 

vykonávaním pohybovej činnosti, dodrţiavaniu pravidiel a princípov fair-play, poznaniu základných 

olympijských idei a riadeniu sa nimi vo svojom ţivote, 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 ţivotného prostredia. 

 

Obsah 

 

Základom obsahu telesnej a športovej výchovy v škole je učivo. Učivo všetkých tematických celkov 

sa delí na základné učivo , ktoré si má a môţe osvojiť prevaţná väčšina ţiakov, a rozširujúce učivo, ktoré 

nie je záväzne , vyuţíva sa po osvojení základného učiva na ďalšiu motiváciu ţiakov, na rozvoj ich 
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schopností a zručnosti so zreteľom na ich individuálne predpoklady. Obsah tvoria základné poznatky  

o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, správnej ţivotospráve, športovej činnosti 

a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej hodnotení a pohybové prostriedky. Obsah môţme rozdeliť 

do štyroch modulov: zdravie a jeho poruchy, zdravý ţivotný 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 ukáţka, názorné pomôcky- obrazy, tabuľky, makety ihriska, 

fotodokumentácia súťaţí, pretekov, plaveckých a lyţiarskych výcvikov, videoukáţka, testovanie. 

 

Učebné zdroje 

 

Odborná literatúra, metodiky, internet, športové časopisy a knihy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 184 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telesná a športová výchova 8. ročník                    2 hodina týţdenne        66 hodín ročne 

Mesiac Týţdeň Tematický celok Téma 

IX. 

1 
 

 

 

 

 

ATLETIKA 

Úvod do TC – základné pravidlá, 

terminológia, organizácia 

2 

Beţecká ABC – zdokonaľovanie 

techniky behu 

Rozvoj beţeckej rýchlosti súťaţnou 

formou 

Beh na 60 m – meranie výkonnosti 

3 

Polovysoký štart, rozvoj beţeckej 

vytrvalosti – beh na 12 minút. 

Beh na 1500 m – meranie výkonnosti 

4 
Skok do diaľky skrčmo 

Štafetové a pohybové hry 

X. 

1 

 

 

 

 

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Úvod do TC – základné pravidlá, 

terminológia, organizácia 

Väzby zo statických cvič. tvarov – 

stojka na hlave a lopatkách 

2 

Kotúľ vpred a vzad z rôznych polôh 

a vo väzbách 

Stojka na rukách vo väzbách - 

zdokonaľovanie 

3 

Stojka na rukách - hodnotenie 

Kruhový trénink – rozvoj silových 

schopností 

4 
Nácvik gymnastickej zostavy 

Hodnotenie gymnastickej zostavy 

XI. 

1 

 

 

ŠPORTOVÉ HRY 

 

Basketbal 

Úvod do TC – základné pravidlá, 

terminológia, organizácia 

Útočné herné činnosti jednotlivca (bez 

lopty aj s loptou) - zdokonaľovanie 

2 
Obranné herné činnosti jednotlivca s – 

zdokonaľovanie 

3 
Útočné herné kombinácie a systémy – 

2-1-2 

4 

Obranné herné kombinácie – pressing, 

zóna 

Herná hodina - zápas 

XII. 

1  

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Premet bokom- nácvik 

2 Premet bokom - zdokonalenie 

3 Premet bokom vo väzbách 

4 

Hodnotenie premetu bokom 
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I. 

1 

 

 

 

ŠPORTOVÁ GYMNASTIKA 

Kruhový tréning – rozvoj silových 

schopností 

Preskok cez kozu – skrčka, roznoţka 

2 
Preskok cez debnu – skrčka, roznoţka 

Hodnotenie preskoku cez debnu 

3 Rytmická gymnastika 

4 Rytmická gymnastika 

II 

1 

 

 

ŠPORTOVÉ HRY 

 

Volejbal 

Úvod do TC – základné pravidlá, 

terminológia, organizácia 

Prehadzovaná 

2 

Odbíjanie lopty obojruč vrchom - 

nácvik 

Odbíjanie lopty obojruč spodom - 

nácvik 

3 
Test odbíjnia lopty obojruč vrchom na 

diaľku 

4 Zápasy 

III. 

1 
 

 

 

ŠPORTOVÉ HRY 

 

Volejbal 

Príjem - nácvik 

Nahrávka - nácvik 

2 
Bloky - nácvik 

Herný systém 

3 

Zápas - nácvik 

Hodnotenie herných činností 

jednotlivca  

4 
Zápas - nácvik 

Zápas - hodnotenie 

IV. 

1  

 

ŠPORTOVÉ HRY 

 

Basketbal 

Prihrávanie jednou rukou na mieste, v 

pohybe 

Zakončenie dvojtaktom 

2 Zápasy so zjednodušenými pravidlami 

3 Úvoľňovanie s loptou 

Streľba z väčšej vzdialenosti 

4 Zápasy so zjednodušenými pravidlami 

V. 

1  

 

 

 

ATLETIKA 

K T – výbušnosilové schopnosti 

Štafetový beh - predávka 

2 Štafetový beh – zdokonalenie štafety 

3 Beh na 1500 m 

Skok do diaľky skrčmo 

4 Hod granátom – odhodové postavenie 

Hod granátom – technika celého hodu 

Kontrola výkonnosti 

VI. 

1  

TESTOVANIE 

 

Testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti 

Testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti 
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2013 /2014 
 

 

 2 TESTOVANIE 

 

Testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti 

Testy všeobecnej pohybovej 

výkonnosti 

3  

CVIČENIA V PRÍRODE 

Pochodová trasa 8 km 

4 Topografia – určovanie azimutu, prvá 

pomoc 


