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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1. Veľkosť  školy 
 

Súkromná základná škola je neplnoorganizovaná  základná škola s 1. až 5. ročníkom, v počte minimálne 

jednej triedy v každom ročníku. Škola poskytuje základné vzdelanie. Pre žiakov je zabezpečený plynulý 

prechod od primárneho vzdelávania, cez nižšie sekundárne vzdelávanie,  až po vyššie sekundárne 

vzdelávanie. Žiaci Súkromnej základnej školy sú systematicky pripravovaní na plynulý prechod na 

osemročné štúdium Súkromného gymnázia, ktoré sa nachádza v tej istej budove ako Súkromná základná 

škola a má toho istého zriaďovateľa.  

V každej triede pôsobí jeden triedny učiteľ a vybrané predmety sú vyučované učiteľmi          

špecializovanými na daný predmet, ktorí sú zamestnancami Súkromnej základnej školy a Súkromného  

gymnázia.  V popoludňajších hodinách majú žiaci možnosť navštevovať Školský klub detí pri Súkromnej 

základnej škole a rôzne krúžky. V prípade záujmu môžu žiaci navštevovať Súkromnú základnú umeleckú 

školu, ktorá sa taktiež nachádza v tej istej budove ako Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium 

a má toho istého zriaďovateľa.  Škola sa nachádza v okrajovej časti mesta Lučenec, v mestskej časti 

Opatová. 

Súkromná základná škola od septembra 2013 rozšírila svoju pôsobnosť aj v Rimavskej Sobote, kde 

vytvorila elokované pracovisko. V septembri 2016 bola vyučovacia činnosť na Elokovanom pracovisku 

Súkromnej základnej školy v Rimavskej Sobote pozastavená. 

 

2. Charakteristika žiakov  

Súkromnú základnú školu navštevujú žiaci vo veku 6 až 12 rokov, pochádzajúci z rôznych sociálnych 

pomerov, rôznych národností a etnických skupín. Počet chlapcov a dievčat je približne rovnaký. Priemerný 

počet žiakov v triedach je 20. Škola nemá určenú vlastnú spádovú oblasť. Školu navštevujú žiaci z mesta 

Lučenec a žiaci z okolitých obcí. Naša škola v spolupráci s Centrom pedagogicko – psychologického 

poradenstva a prevencie v Lučenci poskytuje možnosť integrovanej formy vzdelávania žiakov so 

špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (žiaci so všeobecným intelektovým nadaním a žiaci 

s poruchami učenia). Títo žiaci majú upravené formy a metódy práce a vypracovaný individuálny 

vzdelávací program. 

 

3. Charakteristika pedagogického zboru 

Počet učiteľov v Súkromnej základnej škole je adekvátny počtu a veľkosti tried v jednotlivých ročníkoch. 

Pedagogický zbor tvoria vedenie školy, výchovný poradca, koordinátor práce so žiakmi so ŠVVP, 

koordinátor protidrogovej prevencie a sociálno – patologických javov, koordinátor čitateľskej gramotnosti, 

koordinátor finančnej gramotnosti, koordinátor environmentálnej výchovy, triedni učitelia, učitelia 

odborných predmetov, zahraničný lektor anglického jazyka a vychovávatelia v ŠKD. Všetci pedagógovia 

sú kvalifikovaní a majú možnosť rozvíjať svoje schopnosti a vzdelanie formou rôznych doplňujúcich 

vzdelávacích aktivít a školení. V oblasti vzdelávania škola spolupracuje najmä s Metodickým centrom 

v Banskej Bystrici.  



Všetci pedagogickí zamestnanci spoluutvárajú kooperatívne pracovné prostredie. Svojou odbornosťou, 

schopnosťami a vysokým pracovným nasadením vytvárajú predpoklady pre kvalitné vzdelávanie 

a výchovu žiakov. Pre školu je charakteristická príjemná rodinná atmosféra, individuálny prístup a úzka 

spolupráca s rodičmi. 

 

4. Organizácia prijímacieho konania 

Prijímacie konanie na Súkromnú základnú školu sa realizuje formou zápisu budúcich prvákov za účasti 

vybraných pedagógov.  

Zápis do prvého ročníka sa koná v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon) a s Vyhláškou o základnej škole č. 320/2008 Z. z.. O termíne zápisu škola vždy v dostatočnom 

predstihu informuje širokú verejnosť prostredníctvom miestnej tlači, vlastnej internetovej stránky 

a spolupráci s materskými školami. 

Žiaci na zápise do prvého ročníka absolvujú testy, ktoré zisťujú pripravenosť žiakov na vstup do školy. 

Testy pozostávajú z nasledovných častí:  

• všeobecná časť, 

• analýza prejavov správania sa dieťaťa počas riešenia úloh, 

• Kernov test (primerane narába ceruzkou, má dostatočne rozvinutú jemnú motoriku, kreslí postavu, 

geometrické tvary, napodobňuje písmenká) 

 

Testy sú vyhodnocované v bodoch. Okrem rodičov, žiakov a učiteľov sa zápisu môže zúčastniť školská 

psychologička z CPPPaP. Škola môže požiadať CPPPaP alebo Centrum ŠPPP po súhlase rodiča 

o vyšetrenie dieťaťa za účelom posúdenia školskej zrelosti, príp. požiada o zistenie, či sa nejedná o dieťa 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Riaditeľ školy každému rodičovi zašle po zápise Rozhodnutie o prijatí žiaka, prípadne Rozhodnutie o 

neprijatí žiaka alebo Rozhodnutie o odklade povinnej školskej dochádzky žiaka.   

Žiak inej základnej školy môže na Súkromnú základnú školu prestúpiť v ktoromkoľvek ročníku počas 

celého školského roka na základe žiadosti zákonného zástupcu a po osobnom rozhovore s riaditeľom školy 

a výchovným poradcom. V prípade prijatia žiaka na školu riaditeľ školy vydá Rozhodnutie o prijatí žiaka 

na základné vzdelávanie na základe prestupu z inej základnej školy. 

 

5. Dlhodobé projekty 

Súkromná základná škola má záujem nadviazať spoluprácu so školou podobného typu z iného mesta, 

poprípade štátu a zamerať sa na výmenu skúseností s prácou so žiakmi, hľadanie nových možností pre 

rozvoj školy a udržovanie dobrého mena školy.  

 

Projekty, do ktorých sa škola každoročne zapája: 

• Svetový deň mlieka v školách 

• Európsky deň jazykov 

• Mesiac úcty k starším 



• Deň školských knižníc 

• Týždeň vedy a techniky (spolupráca so Súkromným gymnáziom v Lučenci) 

• Týždeň boja proti drogám 

• Európsky týždeň boja proti rasizmu 

• Svetový deň vody 

• Dobšinského rozprávková noc 

• Týždeň hlasného čítania 

• Deň Zeme 

• Detský čin roka 

• Týždeň zdravia 

 

 Vlastné projekty školy: 

• Prezentácie nadaných žiakov 

• Záhradná slávnosť 

 

Zrealizované projekty:   

• Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou 

vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách. Projekt organizovaný Štátnym 

pedagogickým ústavom. 

• Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách, výzva č. OPV/K/RKZ/NP2008-

3(Vzdelávanie učiteľov). Organizovaný Ústavom informácií a prognóz školstva, Európskym 

sociálnym fondom a Operačným programom Vzdelávanie. 

• Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika. 

• Notebook pre každého žiaka - partnermi projektu sú LENOVO a Microsoft 

• Ekologická stopa - Slovenská agentúra životného prostredia, Centrum programovania 

a environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy, tento projekt je spolufinancovaný 

európskou úniou,  ide o zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny 

( vrátane Natura 2000 ). 

• Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety"  

Prebiehajúce projekty:  

• Projekt Viem čo zjem – Projekt prináša spločnosť Nestlé Slovensko v spolupráci s odborným 

garantom  - Úradom verejného zdravotníctva SR 

• Projekt Školské ovocie – Program konzumácie ovocia a zeleniny na školách s finančnou podporou 

EÚ 



 

6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektami 

Škola spolupracuje s inými subjektami (základné školy, gymnáziá, materské školy, CPPPaP v Lučenci,  

Centrum ŠPPP v Lučenci, MPC v Banskej Bystrici, a i.) v oblasti výchovy a vzdelávania, vzájomného 

poskytovania skúseností, či organizovania súťaží. Zároveň úzko spolupracuje s rodičmi žiakov formou 

dialógu, akceptovania pripomienok a snahy vytvoriť pre ich deti čo najprimeranejšie a najkvalitnejšie 

výchovno-vzdelávacie prostredie rodinného typu. Na tieto účely sú pravidelne (minimálne raz za školský 

štvrťrok) zvolávané rodičovské združenia, na ktorých sa rodičia dozvedia nové informácie a majú možnosť 

predložiť svoje návrhy a pripomienky. Okrem toho je pre informovanosť rodičov zriadená internetová 

stránka školy www.szslc.sk, na ktorej sú všetky potrebné informácie. Počas školského roka škola zasiela 

maily rodičom prostredníctvom triednych učiteľov o dianí v škole, plánovaných akciách a pod. Pri potrebe 

rozhovoru rodiča s pedagógom je možné po dohovore kedykoľvek uskutočniť osobné stretnutie. Rodičia 

majú možnosť navštíviť otvorené hodiny a rôzne akcie poriadané školou (imatrikulácia, zimné radovánky, 

karneval...). Na konci školského roka je tradične organizovaná Garden party Súkromných škôl v Lučenci, 

ktorej sa zúčastňujú učitelia, žiaci, rodičia a pozvaní hostia.  

V škole pravidelne zasadá rada školy, ktorá sa stretáva najmenej štyrikrát do roka. 

 

7. Priestorové a materiálno - technické podmienky školy 

Súkromná základná škola sídli v spoločnej budove so Súkromným gymnáziom a so Súkromnou  základnou 

umeleckou školou. Súkromná základná škola má 8 učební (tried) a učebňu pre skupinovú prácu, ktorej 

súčasťou je aj školská knižnica. Učebne sú priestorovo vyhovujúce, svetlé, zariadené novými lavicami a 

stoličkami, ktoré zaručujú dostatočný a nerušený pracovný priestor pre každého žiaka. Učebne sú vybavené 

interaktívnou tabuľou, dataprojektorom a notebookom resp. počítačom. V celej budove je k dispozícii 

bezdrôtové pripojenie - Wi-Fi. So Súkromným gymnáziom  máme spoločnú telocvičňu, jazykovú učebňu 

a učebňu informatiky. V budove školy sa nachádza tiež bufet a školská jedáleň. Areál školy tvorí predný 

dvor s parkoviskom a oddychovou časťou a zadný dvor s futbalovým trávnatým ihriskom a dvomi 

asfaltovými ihriskami. Škola priebežne zakupuje moderné učebné pomôcky, čo umožňuje tvorivejšie  

a efektívnejšie vyučovanie.  

 

8. Škola ako životný priestor 

Škola kladie mimoriadny dôraz na to, aby sa žiaci, pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci 

a v neposlednom rade aj ľudia nepriamo pôsobiaci v škole (rodičia, hostia a. i.) cítili v prostredí Súkromnej 

základnej školy v Lučenci čo najpríjemnejšie, a preto je dôležitou úlohou všetkých v škole spoluvytvárať 

upravené a estetické prostredie v triedach, chodbách a v areáli školy. Pri vchode a na chodbách sú 

zriaďované informačné tabule a nástenky o aktivitách a histórii školy, o využiteľných zaujímavých akciách 

v meste a blízkom okolí, o dôležitých udalostiach na Slovensku a vo svete. Jednou z hlavných priorít školy 

je budovanie priateľskej atmosféry medzi žiakmi navzájom a medzi žiakmi a pedagógmi formou 

spoločných kultúrnych a športových aktivít v škole i mimo školy. 

 

http://www.szslc.sk/


9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

    vzdelávaní 

 
V priestoroch na vyučovanie a v areáli školy sú splnené podmienky pre bezpečnosť žiakov a zamestnancov 

školy. Za ich dodržiavanie sú zodpovední pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy, ktorí sú poučení 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiaru na pravidelných školeniach organizovaných 

školou. V škole sa vykonávajú pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia kvalifikovanými a na to 

určenými pracovníkmi kontrolného bezpečnostného úradu a prípadné zistené nedostatky sú odstránené 

podľa pokynov kontroly. Začiatkom školského roka absolvujú žiaci poučenie o bezpečnosti a ochrane 

zdravia a o požiarnej ochrane. Žiaci sú počas pobytu v škole a v areáli školy pod dozorom pedagogických 

pracovníkov. Pred uskutočnením každej hromadnej akcie sú žiaci poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

Škola svojimi organizačnými opatreniami zabezpečuje: 

• zdravé prostredie učební a ostatných priestorov školy podľa platných technických a hygienických 

noriem (zodpovedajúca svetelnosť, teplota, nehlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie), 

• primeranú veľkosť sedacieho a pracovného nábytku, 

• vhodný režim vyučovania s rešpektovaním hygieny učenia a učenia sa, 

• vhodnú štruktúru pracovného režimu a odpočinku žiakov, pedagogických pracovníkov i 

nepedagogických zamestnancov školy, 

• stravovací a pitný režim adekvátny vekovým a individuálnym potrebám žiakov i zamestnancov školy, 

• aktívnu ochranu žiakov i zamestnancov školy pred úrazmi, 

• dostupnosť prvej pomoci (materiálnu i personálnu), 

• súpis kontaktov na lekárske služby a služby pomoci pri nepredvídaných udalostiach, 

• zákaz fajčenia, pitia alkoholu a používania iných škodlivín v škole a jej okolí, 

• výrazné označenie všetkých nebezpečných predmetov a častí využívaných priestorov, 

• pravidelnú kontrolu priestorov z hľadiska bezpečnosti a kontrolu plnenia bezpečnostných opatrení. 

 

II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO 

PROGRAMU 

 

Pretože výchova a vzdelávanie pripravujú deti a mládež pre život a prácu v budúcnosti, je nevyhnutné 

predvídať vývoj spoločnosti. Spôsob edukácie (výchovy a vzdelávania) pripraviť tak, aby bola schopná 

reagovať na zmeny v spoločnosti. Preto pri určovaní cieľov vzdelávania a spôsobov ich dosahovania 

vychádzame zo zmien a trendov, ktoré vo vývoji spoločnosti (vedy, techniky, kultúry, výroby, ekonomiky, 

a i.) prebiehajú a ktoré sa predpokladajú. Filozofia výchovy je založená na humanizme, rozvoji osobnosti 

a jej kreativity. 

Vychádzajúc z Návrhu koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v SR, z Projektu Milénium, naše ciele 

systému výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji „KEMSAK“: 

a. kognitivizácie – poznávacích schopností, v rozvíjaní inteligencie, myslenia, schopnosti riešiť 

problémy, učiť sa, orientovať sa v explózii informácií, rozumieť im a využívať ich, 



b. emocionalizácie – primeranej emocionálnej zrelosti žiakov – emocionálna inteligencia sa 

zdôrazňuje ako rovnocenná kvalita s poznávacími schopnosťami a v náročnom svete sa 

emocionálnej zrelosti dnes pripisuje nesmierny význam pre kvalitný život človeka, 

c. motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, záujmu žiakov a študentov o učenie, poznávanie, 

k túžbe po hľadaní progresívneho zmyslu života, hľadanie správnej hodnotovej orientácie, vzťahu 

k sebe, ľuďom, prírode, svetu, 

d. socializácie žiakov v zmysle prosociálneho správania, etiky, schopnosti a zručnosti efektívne 

komunikovať, žiť s inými ľuďmi, spolupracovať s nimi, pomáhať im a tvoriť progresívne sociálne 

vzťahy, 

e. autoregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a zmeniť ho 

vhodnými smermi. Je to vlastná regulácia k zdokonaľovaniu sa v učení a rozvoji, k vzdelávaniu sa 

po celý život a k nekonformnému prispôsobovaniu sa voči meniacim sa podmienkam života,  

f. kreativizácia – tvorivosti, tvorivého riešenia problémov, rozvoja divergentného myslenia, fluencie, 

flexibility, originality, fantázie, imaginácie, je to potreba osvojenia si heuristických metód, 

tvorivého štýlu života. 

Pre tvorbu inovácií, na vyrovnávanie sa s rýchlymi zmenami vo výrobe,  technike, pre efektívny výkon 

povolania považujeme za potrebné v procese výchovy a vzdelávania rozvíjať u žiakov 

multidisciplinárne zručnosti, tzv. kľúčové kompetencie:  

• schopnosť pracovať v tíme,  

• schopnosť komunikovať – vedieť vysvetľovať a rozumieť vysvetleniam druhých, 

• schopnosť tvorivo riešiť problémy, nachádzať niekoľko riešení, 

• kriticky a samostatne myslieť, robiť závery a rozhodovať sa, 

• rozvíjať seba a podnecovať rozvoj iných. 

 

Preto si Súkromná základná škola zvolila za ciele: 

• Využívať také metódy a stratégie humanistického vzdelávania a výchovy, aby sa zabezpečil 

komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa nielen v kognitívnej (poznávacej), ale aj nonkognitívnej 

(emocionálnej) oblasti v zmysle KEMSAK definovaného v Projekte Milénium.  

• Formou spoločných aktivít pre žiakov, rodičov a učiteľov vytvárať priateľskú atmosféru, ktorá je 

založená na dôvere a tolerancii a vytvárať  priaznivú klímu v triede i mimo nej. 

• Pripravovať svojich žiakov na skutočný život, využívať medzipredmetové vzťahy a tak 

zabezpečovať ich pripravenosť na ďalší rozvoj ich vedomostí, schopností a zručností. 

• Viesť žiakov k poznaniu svojho regiónu, jeho minulosti a jeho súčasnosti a tak nadviazať na jeho 

kultúrne a duchovné dedičstvo.  

• Odhaliť a maximálne rozvinúť nadanie, talent, schopnosti každého jedinca, ale aj vytvárať 

podmienky pre integráciu zdravotne, či inak znevýhodnených detí do hlavného prúdu vzdelávania 

v bežných triedach. 



• Pripraviť žiakov tak, aby zvládli plynulý prechod na osemročné štúdium nielen po vedomostnej 

stránke, ale aj v sociálnej adaptácii do nového kolektívu a aktívneho začlenenia sa do neho.  

 

1. Pedagogický princíp školy 

Kvalita je mierou dokonalosti, hodnotnosti a užitočnosti výchovy a vzdelávania. Opiera sa o pedagogický 

profesionalizmus svojich pedagógov, ktorých vedomostné základy spočívajú vo: 

• vedomosti učiva, 

• vedomosti všeobecných princípov a stratégií riadenia vyučovania a organizácie práce v triede, 

• vedomosti kurikulárnych materiálov a vzdelávacích programov 

• vedomosti o tom, ako učiť jednotlivé témy obsiahnuté v kurikulu, 

• psychologické a pedagogické vedomosti o žiakoch, 

• vedomosti kontextu, v ktorom prebieha vyučovanie (tu ide o širokú škálu vedomostí, ktoré siahajú 

     od vedomostí kolektívu triedy až po poznatky o špecifikách mesta a širšieho okolia), 

• znalosti výchovných cieľov a hodnôt. 

Pri formulovaní cieľov škola vychádza z modelu tvorivo-humanistickej výchovy. Na strane kognitívnych 

(poznávacích) procesov je na vrchole tvorivé myslenie a tvorivosť ako ucelený a produktívny systém 

osobnosti. Na strane nonkognitívnych (emocionálnych) procesov je vrcholom humanizmus a humanizácia 

človeka. Spojenie tvorivosti a humanizmu predstavuje aj určitý model prepojenia rozumu a citu človeka 

a jeho paralelný rozvoj. Cieľom vzdelávania je kompaktný rozvoj osobnosti žiaka, ktorý je chápaný ako 

nachádzanie vzťahu človeka k sebe, k ostatným ľuďom, k spoločnosti a k svetu ako celku. 

 

 

Preto si Súkromná základná škola kladie nasledovné ciele:  

• Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, aby sa stali učiteľmi – 

facilitátormi (učiteľ, ktorý napomáha, uľahčuje). 

• Vytvárať podmienky pre rozvoj multidisciplinárnych zručností (kľúčových kompetencií) žiakov. 

• Okrem rozvoja kognitívnej oblasti posilniť metódy výchovy: viac sledovať prežívanie, hodnotové 

systémy, divergentné myslenie, motiváciu, city a tvorivosť žiakov. 

• Viesť žiakov k schopnosti hodnotenia a sebahodnotenia kritického (v zmysle pozitívum - 

negatívum), ale aj pozitivistického (hľadanie dobra), čím sa rozvíja aj ich hodnotiace myslenie a iné 

kvality osobnosti. 

• V hodnotení žiakov zahrňovať do hodnotenia: 1. kvantitu, teda množstvo osvojenej látky (koľko), 

2. kvalitu látky, kvalitu osvojených vedomostí, schopností a zručností (ako), 3. vzťah žiaka k tomu, 

čo robí, čo sa učí, vzťah k životu. 



2. Zameranie školy a stupeň vzdelania 

Škola je zameraná na  

• výučbu anglického jazyka ako prvého cudzieho jazyka od 1. ročníka 

• vyučovanie vybraných predmetov metódou CLIL (predmety vyučované aj v anglickom jazyku) 

• vyučovanie druhého cudzieho jazyka od 4. ročníka 

• integráciu intelektovo - nadaných žiakov 

• využívanie IKT vo  všetkých predmetoch 

 

Anglický jazyk sa vyučuje už od 1. ročníka. V 4. ročníku je zavedený druhý cudzí jazyk ako povinne 

voliteľný predmet. Žiaci majú na výber Nemecký jazyk a Ruský jazyk. 

Žiaci, ktorí boli integrovaní ako intelektovo - nadaní majú rozšírené vyučovanie o predmety, ktoré sa 

každoročne schvaľujú pred začiatkom školského roka.  

Pri práci s integrovanými intelektovo nadanými žiakmi vychádzame z odporúčaní výchovného poradcu 

pôsobiaceho na škole a zo spolupráce s CPPPaP v Lučenci. 

Niektoré všeobecno vzdelávacie predmety  sú vyučované aj v anglickom jazyku – metóda CLIL. 

 

Stupeň vzdelania:  ISCED 1 

 

3. Profil absolventa 
 

Charakteristika absolventa primárneho vzdelania 

Absolvent 1. stupňa ZŠ by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré 

medziľudské vzťahy, byť schopný hodnotiť svoju úlohu v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný 

starať sa i o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, 

hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy štúdia a práce s informáciami, mať 

schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, spoznávať a byť si 

vedomý svojich kvalít. 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelania 

Absolvent primárneho vzdelania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

a. Sociálne komunikačné spôsobilosti 

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

stupňu vzdelávania 

• dokáže určitý čas sústredene načúvať, náležite reagovať, používať vhodné argumentu a vyjadriť 

svoj názor 

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

a s ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 



• rozumie rôznym typom doterajších textov a bežne používaným prejavom verbálnej komunikácie 

a dokáže na ne adekvátne reagovať 

• rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a preukazuje záujem o primeranú formu medzikultúrnej 

komunikácie 

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

uplatniť sa v osobnej konverzácii, týkajúcej sa bežných životných situácií 

 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

• používať základné matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

v každodenných situáciách a schopnosť (na rôznych úrovniach) používať základné matematické 

modely logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely) 

• rozvíja si schopnosť objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede, ktoré vedú k systematizácii poznatkov, 

k riešeniu problémov 

 

                                 Spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

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

• ovláda základy potrebných počítačových aplikácií, vie používať kreslenie a písanie na počítači 

• používa jednoduché grafické programy 

• dokáže komunikovať pomocou elektronických médií 

• uvedomuje si rozdiel medzi reálnym a virtuálnym svetom 

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

telefónov 

 

ii.  Spôsobilosť učiť sa učiť 

• získava schopnosť sebareflexie pri poznávaní svojich myšlienkových postupov, 

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

osvojuje poznatky a študijné návyky 

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

činnostiach 

• zlepšuje svoju vytrvalosť a iniciatívu, hodnotí svoj pokrok, akceptuje spätnú väzbu a uvedomuje si 

svoje rozvojové možnosti 

 

 

 

  Spôsobilosť riešiť problémy 

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

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

z danej oblasti 

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

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

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

spôsobom 

 

   Osobné, sociálne a občianske spôsobilosti 

• vytvára si pozitívny sebaobraz, ktorý podporuje žiacku sebadôveru a sebarozvoj 

• uvedomuje si vlastné potreby a aktívne využíva svoje možnosti 

• uvedomuje si svoje silné a slabé stránky ako svoje rozvojové možnosti 

• sústreďuje sa na kvalitu a vhodnosť svojho výberu voľných činností, aktívne si chráni svoje fyzické 

a duševné zdravie 



• kontroluje vlastné konanie (vrátane násilných a sebazničujúcich modelov konania) a vie odhadnúť 

dôsledky svojich rozhodnutí a činov 

• uvedomuje si svoje práva a povinnosti a aktívne ich realizuje 

• účinne spolupracuje v skupine, podieľa sa na vytváraní triednych a celoškolských pravidiel, je 

zodpovedný a dodržiava dohody 

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

o nich , prispieva k spoločnej práci 

• podieľa sa na vytváraní podporujúcej a motivujúcej sociálno-emočnej klímy v triede a dobrých 

medziľudských vzťahov 

 

 

 

4. Pedagogický stratégie 

 

V zmysle rozvíjania kľúčových kompetencií žiakov Súkromnej základnej školy si škola ukladá za cieľ: 

 

• Z didaktického hľadiska využívať rôzne metódy a formy vyučovania, vhodne ich kombinovať 

a metodickým obratom aktualizovať v priebehu vyučovania.  

• Dodržiavať a zabezpečovať zásady názornosti, aktivity, sústavnosti a systematickosti, trvácnosti, 

primeranosti a individualizácie.  

• V procese vyučovania vhodne využívať metódy pokusu a omylu, slovné metódy, rozprávanie, 

rozhovor, demonštračné a praktické metódy, brainstorming (burza nápadov), situačné 

a inscenačné metódy a didaktické hry. 

Z hľadiska technológie učenia sa a vyučovacieho procesu majú metódy kľúčové postavenie. V súlade 

s osobnostnými hodnotami žiakov a predpokladov učiteľa pri rešpektovaní didaktických zásad dynamizujú 

obsah učenia sa a vyučovania, aktivizujú činnosť žiaka a učiteľa, ovplyvňujú procesuálnu stránku vzťahov 

medzi učiteľom a žiakom. Metóda je teda koordinovaný systém vyučovacích činností učiteľa a učebných 

aktivít žiaka, ktorý je zameraný na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov.  

Učitelia Súkromnej základnej školy využívajú širokú škálu didaktických metód: 

• Z didaktického hľadiska metódy slovné, názorno-demonštračné, praktické. 

• Zo psychologického aspektu metódy reprodukčné a produkčné. 

• Z logického aspektu metódy analýzy, syntézy, komparácie a pod. v postupnosti induktívnej alebo 

deduktívnej. 

• Z procesuálneho aspektu (podľa etáp vyučovacej hodiny) metódy motivačné, expozičné, fixačné, 

diagnostické a aplikačné. 

• Z organizačného aspektu (manažérske metódy) pozorovanie a analyzujúce pozorovanie, 

porovnávanie, metódu pedagogického merania, analyticko-syntetickú metódu, metódu referovania, 

rozhovoru, registrácie údajov, štatistické a iné. 

Organizačné formy vyučovania predstavujú organizačné usporiadanie obsahu vyučovania, učebných 

metód, technických prostriedkov, pri rešpektovaní didaktických zásad a zákonitostí vyučovania do 

štruktúrovaných celkov. 

      Učitelia Súkromnej základnej školy aktuálne a tvorivo využívajú formy: 



• Podľa vzťahu k osobnosti žiaka vyučovanie individuálne, individualizované, párové, skupinové (3 

– 7 žiakov), tímové (8 – 15 žiakov), hromadné (viac ako 15 žiakov) a zmiešané. 

• Podľa charakteru prostredia vyučovanie v klasickej triede, v špeciálnej učebni, v laboratóriách, 

v knižnici a v múzeách,  formou exkurzie, vychádzky, i vo forme domácej úlohy. 

• Podľa dĺžky trvania: vyučovacia jednotka (45 minút), skrátená vyučovacia jednotka, dvojhodinová 

vyučovacia jednotka a kurz. 

Vzhľadom na začlenenie žiakov so špeciálnymi potrebami do bežnej triedy využívajú učitelia aj formu 

diferencovaného vyučovania. Jej cieľom je vytvoriť predpoklady na aktívny rozvoj prirodzených 

individuálnych schopností, záujmov, nadania a talentu žiakov, na rozvoj vedomostí, zručností 

a návykov v čo najekonomickejších a najracionálnejších podmienkach. Diferenciácia sa vo 

vyučovacom procese týka obsahu, metód, technických prostriedkov, osobnosti učiteľ a žiaka 

a požiadaviek na ne kladených. 

 

 

5. Podmienky pre vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno –  

vzdelávacími potrebami 

Žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami sa na Súkromnej základnej škole vzdelávajú 

formou integrácie v bežnej triede, pričom sa rešpektujú pokyny a odporúčania CPPPaP v Lučenci, kde boli 

títo žiaci vyšetrení a diagnostikovaní ako žiaci so ŠVVP (žiaci so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 

potrebami). Pre žiakov je každoročne vytvorení individuálny vzdelávací plán a je im zabezpečený 

individuálny prístup zo strany vyučujúceho. Pri žiakoch s poruchami učenia zohľadňujeme typ poruchy 

(dysgrafia, dysortografia, dyslexia, dyskalkúlia), stupeň závažnosti, individuálne pracovné tempo žiaka 

a tomuto stavu prispôsobujeme formy a metódy práce. Pri žiakoch so všeobecným intelektovým nadaním 

sa usilujeme o vytváranie podmienok na rozvoj tohto nadania a sebarealizáciu. Vzdelávanie žiakov so 

ŠVVP sa realizuje podľa platných učebných osnov pre daný stupeň vzdelania, nakoľko učivo uvedené 

v osnovách je záväzné. Individuálny prístup práce s takýmito žiakmi sa uplatňuje prostredníctvom metód 

a foriem práce, u žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa podľa konkrétnej situácie učivo 

rozširuje, obohacuje, prezentuje z inej perspektívy. Pri vyučovaní slovenského jazyka sa využíva bohatstvo 

krásnej i náučnej literatúry primeranej čítacím spôsobilostiam a poznávacím záujmom žiakov, prednostne 

sa dbá na rozvoj ich vyjadrovacích schopností. V písomnom prejave je dôležité podporovať vlastné tvorivé 

aktivity žiakov. V matematike sa pri preberaní jednotlivých tematických celkov využívajú existujúce 

alternatívne učebnice a pracovné zošity. V predmetoch prvouka, prírodoveda a vlastiveda sa okrem učebníc 

používajú najmä rôzne encyklopédie. Žiaci s intelektovým nadaním každoročne prezentujú svoje ročníkové 

práce. Zmyslom práce s takýmito žiakmi nie je osvojenie nadmerného množstva informácií. Získané 

poznatky majú intelektovo nadaným žiakom slúžiť ako prostriedok rozvíjania ich poznávacích schopností, 

ako aj celej osobnosti. Intelektovo nadaní žiaci sa učia pracovať s informáciami – abstrahovať, 

zovšeobecňovať, analyzovať, ale aj rozširovať a vytvárať nové poznatky. 

 

 

6. Začlenenie prierezových tém  

Prierezové témy sa na Súkromnej základnej škole realizujú viacerými spôsobmi, a to ako súčasť učebného 



obsahu vyučovacích predmetov, ako súčasť samostatných projektov či blokov a tiež prostredníctvom 

vhodných mimoškolských aktivít. Čo sa týka metód a foriem práce, tak sa pri aplikácii obsahu prierezových 

tém využívajú diskusné a hodnotiace kruhy (ranná komunita), práca vo dvojiciach, skupinách, interakčné 

hry, simulačné hry, rozhovory práca s pracovným zošitom, s výukovým CD/DVD, s edukačnými 

softvérmi, prednášky, výchovné koncerty, projektové vyučovanie, návšteva detského dopravného ihriska, 

návšteva kultúrnych inštitúcií, zážitkové vyučovanie, praktické činnosti ako vysádzanie kvetov, triedenie 

odpadkov, nácvik poskytnutia prvej pomoci atď. 

V primárnom vzdelávaní majú prierezový charakter tieto témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Multikultúrna výchova, Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, Mediálna 

výchova, Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu.   

 

Charakter a ciele jednotlivých prierezových tém, z ktorých vychádzame, sú uvedené v Štátnom 

vzdelávacom programe pre primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy schválenom Ministerstvom 

školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 
pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.    

 

 

7. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia  

 

Člení sa na tri oblasti: 

  7.1. Hodnotenie žiakov  

     7.2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov 

     7.3. Hodnotenie školy  

 

 

7.1.  Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce žiakov 

 

Pri hodnotení žiakov vychádzame z Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy – č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.5/2017 pre postup hodnotenia 

a klasifikácie žiakov vypracovaného riaditeľom školy, ktorý je zverejnený aj na internetovej stránke školy. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú 

väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho 

pokroky. 

Súčasťou hodnotenia je povzbudenie do ďalšej práce, návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii 

výsledkov žiakov vychádzame z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. 

Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Hodnotenie robíme na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých sledujeme vývoj žiaka. Pri 

hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami postupujeme 

podľa Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 príloha č. 2. 



V našej škole sa snažíme hodnotením pripraviť žiakov na život. Naučiť ich pracovať na sebe a zároveň 

naučiť ich vzájomnej kooperácii. Pracujeme na tom, aby hodnotenie realizované na našej škole bolo 

inšpirujúce, motivujúce a bolo prostriedkom spätnej väzby, ktorá je nevyhnutnou súčasťou edukačného 

procesu. Využívame rôzne druhy a formy hodnotenia a nezabúdame ani na zásady a spôsoby slovného 

hodnotenia.  

Vo vyučovacom procese hodnotíme ústny prejav, písomný prejav, aktivitu žiaka na hodinách a proces 

učenia. O priebežnom hodnotení žiakov sú rodičia informovaní prostredníctvom žiackej knižky, 

internetovej žiackej knižky, informačného dňa pre rodičov, rodičovských stretnutí či individuálnych 

konzultácií. 

Na konci každého mesiaca sú u žiaka hodnotené bodmi aj jeho aktivita na hodinách a proces učenia, ktoré 

sú zaznamenané v internetovej žiackej knižke. 

 

Na hodnotenie písomných prác  (tematických previerok, kontrolných previerok, vstupných previerok, 

písomných testov) využívame nasledujúcu stupnicu:  

                               

                              100   –   90 %    =  1 

                                89   –   75 %    =  2 

                                74   –   50 %    =  3 

                                49   –   25 %    =  4 

                                24  –     0 %     =  5 

 

Hodnotenie  a klasifikácia v 1. a 2. ročníku 

Na hodinách  slovenského jazyka, cvičné diktáty, pravopisné cvičenia, slohové práce, hodnotíme uvedením 

počtu chýb,  slovným komentárom,  bodmi. 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba = 1  

2 – 4 chyby = 2  

5 – 7 chýb   = 3  

8 – 10 chýb = 4  

11 a viac chýb = 5  

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad  deťi bežali, deťi kričali (1 chyba).  

Prácu na hodinách  matematiky, napr. bleskovky, päťminútovky, krátke testy, hodnotíme uvedením počtu 

chýb,  slovným komentárom,  bodmi  napr. (10 príkladov  = 10 bodov). 

Osvojenie učiva a aktivitu  na hodinách prvouky hodnotíme slovne,  pochvalou, motivačnou známkou. 

Ústne a písomné odpovede sú hodnotené známkou. 

Žiakov na hodinách anglického jazyka hodnotíme známkami so slovným komentárom, oceňujeme ich 

záujem, snahu, aktivitu, správnu výslovnosť, slovnú zásobu.  

Výchovné predmety – výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova  sú klasifikované 

a hodnotené známkou. Učiteľ hodnotí výkony žiaka priebežne počas vyučovacej hodiny.  

 



Pri hodnotení žiackych projektov vychádzame z nasledovných kritérií : 

1.  dodržanie témy 

2. rozvíjanie témy, hĺbka, obrázkový materiál, použitie zdrojov, samostatnosť, tvorivosť, nápaditosť,  

originalita 

3. úroveň prezentácie projektu 

4. estetická úroveň 

 

Projekty a prezentácie žiakov hodnotíme slovne a známkou. 

Etická výchova a náboženská výchova sa nehodnotia známkou.  

 

Hodnotenie a klasifikácia v 3. a 4. ročníku 

   

Slovenský jazyk a literatúra 

1. Pravopisné cvičenia, diktáty sú hodnotené podľa  uvedenej stupnice. 

2. Cvičné diktáty a pravopisné cvičenia  učiteľ hodnotí uvedením počtu chýb. 

3. Tematické previerky, polročné a výstupné previerky, testy sú klasifikované podľa percentuálnej 

stupnice  uvedenej vyššie. 

4. Slohové práce sú hodnotené slovne/štylizácia, obsah, úhľadnosť písma/.  

5. Ústne odpovede sú hodnotené známkou. 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba = 1  

2 – 4 chyby = 2  

5 – 7 chýb   = 3  

8 – 10 chýb = 4  

11 a viac chýb = 5  

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – 

(1 chyba).  

Anglický jazyk a od štvrtého ročníka aj druhý cudzí jazyk 

1. Ústne aj písomné odpovede sú klasifikované známkou. 

2. Učiteľ oceňuje pokrok žiaka v získavaní zručností v cudzom jazyku, oceňuje snahu a vnútornú 

motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka. 

 

Matematika 

1. Bleskovky sú hodnotené uvedením počtu chýb, resp. bodovacím systémom, samostatné práce, 

tematické previerky, polročné a koncoročné práce a testy sú klasifikované známkou podľa percentuálnej 

stupnice uvedenej na strane 1 ( v úvode). 

2. Čiastkové výborné výkony žiaka učiteľ hodnotí slovne. 

3. Ústne odpovede žiakov sú klasifikované známkou. 

 



Informatika 

1. Žiak je v predmete skúšaný ústne a prakticky. 

2. Okrem priebežného slovného hodnotenia je žiakov výkon hodnotení známkou. 

 

Prírodoveda, vlastiveda 

1. Tematické previerky a písomné práce sú klasifikované podľa percentuálnej stupnice. 

2. Ústne odpovede sú klasifikované známkou. 

3. Výborné výkony žiaka /praktické zručnosti pri pokusoch, teoretické vedomosti, aktivitu.../ na hodine 

učiteľ hodnotí slovne, motivačnou pochvalou. 

 

Výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova 

1. Výchovné predmety sú hodnotené známkou. 

2. Učiteľ slovne hodnotí výkony žiaka priebežne počas vyučovacej hodiny. 

 

Pracovné vyučovanie 

1. V pracovnom vyučovaní sa hodnotí výsledok činnosti žiaka, ale aj jeho prístup k činnosti v rámci tohto 

procesu. 

2. Učiteľ slovne hodnotí výkony žiaka priebežne počas vyučovacej hodiny, hodnotenie je vyjadrené 

známkou. 

 

 

 

Etická výchova a náboženská výchova sa nehodnotia.  

 

Projekty  a prezentácie realizované v rámci jednotlivých predmetov: 

1. Učiteľ hodnotí: obsah, výstižnosť, grafickú úpravu, textovú časť, či spĺňa stanovené kritériá, teoretickú 

prípravu žiaka, sprievodné slovo k projektu, rôznorodosť využitých zdrojov informácií, prezentačné 

zručnosti. 

2. Projekty sú hodnotené známkou alebo slovne, obe hodnotenia majú mať motivačný charakter a 

povzbudzovať žiakov do ďalšej práce. 

 

 

Prospech  žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 

Stupeň 1 (výborný) 

Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri 

intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené 

vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny 

aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je  estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až 

originálne. 

Stupeň 2 (chválitebný) 



Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať. Má 

osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a 

iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, 

hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj 

písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a  výstižnosti. Grafický prejav je prevažne 

estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

Stupeň 3 (dobrý) 

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich 

využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje 

osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 

Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má 

častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho 

činností sú menej kvalitné. 

Stupeň 4 (dostatočný) 

Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov 

ako aj  v  ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií 

sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj 

písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho 

činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou 

učiteľa opraviť. 

 

Stupeň 5 (nedostatočný) 

Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, 

preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových 

kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie 

svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita 

výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s 

pomocou učiteľa. 

 

7.2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

Kontrolný systém hodnotenia pedagogických zamestnancov školy je rozpracovaný v ročnom pláne 

kontrolnej činnosti riaditeľa školy.  

Tento dokument obsahuje: 

• Systém kontroly 

• Ciele kontroly 

• Formy, metódy a spôsoby kontroly 

• Rozpis kontrolných úloh na mesiace 

• Plánovanie hospitačnej činnosti 



Hodnotenie školy sa vykonáva pravidelne vždy k 31. 8. za predchádzajúci školský rok. Hodnotenie 

vykonáva priamy nadriadený.  

          

 

7. 3 Hodnotenie školy 

Vlastné hodnotenie školy vychádza z/zo: 

  

• stupňa dosiahnutia cieľov, ktoré si škola stanovila, najmä v Koncepčnom zámere rozvoja školy 

a v Školskom vzdelávacom programe,  

• úrovne výchovno – vzdelávacích výsledkov žiakov, 

• úspešnosti žiakov na súťažiach a olympiádach, 

• kvality kultúrnych, spoločenských či športových akcií organizovaných školou, 

• úspešnosti žiakov v celoplošnom testovaní (externé hodnotenie), 

• dosiahnutej úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na osemročné gymnázium, 

• všeobecnej klímy školy, spokojnosť žiakov, rodičov a zamestnancov školy, 

• analýzy oblastí, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a tiež oblastí, v ktorých škola dosahuje 

slabšie výsledky, vrátane návrhov a opatrení, 

• analýzy výsledkov z Dotazníka na hodnotenie kvality školy rodičmi, 

• mienky širokej verejnosti o kvalite školy. 

 

 

 

 

8. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 
 

Podľa § 153 zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ 

stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho 

pedagogického zamestnanca – riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z 

§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 

zákon).  

Všetky ciele a nové pojmy uvedené v materiáli sú v súlade so zákonom o pedagogických zamestnancoch a 

s vyhláškou o kontinuálnom vzdelávaní. 

 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných 

zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, 

obnovovať, zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na 

výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú.  

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho procesu, byť 

pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce 

vedúceho pedagogického zamestnanca.  

Ďalšie čiastkové ciele vychádzajú z druhov kontinuálneho vzdelávania a z priznávania kreditov. 

1. Adaptačné vzdelávanie umožňuje získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností 

samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska 



absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore 

poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných 

zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

2. Aktualizačné vzdelávanie poskytuje aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si 

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ 

vzdelávania sa získavajú kredity.  

3.   Inovačné vzdelávanie možní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 

potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za 

tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa 

kredity nezískavajú.  

4. Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon 

špecializovaných činností.  

Pedagogickým zamestnancom – špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, 

uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia 

alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci 

špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom 

informačno-komunikačných technológií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným 

zamestnancom – špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec 

vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom napríklad koordinátor prevencie, výchovný 

poradca, karierový poradca. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

5.  Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností 

vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov.  

Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca 

riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru ďalší 

pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento 

typ vzdelávania sa nezískavajú kredity.  

6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



III. UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 1  

Vzdelávacia 

oblasť 

Ročník 1. 2. 3. 4. ∑ 

Predmet PH* DH* PH DH PH DH PH DH PH DH 

Jazyk a 

komunikácia 

  

  

slovenský jazyk 

a literatúra  9  8  

7777

7727

7777 1 7  31 1 

prvý cudzí 

jazyk 

00_0

00-0 2  2 333  3  6 4 

druhý cudzí 

jazyk     
 

  1  1 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4  4 1 4  4  16 2 

informatika     1  1  2  

Človek a 

príroda 

prvouka 1  2      3  

prírodoveda     1 1 2 1 3 2 

fyzika           

chémia           

biológia           

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda     1  2  3  

dejepis           

geografia           
občianska 

náuka           

Človek a 

hodnoty 

etická výchova/ 

náboženská 

výchova 1  1  

 

 

1  

 

 

1  4  

Umenie a 

kultúra 

výtvarná 

výchova 2  2  1  1  6  

hudobná 

výchova 1  1  1  1  4  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie     1  1  2  

technika           

Zdravie a pohyb 

telesná 

a športová 

výchova 2  2  2  2  8  

 základ 20  20  23  25    

 

voliteľné 

hodiny 2  3  2  1+1    

 spolu 22  23  25  27  88 10 

* PH – povinné hodiny  DH – disponibilné hodiny 

Poznámka: 
V štvrtom ročníku sme navýšili celkový počet hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Toto navýšenie je v súlade s pokynmi 

v Rámcovom učebnom pláne schválenom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 

2015pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 

2015 v časti Poznámky bod 10, podľa ktorého môže škola po prerokovaní v rade školy navýšiť celkový počet hodín v školskom 

vzdelávacom programe najviac však na 108 hodín na 1. stupni. Takéto hodiny sú financované z vlastných zdrojov. 

 



IV. UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 9 8 7 7 31 

ŠkVP - - 1 - 1 

Spolu 9 8 8 7 32 

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

literarúra 

Využitie disponibilných hodín: 

V treťom ročníku  je navýšená časová dotácia hodín o 1 vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na zmenu kvality výkonu v nasledovných oblastiach: 

Vybrané slová – opakovanie formou zábavných cvičení /tajničky, doplňovačky/ 

Slovné  druhy – precvičovanie ohybných a neohybných slovných druhov. 

Čítanie – zdokonaľovať čítanie s porozumením -  mimočítankové čítanie, čítanie časopisov. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet  Slovenský jazyk 

a literatúra schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA  PREDMETU 

 Učebný predmet slovenský jazyk a literatúra má vo vzdelávaní nezastupiteľné miesto. Je základným 

prostriedkom pre nadobúdanie kultúrnej gramotnosti žiaka, jeho kľúčových kompetencií. Umožňuje 

porozumenie a osvojenie si poznatkov vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Z tohto dôvodu má v systéme 

primárneho vzdelávania kľúčové, centrálne postavenie. Spôsobilosti, ktoré žiak v rámci tohto učebného 

predmetu nadobudne, majú zásadný vplyv na jeho vzdelávanie aj v ďalších vzdelávacích oblastiach, 

učebných predmetoch. Kvalita spôsobilostí používať materinský jazyk zásadne ovplyvňuje aj komunikáciu 

žiaka s jeho okolím, vytváranie vzťahov s inými ľuďmi a formuje zaradenie žiaka do spoločnosti. Cieľom 

výučby slovenského jazyka na primárnom stupni vzdelávania je naučiť spisovný jazyk na takej úrovni, aby 

ho žiaci vedeli používať v praktickom živote. Používanie jazyka vnímame ako komplexné využívanie 

všetkých komunikačných zručností – rozprávania, písania, čítania a počúvania. 



Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom stupni vzdelávania je 

pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozvíjanie individuálnych 

učebných možností žiakov. Pozostáva z charakteristiky a cieľov predmetu, ktoré sa  konkretizujú vo 

výkonovom štandarde. Predstavuje ucelený systém kognitívne odstupňovaných výkonov – učebných 

požiadaviek. Tieto základné požiadavky môže učiteľ bližšie špecifikovať, konkretizovať a rozvíjať v 

podobe ďalších učebných cieľov, učebných úloh, otázok, či testových položiek s prihliadnutím na aktuálne 

kognitívne schopnosti žiakov. K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa 

zdôrazňujú pojmy ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované 

podľa zložiek predmetu (jazyková a slohová zložka, čítanie a literárna výchova). Učiteľ môže tvorivo 

modifikovať stanovený učebný obsah v rámci školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých 

ročníkov.  

Vzdelávací štandard v učebnom predmete slovenský jazyk a literatúra na primárnom stupni je koncipovaný 

tak, aby učiteľ nepredkladal žiakom len hotové poznatky, ale aby im vytváral primerané podmienky na 

aktívne osvojovanie vedomostí, spôsobilostí a zručností. 

 

CIELE  PREDMETU 

1. ročník ZŠ  

 

Základným cieľom výučby slovenského jazyka a literatúry v tomto ročníku je osvojenie si kódu grafického 

zápisu reči, naučiť žiakov písať a čítať. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a 

literatúra môžeme pre tento ročník formulovať nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka – žiaci sa oboznamujú s grafickým zápisom reči a postupne si osvojujú 

schopnosť čítať a písať. Väčší dôraz sa kladie nielen na schopnosť prepísať a odpísať texty, ale aj na 

samostatné tvorivé písanie. Produktívne činnosti súvisiace s písaním zaraďujeme postupne s ohľadom na 

individuálne schopnosti žiakov. Žiaci sa oboznamujú len s obmedzeným množstvom gramatických a 

pravopisných pravidiel, napr. žiak rozlišuje vety podľa začiatku a ukončenia, vety prečíta so správnou 

intonáciou. V slohovej zložke dbáme na to, aby žiaci ústne komunikovali, primerane si rozvíjali slovnú 

zásobu a maximálne využívali zaužívané konvencie.  

Čítanie a literárna výchova – žiaci si osvojujú schopnosť čítať, neskôr čítať s porozumením. Pri čítaní 

literárnych textov si postupne uvedomujú ich estetické hodnoty.  

V prvom ročníku systematicky podporujeme rozvoj všetkých komunikačných zručností. Sústreďujeme sa 

predovšetkým na: 

Rozprávanie: žiaci si rozširujú aktívnu slovnú zásobu, primerane používajú komunikačné konvencie. 

Zdokonaľujú svoj ústny prejav rozprávaním krátkych príbehov. Okrem obsahovej stránky ústnych prejavov 

vyžadujeme od nich aj správnu výslovnosť.  

Počúvanie: žiaci si uvedomujú, že počúvanie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej komunikácie. 

Počúvajú svojho komunikačného partnera (žiaka, učiteľa, inú osobu) a získané informácie využívajú v 

následnej komunikácii.  



Čítanie: zručnosť čítať žiaci nadobúdajú postupne. Základnou požiadavkou je dosiahnutie určitej úrovne 

kvality techniky čítania. Postupne na základe individuálnych schopností žiakov vyžadujeme aj čítanie s 

porozumením.  

Písanie: základnou požiadavkou získania primeranej zručnosti písania žiakov je zapamätať si všetky tvary 

tlačených aj písaných písmen, odpísať a prepísať text.  

Obsah učiva v 1. ročníku členíme do troch období: prípravné, šlabikárové a čítankové. 

 

2. ročník ZŠ  

 

Špecifickým cieľom výučby spisovného jazyka v druhom ročníku je osvojenie si prvotných princípov 

jazykového systému. Žiaci sa začínajú oboznamovať s gramatickými a jazykovými pravidlami. Výrazne sa 

zdokonaľujú v technike čítania a písania, ako aj v čítaní s porozumením. Oboznamujú sa so samostatnou 

tvorbou textu. Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku 

nasledovné špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka – žiaci si začínajú osvojovať teoretické vedomosti o jazykových pravidlách a 

systéme jazyka. Uplatňujú jazykové pravidlá v písomnom prejave, nielen pri odpise a prepise, ale tiež pri 

veku primeranej jazykovej analýze textu. Dbajú na rozvoj komunikačných kompetencií a kladú dôraz na 

hovorenú reč.  

Čítanie a literárna výchova - žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, zapamätajú si určené literárne pojmy, 

vnímajú estetickú stránku literárneho diela. Na primeranej úrovni uskutočňujú obsahovú analýzu textu, 

čítajú s porozumením, identifikujú informácie uvedené priamo v texte.  

V druhom ročníku systematicky podporujeme u žiakov rozvoj všetkých komunikačných zručností. 

Sústreďujeme sa predovšetkým na: 

Rozprávanie: – zautomatizovanie primeraného používania komunikačných konvencií. Zdokonaľovanie 

spôsobilostí samostatného rozprávania a rozprávania podľa predlohy. Žiaci postupne nadobúdajú 

skúsenosti pri ústnej prezentácii výsledkov svojej práce a pri riešení rôznych úloh.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú 

skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia reprodukovať počuté informácie. Od 

žiakov vyžadujeme porozumenie inštrukciám učiteľa pri riešení úloh.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme od nich 

reprodukovanie informácií, ktoré sú uvedené v texte priamo podľa otázky formulovanej učiteľom. Pri čítaní 

literárnych textov si žiaci uvedomujú podobnosť textov v niektorých ich charakteristikách. Na základe tejto 

podobnosti sa pokúsia vysvetliť význam literárnych pojmov.  

Písanie: žiaci sa zdokonaľujú v písaní správnych tvarov všetkých písaných písmen. Postupne zvyšujeme 

požiadavky na písanie samostatných viet podľa zadania a na samostatnú tvorbu textov. 

 

 



3. ročník  

 

Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva, zameraného na 

pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme slovných druhov, zvlášť 

ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s  

textom. Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme požiadavky na 

čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania.  

Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku nasledovné 

špecifiká:  

Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a kľúčových pojmov o 

jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni. Nadobudnutie spôsobilosti ústne 

prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa predlohy alebo zadania. Napísať krátke útvary podľa 

špecifického zamerania učiva.  

Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu určených literárnych 

pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na primeranej úrovni, čítanie s 

porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v texte, formulovanie otázok k týmto 

informáciám a identifikovanie informácií uvedených v texte nepriamo.  

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra môžeme v tomto ročníku formulovať 

nasledovné špecifiká: 

Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú výsledky svojej práce 

pri riešení rôznych úloh.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú 

skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky k informáciám 

zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri 

riešení úlohy, ale aby nadobudli aj spôsobilosť vyžiadať si chýbajúce informácie.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu. Vyžadujeme porozumenie 

informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky formulovanej učiteľom. Žiaci triedia 

texty podľa ich vlastností.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa zadania učiteľa. 

 

 

4. ročník  

 

Vo štvrtom ročníku sa systematizuje učivo z jazykového systému. K ohybným slovným druhom sa 

postupne pridávajú neohybné slovné druhy. Žiaci si osvojujú ďalšie pravidlá slovenského pravopisu. V 

priebehu celého školského roka intenzívne pracujú s textami, zameriavajú sa na porozumenie ich obsahu a 

pomenovanie ich základných vlastností. Zvyšujú sa požiadavky na kvalitu vytvorených textov v hovorenej 

aj písanej podobe. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme 

nasledovné špecifiká:  



Jazyková a slohová zložka – rozširovanie poznatkov o jazykovom systéme, slovných druhoch. V slohu sa 

zameriame na zautomatizovanie používania pravopisných pravidiel v písomnom prejave žiakov. 

Zdokonaľujeme u žiakov spôsobilosti vedieť ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa 

zadania, predlohy a samostatne tvoriť písomne texty.  

Čítanie a literárna výchova – u žiakov sa zameriame na zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si 

významu ďalších určených literárnych pojmov, na estetické vnímanie literárneho diela a obsahovú analýzu 

textu na primeranej úrovni. Pri čítaní s porozumením žiaci identifikujú informácie uvedené v texte priamo 

aj nepriamo a formulujú otázky k týmto informáciám.  

 

Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra formulujeme nasledovné špecifiká:  

Rozprávanie: žiaci disponujú spôsobilosťou samostatne rozprávať a rozprávať podľa predlohy. Ústne 

prezentujú výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh. Odpovedajú na otázky zamerané na prezentované 

informácie.  

Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie. Nadobúdajú 

skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať otázky k prezentovanému 

textu. Snažia sa porozumieť inštrukcii učiteľa pri riešení úlohy a vedia si vyžiadať chýbajúce informácie. 

Formulujú inštrukcie k práci so spolužiakom, pri skupinovej práci.  

Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania, predovšetkým v porozumení čítaného textu a v technike 

čítania so správnou intonáciou a dôrazom na prednes. Vedia porozumieť informáciám, ktoré sú v texte 

uvedené priamo aj nepriamo podľa otázky formulovanej učiteľom.  

Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne píšu texty podľa zadania učiteľa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

Čítanie – prípravné obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci prípravného obdobia v 1. ročníku 

základnej školy vie/dokáže:  

- rozprávať podľa obrázka,  

- jednoducho a súvisle hovoriť k téme zadanej 

učiteľom,  

komunikácia  

 

- sluchovo rozlišovať hlásky v slove,  

- zrakovo rozlišovať písmená,  

hláska  

písmeno  

- spájať hlásky do slabík,  slabika  

 

- hovoriť slovo po slabikách,  

- určovať počet slabík v slove,  

slovo  

 

- tvoriť vetu podľa grafickej schémy,  

- určovať počet slov vo vete,  

veta  

 

- čítať veľké tlačené písmená podľa predlohy.  veľké tlačené písmená 

 

Písanie – prípravné obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- písať tvary veľkých tlačených písmen,  tvary veľkých tlačených písmen  

- písať podľa predlohy tvary prípravných 

cvikov.  

prípravné cviky  

 

 

Rozprávanie – prípravné obdobie 

 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- správne artikulovať a vyslovovať všetky 

hlásky,  

výslovnosť slovenských hlások  

 

- predstaviť sa rodným menom a priezviskom.  predstavenie sa  

 

 

Počúvanie – prípravné obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- počúvať a porozumieť informácii od učiteľa, 

spolužiaka...,  

- pracovať podľa inštrukcie učiteľa.  

prijímanie informácií  

 

 

Čítanie – šlabikárové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci šlabikárového obdobia v 1. ročníku 

základnej školy vie/dokáže:  

- čítať všetky písmená,  

písmená  

hlásky  

dĺžka hlásky  



- rozlišovať hlásky,  

- vyslovovať krátku a dlhú hlásku, 

- rozlišovať písmená: tlačené, písané, malé a 

veľké,  

tlačené, písané, veľké a malé 

písmená abecedy  

- určovať hlásky v slabike,  

- spájať hlásky do slabiky,  

slabika (analýza a syntéza)  

 

- čítať slabiky (otvorenú, zatvorenú, so 

spoluhláskovou skupinou a s viacnásobnou 

spoluhláskovou skupinou),  

 

- čítať slová po slabikách,  

- určovať počet slabík a hlások v slove,  

- určovať pozíciu hlásky v slove (na začiatku, 

uprostred, na konci),  

- čítať slová zložené z otvorených slabík,  

- čítať slová zložené z otvorených a 

zatvorených slabík,  

- čítať slová zo zatvorených slabík,  

- čítať slová so slabikotvorným r – ŕ, l – ĺ,  

- čítať slová a vysvetľovať ich význam,  

slovo  

 

- čítať vety,  

- určovať prvé slovo vety podľa veľkého 

začiatočného písmena,  

-  rozlišovať druhy viet podľa interpunkčného 

znamienka,  

veta  

druhy viet  

interpunkčné znamienka  

-  správne vyslovovať hlásky s dĺžňom, 

mäkčeňom, vokáňom, dvoma bodkami, 

rozlišovacie znamienka: dĺžeň, 

mäkčeň, vokáň, dve bodky  

- čítať text zľava doprava.  orientácia v texte  

 

Písanie – šlabikárové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- písať všetky tvary písaných písmen 

samostatne, v slabikách, slovách, vetách, pri 

prepise, odpise aj samostatnom písaní,  

- písať písmená v správnom sklone a so 

správnou veľkosťou,  

tvary veľkých a malých písaných 

písmen  

 

- odpísať písaným písmom písmená, slabiky, 

slová, vety, text podľa písanej predlohy,  

odpis písmen, slabík, slov, viet a 

textu  

- prepísať písaným písmom slabiky, slová, 

vety, text podľa tlačenej predlohy,  

prepis písmen, slabík, slov, viet a 

textu  

- na základe počutého písať písmená, slabiky, 

slová, vety, text písaným písmom.  

písanie písmen, slabík, slov, viet a 

textu podľa diktovania  

 

Rozprávanie – šlabikárové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- vyžiadať si od učiteľa, spolužiaka informáciu 

potrebnú k riešeniu úlohy,  

vyžiadanie informácie  

 

- súvislo rozprávať o nejakej udalosti,  rozprávanie o udalosti  

 



- dopĺňať rozprávanie na základe otázok 

učiteľa, spolužiaka,  

- formulovať otázky na doplnenie informácie k 

rozprávaniu.  

 

Počúvanie – šlabikárové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

-  uvedomelo počúvať rozprávanie učiteľa 

 alebo spolužiaka,  

-  porozumieť, čo učiteľ alebo spolužiak 

 hovorí.  

počúvanie a porozumenie 

rozprávaniu učiteľa, spolužiaka  

 

 

Čítanie – čítankové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci čítankového obdobia v 1. ročníku 

základnej školy vie/dokáže:  

- čítať báseň, hádanku zapísanú tlačeným alebo 

písaným písmom,  

- odlíšiť poéziu od prozaického textu 

(nepoužívajú pojem poézia, próza),  

- odpovedať na otázky viažuce sa k 

informáciám uvedeným v básni alebo 

hádanke,  

báseň  

hádanka  

- prečítať s porozumením prozaický text,  

- odpovedať na otázky viažuce sa k 

informáciám uvedeným v texte,  

- porozprávať dej prečítaného príbehu 

(rozprávky),  

- určiť nadpis a autora textu,  

text  

rozprávka, príbeh  

nadpis, autor  

- správne čítať oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, zvolacie a želacie vety,  

druhy viet  

 

- prerozprávať jednoduchý dej umeleckého 

textu,  

- správne odpovedať na otázky viažuce sa k 

informáciám obsiahnutým priamo v texte,  

- predniesť báseň alebo kratší prozaický text,  

rozprávanie  

dej v umeleckom texte  

umelecký prednes  

- odlíšiť reč postáv v dramatizovanom texte,  

- prečítať text danej postavy v dramatickom 

diele,  

- používať pri dramatizácii textu neverbálne 

prvky komunikácie,  

- určiť postavy v dramatickom texte,  

- primeraným spôsobom opísať ich vlastnosti,  

- identifikovať ilustráciu v texte,  

- poznať funkciu ilustrácie,  

- prostredníctvom ilustrácie dopĺňať text,  

- priradiť vhodnú ilustráciu k textu,  

- priradiť k ilustrácii vhodnú časť textu,  

dramatizácia umeleckého textu  

dej zdramatizovaného textu  

postavy zdramatizovaného textu a 

ich vlastnosti  

ilustrácia a jej funkcia  



 

Písanie – čítankové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- odpísať krátky text podľa predlohy,  

- prepísať tlačený text písaným písmom,  

- písať vety a krátke texty podľa diktovania,  

- samostatne zapísať vlastnú myšlienku v 

rozsahu jednej vety,  

- používať pravopis písania veľkého písmena 

na začiatku vlastných podstatných mien osôb,  

- napísať správne svoje rodné meno aj 

priezvisko,  

odpis písaného textu  

prepis tlačeného textu  

písanie podľa diktovania  

samostatné písomné vyjadrovanie 

myšlienok  

písanie vlastných podstatných mien 

osôb písaným písmom  

 

- písať prvé slovo vety s veľkým písmenom,  

- správne písať interpunkčné znamienka na 

konci oznamovacích, opytovacích, zvolacích, 

želacích a rozkazovacích viet (pri odpise a 

prepise textu),  

- písať správne interpunkčné znamienka na 

konci viet v diktáte.  

veta – veľké písmená na začiatku 

viet  

interpunkčné znamienka na konci 

viet  

 

Rozprávanie – čítankové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- poznať základné pravidlá slušného správania 

a aplikovať ich v reálnom živote,  

- pozdraviť, osloviť dospelých aj spolužiakov,  

- zvítať, rozlúčiť sa, poprosiť, poďakovať, 

zaželať niekomu niečo,  

- ospravedlniť, vyjadriť súhlas, nesúhlas,  

- zablahoželať, privítať niekoho, rozlúčiť sa, 

poprosiť,  

- požiadať niekoho o niečo.  

základy spoločenského správania  

komunikácia  

 

Počúvanie – čítankové obdobie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

- uvedomelo počúvať rozprávanie učiteľa 

alebo spolužiaka,  

- rozumieť tomu, čo učiteľ alebo spolužiak 

hovorí.  

počúvanie (porozumenie rozprávaniu 

učiteľa, spolužiaka)  

 

 

Jazyková a slohová zložka 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

- správne určovať hlásku a písmeno v daných 

slovách,  

- vymenovať počet písmen a hlások v slovách,  

hláska a písmeno  

rozlíšenie pojmov hláska – písmeno  

odlišnosť písmen ch, dz a dž v 

hovorenej reči a v písanom prejave  

výslovnosť hlások a písmen v 

slovách  



- rozlišovať hlásky, ktoré sa zapisujú jedným 

písmenom od hlások, ktoré sa skladajú z 

dvoch písmen (dz, dž, ch),  

- správne vyslovovať hlásky v slovách,  

- napísať tlačené a písané písmená slovenskej 

abecedy,  

- vymenovať a napísať písmená v abecednom 

poradí,  

- zoraďovať slová v abecednom poradí na 

základe prvého písmena,  

abeceda  

- správne vyslovovať a písať hlásky s 

rozlišovacími znamienkami: dĺžeň, mäkčeň, 

vokáň, dve bodky,  

- rozlíšiť a správne použiť slová, kde 

rozlišovacie znamienko mení význam slov 

(koza - koža...),  

- správne dopĺňať chýbajúce rozlišovacie 

znamienka do slov,  

- opravovať text s nesprávne uvedenými 

rozlišovacími znamienkami,  

rozlišovacie znamienka:  

dĺžeň, mäkčeň, vokáň a dve bodky  

rozlišovacie znamienka v grafickom 

prejave a ich funkcia (zmena 

významu slova)  

- samostatne vymenovať samohlásky krátke a 

dlhé,  

- samostatne vymenovať spoluhlásky: mäkké, 

tvrdé, obojaké,  

- samostatne vymenovať dvojhlásky,  

- v texte rozlíšiť samohlásky, spoluhlásky a 

dvojhlásky,  

samohlásky: krátke a dlhé  

spoluhlásky: mäkké, tvrdé a obojaké  

dvojhlásky  

rozlíšenie hlások na samohlásky, 

spoluhlásky a dvojhlásky  

- rozdeliť samohlásky na dve skupiny,  

- správne vyslovovať krátke a dlhé 

samohlásky,  

- uplatniť pravopis slov so samohláskou ä,  

- rozlíšiť význam slov, kde kvantita 

samohlásky mení význam slova napr. (latka – 

látka, sud - súd),  

samohlásky: krátke a dlhé  

samohláska ä a jej pravopis  

- správne vyslovovať a písať dvojhlásky: ia, ie, 

iu, ô,  

- správne prepisovať slabiky ja–já, je, ju–jú na 

začiatku a na konci slova,  

- zdôvodňovať pravopis v slovách s 

dvojhláskami: ia, ie, iu, ô,  

dvojhlásky: ia, ie, iu, ô  

 

- identifikovať v slovách mäkké spoluhlásky č, 

dž, š, ž, c, dz, j ď, ť, ň, ľ a samostatne ich 

vymenovať,  

- uplatniť pravopis i/í po mäkkých 

spoluhláskach,  

- správne vyslovovať mäkké spoluhlásky aj v 

menej známych slovách, v nových slovných 

spojeniach a poznať ich významovú stránku,  

mäkké spoluhlásky  

pravopis i/í po mäkkých 

spoluhláskach a y/ý v koreni 

domácich slov  

výslovnosť mäkkých spoluhlások č, 

dž, ž, š, c, dz, j ď, ť, ň, ľ  

výslovnosť a pravopis spoluhlások ď, 

ť, ň, ľ pred samohláskami i, e a pred 

dvojhláskami ia, ie, iu  



- identifikovať v slovách tvrdé spoluhlásky h, 

ch, k, g, d, t n, l,  

- rozlišovať tvrdé spoluhlásky v texte po 

sluchovej aj zrakovej stránke,  

- uplatniť pravopis y/ý po tvrdých 

spoluhláskach,  

- uplatniť pravopis i/í po tvrdých 

spoluhláskach v cudzích slovách (kino, 

kimono...) a v zvukomalebných slovách 

(kikirik, chi-chi...),  

- uplatniť pravopis a výslovnosť slov s tvrdou 

spoluhláskou l, po ktorej sa píše y (lyko, 

mlyn, plyn, lysá, lyžica...),  

tvrdé spoluhlásky  

výskyt i/í po tvrdých spoluhláskach v 

cudzích a zvukomalebných slovách  

výslovnosť a pravopis spoluhlások d, 

t, n, l v porovnaní s výslovnosťou a 

pravopisom spoluhlások ď, ť, ň, ľ  

- rozoznávať krátke a dlhé slabiky,  

- správne spájať spoluhlásky a samohlásky do 

slabík,  

- správne spájať spoluhlásky a dvojhlásky do 

slabík,  

- rozdeľovať slová na slabiky,  

- rozdeľovať slová na jednoslabičné a 

viacslabičné,  

- správne rozdeľovať slová na konci riadku,  

- rozoznávať kvantitu slabík,  

- rozdeľovať slová s dvojhláskami na slabiky,  

slabika  

kvantita slabík  

spájanie hlások do slabík  

slabičnosť slov  

rozdeľovanie slov na konci riadka  

- tvoriť gramaticky správne vety,  

- poznať druhy viet (oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, želacie a zvolacie),  

- správne používať za vetami interpunkčné 

znamienka: bodku, otáznik, výkričník,  

- uplatňovať melódiu vety podľa 

komunikačného zámeru výpovede,  

- rozlišovať neúplnú vetu v texte,  

jednoduchá veta  

druhy viet  

interpunkčné znamienka (bodka, 

otáznik, výkričník) na konci vety  

neúplná veta  

- zablahoželať ústne aj písomne,  

- používať tykanie a vykanie v závislosti od 

danej situácie,  

- napísať správne adresu svojho bydliska,  

- napísať jednoduchý (súkromný) list,  

- sformulovať blahoželanie ústne, písomne,  

- napísať blahoželanie na pohľadnicu,  

ústne a písomné blahoželanie  

tykanie – vykanie  

adresa bydliska  

súkromný list  

blahoželanie (ústne, písomne)  

pohľadnica  

- porozprávať vlastný zážitok,  

- porozprávať obsah z prečítaného textu,  

- porozprávať príbeh podľa série obrázkov,  

- porozprávať dej konkrétneho alebo 

vymysleného príbehu,  

- vytvoriť nadpis k príbehu,  

- opísať predmet podľa jeho najvýraznejších 

(osobitých) znakov,  

- opísať ilustráciu pomocou vlastnej slovnej 

zásoby.  

rozprávanie (ústne)  

opis predmetu, ilustrácie  

 



Čítanie a literárna výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

- porozumieť, že text má určitý komunikačný 

zámer (oznámiť niečo, poučiť niekoho, 

prípadne pobaviť),  

- uplatňovať správnu techniku čítania pri čítaní 

akéhokoľvek textu,  

- čítať plynulo súvislý text, správne dýchať, 

artikulovať, dodržiavať správnu výslovnosť,  

- prečítať text na primeranej úrovni, pričom 

uplatňuje vhodnú moduláciu hlasu, 

suprasegmentálne javy (melódia vety, slovný 

prízvuk, dôraz, pauza, rytmus, intenzita 

hlasu),  

- čítať text s porozumením,  

- reprodukovať informácie podľa otázok 

formulovaných učiteľom, ktoré sú v texte 

uvedené priamo,  

- porozumieť informáciám, podľa otázok 

formulovaných učiteľom, ktoré sú v texte 

uvedené nepriamo,  

- vyjadriť vlastný názor na prečítaný text,  

- rozlíšiť báseň od iných literárnych útvarov,  

- identifikovať veršované a neveršované 

literárne útvary,  

- identifikovať v básni strofu,  

- identifikovať v básni rým, verš,  

- zarecitovať báseň (básne) podľa vlastného 

výberu,  

- identifikovať nadpis v texte,  

- tvoriť nadpis k rôznym textom (básnickým 

alebo prozaickým),  

text  

báseň, strofa, rým, verš  

nadpis  

- vyhľadávať v textoch mená autorov detskej 

literatúry,  

- poznať mená najznámejších autorov detskej 

literatúry,  

- orientovať sa v knižnici,  

- čítať knihy od známych slovenských aj 

zahraničných autorov detskej literatúry,  

- povedať obsah prečítanej knihy,  

- vymenovať postavy z prečítanej knihy,  

- poznať mená detských ilustrátorov,  

- nakresliť ilustráciu k prečítanej knihe,  

autor, spisovateľ, spisovateľka  

kniha, knižnica, čitateľ  

ilustrácia, ilustrátor  

- recitovať krátke útvary ľudovej slovesnosti,  

- odlíšiť krátke literárne útvary ľudovej 

slovesnosti od iných literárnych útvarov 

(napr. rozprávok),  

- zaspievať ľudovú pieseň podľa vlastného 

výberu,  

krátke literárne útvary ľudovej 

slovesnosti  

 



- vysvetliť pojem ľudová rozprávka,  

- plynulo prečítať text ľudovej rozprávky,  

- uplatniť pri čítaní správne dýchanie, 

artikuláciu a dodržiavať správnu výslovnosť,  

- identifikovať postavy v rozprávke,  

- porozprávať dej rozprávky,  

- povedať ponaučenie vyplývajúce z 

rozprávky,  

- vymenovať názvy niektorých rozprávkových 

kníh,  

ľudová rozprávka (obsah, dej, 

postavy)  

 

- vysvetliť pojem bábkové divadlo,  

- vysvetliť, čo je bábka, kto je bábkoherec, 

bábkar,  

- zhotoviť jednoduchú bábku (z papiera, látky),  

- zahrať bábkovú hru so spolužiakmi,  

bábkové divadlo, bábkoherec, bábkar  

 

- vysvetliť pojem zdrobnenina,  

- vyhľadať zdrobneninu v texte,  

- vytvoriť krátky literárny text so 

zdrobneninami,  

zdrobnenina  

 

- čítať nahlas a s porozumením veku primerané 

texty z novín a detských časopisov,  

- povedať stručný obsah prečítaného textu,  

- poznať názvy známych detských časopisov.  

noviny  

detské časopisy  

 

Jazyková a slohová zložka 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

- zoradiť slová v abecednom poradí podľa 

druhého, tretieho..., n-tého písmena,  

- použiť aspoň jednu kodifikovanú príručku 

slovenského jazyka,  

- podľa abecedného poradia vyhľadať slová a 

heslá v slovníkoch, v telefónnom zozname a 

v encyklopédiách,  

abeceda  

slovníky  

encyklopédie, telefónny zoznam  

- nahradiť spoluhlásku l, ĺ a r, ŕ samohláskou a 

vytvoriť slabiku,  

- identifikovať slová so slabikotvornými 

hláskami v texte,  

- tvoriť nové slová zo slabikotvorných slabík,  

slabikotvorné hlásky l, ĺ, r, ŕ (písanie 

a výslovnosť)  

 

- vymenovať obojaké spoluhlásky,  

- identifikovať v texte obojaké spoluhlásky,  

- písať po obojakých spoluhláskach mäkké i, í, 

alebo tvrdé y, ý,  

obojaké spoluhlásky  

 

- vymenovať vybrané a príbuzné slová po 

spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z),  

- rozoznať pravopis vybraných a príbuzných 

slov,  

vybrané slová po obojakých 

spoluhláskach (b, m, p, r, s, v, z)  

príbuzné slová (odvodzovanie, 

tvorenie, pravopis)  



- používať vybrané a príbuzné slová v iných 

slovných spojeniach, v texte,  

- vysvetliť pojem podstatné mená,  

- pýtať sa na podstatné mená otázkou: kto je 

to? čo je to?,  

- identifikovať na základe otázky podstatné 

mená v texte,  

- vysvetliť pojem všeobecné a vlastné 

podstatné mená,  

- rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená v 

texte,  

- uplatňovať pravidlá slovenského pravopisu 

pri písaní vlastných mien osôb, zvierat, vecí, 

miest, mestských častí, obcí, ulíc, pohorí, 

riek, potokov, štátov,  

podstatné mená  

všeobecné a vlastné podstatné mená  

- vysvetliť pojem slovesá,  

- opýtať sa na slovesá otázkou: čo robí?,  

- identifikovať slovesá v texte na základe 

otázky,  

- písať v slovesách koncovku – li,  

- identifikovať slová podobného významu v 

texte,  

- vysvetliť pojem prídavné mená,  

- pýtať sa na prídavné mená otázkou: aký? 

aká? aké?,  

- identifikovať na základe otázky prídavné 

mená v texte,  

- identifikovať slová opačného významu v 

texte,  

- používať synonymá a antonymá vo vetách, v 

texte,  

slovesá  

slová podobného významu 

(synonymá)  

prídavné mená  

slová opačného významu (antonymá)  

- vysvetliť pojem zámená,  

- identifikovať bežne používané zámená (ja, ty, 

on, ona, ono, my, vy, oni, ony, tebe/ti, 

mňa/ma, nás, vám, im, jemu/mu, jej, môj, 

tvoj, jeho, jej, náš, váš, ich, kto, čo, ten, to, 

tam, takto) v texte,  

- používať zámená v ústnej a písomnej 

komunikácii,  

- vysvetliť pojem číslovky,  

- opýtať sa na číslovky otázkami: koľko? 

koľkí?,  

- vyhľadať v texte základné a radové číslovky,  

- používať číslovky v bežnej komunikácii,  

- zapísať číslovky slovom,  

zámená  

číslovky  

- rozoznať časti listu (úvod, jadro, záver),  

- v liste rozoznať oslovenie a podpis,  

- správne napísať oslovenie v liste,  

- písomne zoštylizovať jednoduchý list,  

- rozoznať druhy korešpondencie,  

list  

členenie listu (úvod, jadro, záver, 

podpis)  

oslovenie  



- porozprávať udalosť alebo zážitok zo života 

podľa série obrázkov, na základe vopred 

vytvorenej osnovy,  

- porozprávať dej podľa časovej postupnosti,  

rozprávanie – písomne  

osnova (úvod, jadro, záver)  

časová postupnosť  

- sformulovať krátky oznam,  

- napísať jednoduchý oznam prostredníctvom 

SMS, mejlom,  

- napísať správu mejlom,  

- odlíšiť správu od oznamu,  

oznam  

SMS, mejl  

správa  

odlíšenie oznamu od správy  

- vyhľadať inzeráty v časopisoch, v novinách, 

v reklamách, na internete,  

- triediť inzeráty podľa obsahového zamerania,  

- dokáže písomne sformulovať krátky inzerát,  

inzerát  

 

- vysvetliť pojem reklama,  

- rozlíšiť druhy reklamy,  

- sformulovať krátky reklamný text,  

-  posúdiť veku primeraným spôsobom a 

jazykom hodnovernosť reklamy,  

reklama  

druhy reklamy  

- vysvetliť pojem pozvánka,  

- rozpoznať jednotlivé body pozvánky (miesto, 

čas, program, pozývateľ),  

- sformulovať písomne text pozvánky na určité 

podujatie (besiedka, koncert),  

pozvánka  

 

- opísať charakteristické prvky predmetu,  

- opísať funkčnosť predmetu a poznať jeho 

praktické využitie,  

- slovne vysvetliť čo je nákres, schéma,  

- identifikovať nákres, schému v texte,  

- charakterizovať návod,  

- pracovať podľa jednoduchého návodu,  

- prezentovať návod verejne,  

- rozpoznať jednoduchý recept,  

- rozlíšiť druhy receptov (lekársky, kuchársky),  

- pracovať podľa jednoduchého receptu,  

- zostaviť jednoduchý recept,  

opis pracovného predmetu  

nákres  

schéma  

návod  

recept  

- identifikovať vizitku po vizuálnej stránke,  

- rozoznať, ktoré údaje o človeku vizitka 

prezrádza,  

- predstaviť sa prostredníctvom vizitky,  

- vyrobiť vizitku pre seba, pre spolužiaka, 

rodiča.  

vizitka  

 

 

Čítanie a literárna výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

- čítať plynulo súvislý umelecký text,  

- uplatňovať zásady správnej techniky čítania 

zameranej na umelecký prednes,  

literatúra pre deti a mládež  

 



- správne dýchať, artikulovať, dodržiavať 

správnu výslovnosť,  

- literárny text čítať s porozumením,  

- odpovedať na otázky zamerané na obsahovú 

stránku textu,  

- vymenovať najznámejšie knihy pre deti a 

mládež,  

- pozná mená významných autorov detskej 

literatúry,  

- porozprávať krátky dej alebo obsah prečítanej 

knihy,  

- vyjadriť pocity a zážitky z prečítaného textu 

(knihy),  

- vysvetliť pojmy poézia a próza,  

- rozoznať v texte poéziu od prózy,  

- recitovať báseň so zameraním na umelecký 

prednes,  

- rozoznať v prozaickom útvare odseky,  

poézia, próza  

odsek  

- vysvetliť pojem ľudová slovesnosť,  

- vymenovať literárne útvary ľudovej 

slovesnosti,  

- čítať krátke ľudové útvary s porozumením,  

- vysvetliť pojem pranostika,  

- vyhľadať pranostiky v texte,  

- zapamätať si najznámejšie pranostiky,  

- vyhľadať príslovia a porekadlá v texte,  

- povedať ponaučenie vyplývajúce z príslovia,  

- vysvetliť pojem prirovnanie,  

- identifikovať prirovnania v texte,  

- napísať samostatne vety, v ktorých použije čo 

najviac prirovnaní,  

ľudová slovesnosť  

pranostika  

príslovie  

porekadlo  

prirovnanie  

- autorskú rozprávku prečítať nahlas, plynulo, s 

porozumením,  

- v rozprávke výrazne čítať priamu reč,  

- rozlíšiť rozdiely medzi ľudovou a autorskou 

rozprávkou,  

- rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy rozprávky,  

- povedať ponaučenie vyplývajúce z 

rozprávky,  

autorská rozprávka  

hlavná a vedľajšia postava  

- určiť hlavnú myšlienku v rôznych literárnych 

textoch,  

- určiť rozdiely medzi rozprávkou a povesťou,  

- charakterizovať povesť,  

- určiť hlavnú myšlienku povesti,  

- správne formulovať otázky k obsahu povesti,  

- vysloviť vlastný názor na povesť.  

hlavná myšlienka  

povesť (vhodný výber povesti, 

zamerať sa na kratšie a po obsahovej 

stránke jednoduchšie povesti)  

 

 

 



Jazyková a slohová zložka 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

- vytvárať nové slová s rôznymi predponami,  

- uplatniť pravopis predpôn,  

- identifikovať slabičné a neslabičné predpony,  

- rozlíšiť význam slov utvorených z rôznych 

predpôn,  

- používať slová s predponami v texte,  

tvorenie slov predponami  

pravopis a výslovnosť 

predponových odvodenín  

- uplatniť pravopis vybraných a odvodených 

slov, ktoré rovnako alebo podobne znejú, ale 

majú odlišný význam aj pravopis (napr. byť – 

biť, vyť – viť, výr – vír),  

- uplatniť pravopis geografických názvov s i/í a 

y/ý po obojakej spoluhláske,  

pravopis ďalších vybraných slov  

geografické názvy s i/í a y/ý po 

obojakej spoluhláske  

- rozdeľovať hlásky na párové znelé, párové 

neznelé, nepárové znelé,  

- uplatniť výslovnosť a pravopis znelých 

párových spoluhlások na konci slov a 

neznelých spoluhlások na konci slov,  

- uplatniť výslovnosť a pravopis spodobovaných 

spoluhlások vo vnútri slova,  

- uplatniť výslovnosť a pravopis spodobovaných 

spoluhlások na hranici slov,  

- uplatniť pravopis a výslovnosť spoluhlásky v,  

delenie hlások na znelé a neznelé  

spodobovanie na konci slova, 

uprostred slova, na hranici slov  

pravopis a správna výslovnosť 

spoluhlások na konci slov, na 

morfematickom švíku, hranici slov  

pravidlá pravopisu a výslovnosť 

spoluhlásky v  

- 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,  

priama reč  

uvádzacia veta, úvodzovky  

- rozdeliť slovné druhy na ohybné a neohybné,  

- rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená,  

- uplatniť pravopis v názvoch štátov a v 

pomenovaniach príslušníkov národov,  

- určiť gramatické kategórie podstatných mien,  

- určiť mužský, ženský a stredný rod 

podstatných mien,  

- určiť jednotné a množné číslo podstatných 

mien,  

- vymenovať pádové otázky a latinské názvy 

pádov,  

- skloňovať podstatné mená podľa jednotlivých 

pádov,  

- určiť a vytvoriť základný tvar podstatného 

mena,  

- použiť tvary podstatných mien vo vetách a v 

texte,  

- určiť rod, číslo a pád prídavných mien,  

- určiť základný tvar prídavného mena,  

ohybné a neohybné slovné druhy  

podstatné mená - vlastné a 

všeobecné  

vlastné podstatné mená – názvy 

štátov a príslušníkov národov  

gramatické kategórie podstatných 

mien (rod, číslo, pád)  

rod podstatných mien  

číslo podstatných mien  

pád podstatných mien  

základný tvar podstatného mena  

prídavné mená (rod, číslo, pád)  

základný tvar prídavného mena  

zhoda podstatného a prídavného 

mena v rode, čísle a páde  

zámená  

druhy zámen (osobné, 

privlastňovacie)  



- určiť zhodu podstatného a prídavného mena v 

rode, čísle a páde,  

- identifikovať zámená v texte,  

- rozoznať druhy zámen (osobné a 

privlastňovacie),  

- používať zámená v ústnej aj písomnej 

komunikácii,  

- identifikovať základné a radové číslovky v 

texte,  

- správne skloňovať číslovky,  

- uplatniť pravopis čísloviek,  

- určiť v texte základný tvar slovesa – neurčitok,  

- určiť gramatické kategórie slovies (osobu, 

číslo a čas),  

- správne časovať slovesá,  

- správne časovať sloveso byť vo všetkých 

slovesných časoch,  

číslovky: základné a radové  

slovesá  

gramatické kategórie slovies  

časovanie slovies  

- charakterizovať neohybné slovné druhy,  

- vymenovať neohybné slovné druhy,  

- určiť funkciu neohybných slovných druhov vo 

vete,  

- identifikovať neohybné slovné druhy v texte,  

- vyhľadať príslovky v texte na základe otázok: 

kde? kedy? a ako?,  

- identifikovať predložky v texte,  

- uplatniť správnu výslovnosť a pravopis 

predložiek s/so, z/zo, k/ku v spojení s 

osobnými zámenami,  

- identifikovať spojky v texte,  

- vymenovať spojky, ktoré sa v reči najčastejšie 

vyskytujú,  

- rozoznať v texte častice a citoslovcia,  

- určiť funkciu častíc a citosloviec,  

- vymenovať najfrekventovanejšie výrazy 

súhlasu,  

            nesúhlasu, istoty, pochybnosti (áno/nie,     

            hádam,   

            asi, možno...),  

- používať častice a citoslovcia v ústnej a 

písomnej komunikácii,  

neohybné slovné druhy  

príslovky, predložky, spojky, 

častice, citoslovcia  

funkcia neohybných slovných 

druhov vo vete  

príslovky  

predložky  

pravopis predložiek a ich správna 

výslovnosť  

spojky  

najfrekventovanejšie spojky (a, ale, 

keď, aby, že ...)  

častice a citoslovcia  

- vysvetliť pojem umelecký a vecný text,  

- prakticky rozoznať umelecký a vecný text,  

- vysvetliť pojem kľúčové slová,  

- identifikovať kľúčové slová v umeleckom a 

vecnom texte,  

- porozprávať prostredníctvom kľúčových slov 

krátky príbeh,  

- napísať osnovu,  

- zreprodukovať text podľa napísanej osnovy,  

- napísať krátky umelecký text,  

- napísať krátky vecný text,  

umelecký a vecný text  

kľúčové slová  

osnova v umeleckom a náučnom 

texte (písomne)  

tvorivé písanie  



- vysvetliť pojem diskusia,  

- diskutovať na určitú tému vybratú 

učiteľom/žiakom,  

- vysloviť a obhájiť si vlastný názor v diskusii,  

- dodržiavať pravidlá spoločenského správania 

počas diskusie,  

- primerane riešiť umelo vytvorenú konfliktnú 

situáciu,  

- prejaviť vlastný názor primeraným spôsobom a 

primeranými jazykovými prostriedkami na 

konfliktnú situáciu,  

- poznať niektoré stratégie riešenia konfliktu,  

diskusia  

názor  

- opísať podľa predlohy osobu,  

- vymenovať charakteristické črty opisovanej 

osoby: vonkajšie,  

- vnútorné (charakterové),  

- opísať osobu podľa živého modelu 

(spolužiaka, učiteľa),  

- v opise použiť jednoduché vety, súvetia a 

prirovnania,  

opis osoby (ústne, písomne)  

 

- vysvetliť pojem interview,  

- písomne koncipovať jednoduché otázky a 

odpovede ako koncept k interview,  

- zrealizovať so spolužiakmi interview o 

aktuálnej udalosti,  

interview (cielený rozhovor)  

 

- zreprodukovať ústne a písomne kratší 

prečítaný text,  

- dodržiavať časovú postupnosť deja,  

- napísať dejovú postupnosť rozprávania,  

- písomne priradiť správne nadpisy k dejovej 

osnove,  

reprodukcia rozprávania  

časová postupnosť deja  

- vlastnými slovami charakterizovať plagát,  

- rozlíšiť, na aké účely sa plagát používa,  

- vytvoriť jednoduchý plagát k aktuálnej 

udalosti.  

plagát  

 

 

 

Čítanie a literárna výchova 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

- čítať náučný text s porozumením,  

- identifikovať informácie uvedené priamo v 

texte,  

- tvoriť otázky k informáciám uvedeným priamo 

v texte,  

- identifikovať informácie uvedené v texte 

nepriamo,  

náučná literatúra  

diagramy a grafy  

umelecká literatúra  

divadlo, divadelná hra  



- tvoriť otázky k informáciám uvedeným v texte 

nepriamo,  

- identifikovať v texte diagramy a grafy,  

- prečítať diagramy a grafy v náučnom texte,  

- určovať podľa diagramu alebo grafu pomerné 

zastúpenie jednotlivých položiek,  

- v texte navzájom odlíšiť umeleckú a náučnú 

literatúru,  

- čítať umelecký text samostatne, s dôrazom na 

správnu výslovnosť, dikciu, artikuláciu,  

- naspamäť zarecitovať jednu/viac básní,  

- predniesť kratšie prozaické dielo,  

- charakterizovať divadlo, divadelnú hru,  

- účinkovať v divadelnej hre, ktorú nacvičí 

učiteľ so žiakmi v triede, v škole,  

- dbať na výrazný prednes priamej reči v 

dramatických textoch,  

- poznať spoločenské pravidlá správania sa v 

divadle,  

- charakterizovať pojmy rozhlas, televízia, film, 

kino a vzájomne ich odlíšiť,  

- poznať názvy detských literárnych diel 

(rozprávok), ktoré boli sfilmované,  

- rozprávať obsah detského filmu, ktorý žiakov 

najviac upútal,  

- vymenovať hlavné postavy z detského filmu,  

- opísať vzťahy medzi filmovými postavami,  

- poznať spoločenské pravidlá správania sa v 

kine,  

rozhlas, televízia, film, kino  

prepojenie literatúry s filmovou, 

televíznou a divadelnou tvorbou  

- vysvetliť pojem dialóg, poznať koľko osôb na 

ňom participuje,  

- identifikovať dialóg v texte a prečítať ho s 

porozumením,  

- zrealizovať dialóg so spolužiakom, použiť 

primeranú gestikuláciu, mimiku,  

dialóg  

mimojazykové prostriedky 

(gestikulácia, mimika)  

- vysvetliť pojem kapitola,  

- rozoznať v knihe kapitoly,  

kapitola  

 

- vysvetliť pojem bájka,  

- vyhľadať bájky z rôznych zdrojov (kníh, 

internetu),  

- čítať bájku so zameraním na výrazný prednes 

priamej reči,  

- pokúsiť sa o dramatizáciu bájky,  

- vlastnými slovami hovoriť ponaučenie 

vyplývajúce z bájky,  

- poznať mená autorov bájok slovenskej a 

svetovej literatúry,  

bájka  

bájka v svetovej literatúre (Ezop)  

bájka v slovenskej literatúre (J. 

Záborský)  

- vysvetliť pojem komiks,  

- čítať komiks so zameraním na dejovú 

postupnosť,  

komiks  



- zoradiť obrázky podľa dejovej postupnosti,  

- nakresliť samostatne alebo za pomoci 

spolužiakov krátky komiks a napísať k nemu 

výstižný text,  

- charakterizovať vlastnými slovami pojmové 

mapy,  

- samostatne porozprávať o danej téme 

prostredníctvom pojmovej mapy,  

- tvoriť v skupine pojmové mapy výberom z 

ponuky slov, slovných spojení.  

dejová postupnosť v komikse (text 

umiestnený v bublinách, uprostred 

textu, na okrajovej časti obrázku)  

pojmové mapy  

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA  PREDMETU 
 

Žiak je skúšaný ústne /prevažne na hodinách čítania, ale aj na hodinách slohovej a jazykovej výchovy/ 

a písomne / diktáty, pravopisné cvičenia, odpis, tematické  práce, polročné previerky/. Kritéria kontroly 

a hodnotenia diktátov sú v súlade so vzdelávacím štandardom slovenského jazyka a literatúry iŠVP. 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 1. ročníku ZŠ : 

počet: 1  

Zameranie: opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku ZŠ : 

počet: 10  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

3. Samohláska ä  

4. Dvojhlásky  

5. Tvrdé spoluhlásky  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Mäkké spoluhlásky8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le  

9. Vety  

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 3. ročníku ZŠ:  

počet: 10 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 2. ročníka ZŠ  

2. Slová s l, ĺ, r, ŕ  

3. Vybrané slová po b  

4. Vybrané slová po m  

5. Vybrané slová po p  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vybrané slová po r, s  



8. Vybrané slová po v, z  

9. Slovné druhy  

10. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ  

 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 4. ročníku ZŠ:  

počet: 10 

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 3. ročníka ZŠ2. Vybrané slová po b, m  

3. Vybrané slová po p, r  

4. Vybrané slová po s, v, z  

5. Spodobovanie  

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Vlastné podstatné mená  

8. Ohybné slovné druhy  

9. Neohybné slovné druhy  

10. Opakovanie učiva zo 4. ročníka ZŠ  

 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba = 1  

2 – 4 chyby = 2  

5 – 7 chýb   = 3  

8 – 10 chýb = 4  

11 a viac chýb = 5  

 

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – 

(1 chyba).  

 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch:  

1. ročník  10 – 15 plnovýznamových slov  

2. ročník  20 – 30 plnovýznamových slov 

3. ročník  30 – 40 plnovýznamových slov  

4. ročník  40 – 50 plnovýznamových slov  

 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

 

 



Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu ANGLICKÝ JAZYK 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 0 0 3 3 6 

ŠkVP 2 2 0 0 4 

Spolu 2 2 3 3 10 

Učebné osnovy vychádzajú zo vzdelávacieho štandardu ŠVP pre predmet Anglický jazyk. 

Využitie disponibilných hodín: 

V prvom ročníku predstavuje anglický jazyk v rámci primárneho vzdelávania nový 

vyučovací predmet, ktorý bol vytvorený v rámci disponibilných hodín. Tieto hodiny sa použijú 

na zmenu kvality výkonu v nasledovných oblastiach: 

Zoznamovanie sa s melódiou jazyka, základnými slovíčkami a frázami : „What´s your name“, 

„How old are you“, počítanie do 10, hlavní členovia rodiny, časti tela, jedlo... 

V druhom ročníku predstavuje anglický jazyk v rámci primárneho vzdelávania nový 

vyučovací predmet, ktorý bol vytvorený v rámci disponibilných hodín. Tieto hodiny sa použijú 

na zmenu kvality výkonu v nasledovných oblastiach: 

Zdokonaľovanie naučených fráz, nové frázy : „What´s your favourite animal, colour“, 

„He´s/She´s got...“, „Do you like...“, „Can you see...“. Na konci druhého ročníka pribudne 

písanie jednoduchých slov a fráz. 

V ostatných ročníkoch sa upevňujú  a rozširujú získané vedomosti a zručnosti, pribúda 

schopnosť napísať gramaticky správne vety a frázy. 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Anglický jazyk 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a spoločne s vyučovacím 

predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu 

oblasť Jazyk a komunikácia. 

Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života, či už pri ďalšom 

štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích jazykov kladie na praktické 

využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a činnostne zameraný prístup. Komunikácia v 

cudzích jazykoch je podľa Európskeho referenčného rámca (ES, 2007, s. 5) založená na schopnosti 



porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále 

spoločenských a kultúrnych súvislostí podľa želaní a potrieb jednotlivca. 

Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa Spoločného 

európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho vzdelávania. Kompletnú 

komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ. Označenie úrovne A1 je používateľ 

základného jazyka. 

 

Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca: 

Rozumie známym každodenným výrazom a najzakladanejším slovným spojeniam, ktorých účelom je 

uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže používať. Dokáže 

predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných údajoch, ako napríklad 

kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým 

spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu 

pomôcť (SERR, 2013, s. 26). 

 

Politickými a spoločenskými zmenami, intenzívnym rozvojom médií sa náš svet stále zmenšuje. Sústavne 

sme konfrontovaní rozmanitosťou osobitostí iných krajín, iných kultúr a jazykov. Vyučovanie cudzích 

jazykov, interkultúrne učenie sa je neodmysliteľnou súčasťou školského života. 

V posledných rokoch je jedným z ťažísk v našom školstve práve vyučovanie cudzích jazykov a záujem zo 

strany žiakov, či rodičov o štúdium cudzích jazykov neustále rastie. Nielen rodičia, ale aj celospoločenský 

vývin, otvorenie našej krajiny do Európy a jej štruktúr si žiada dobré ovládanie cudzích jazykov, dobré 

vedomosti a komunikatívne zručnosti. 

Jednou z možností, ako čeliť týmto požiadavkám, je skorý začiatok vyučovania cudzích jazykov. 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka je oblasť, ktorá je v našej krajine ešte tak trochu "terra 

incognita". Skúsenosti, ktoré sa získali počas experimentálneho vyučovania, poukazujú však nato, že skorý 

začiatok vyučovania anglického jazyka 

- má pozitívny vplyv na celkový rozvoj osobnosti dieťaťa 

- otvára nový horizont pre rozmanitosť kultúr 

- odbúrava už v mladosti etnocentrické myslenie 

- pomáha vytvárať tolerantnosť voči všetkému inokultúrnemu 

- uľahčuje chápanie a reflektovanie vlastného jazyka a vlastnej kultúry. 

 

 

CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu všeobecných kompetencií a 

komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky 

(ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na 

splnenie komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať komunikačné 

stratégie. 

Skorý začiatok vyučovania anglického jazyka 



− má vzbudiť záujem o jazyk a kultúru 

− má sprostredkovať základné vedomosti v anglickom jazyku 

− má umožniť dieťaťu dorozumievať sa v inom jazyku ako vo vlastnom 

− má byť prínosom k celkovému vývinu dieťaťa a rovnomerne podporovať jeho emocionálne, kreatívne, 

sociálne a kognitívne schopnosti 

− má umožniť dieťaťu lepšie poznanie sveta a tým podporovať jeho sebavedomie 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Obsah skorého vyučovania anglického jazyka vychádza zo záujmu dieťaťa, z detského sveta a z reálií 

krajiny (cultural studies). 

V začiatočnej fáze skorého vyučovania anglického jazyka hrajú dôležitú úlohu parajazykové (rytmus, 

intonácia) a nonverbálne (mimika, gestikulácia) prostriedky.  

V prvom rade má dieťa jazyk zažiť a použiť v komunikácii s partnerom. Pritom majú u začiatočníkov 

prednosť počúvanie a hovorenie. Čítanie a písanie sa pridávajú postupne podľa schopnosti detí a v rámci 

kontextu (napr. slová, ktorých písaný a počutý tvar sa neodlišuje - hot dog, desk, pen atď.). 

Pri používaní jazyka sa dieťa oboznámi so štruktúrami jazyka hravou formou. Ich systematizácia vo forme 

gramatickej progresie ostáva však obsahom neskoršieho vyučovania. 

Správne zvolenými metódami sa 

− má vytvoriť atmosféra, v ktorej sa môže dieťa učiť bez strachu a stresu 

− má využiť a motivovať chuť dieťaťa do učenia sa a jeho prirodzená zvedavosť 

− majú zohľadňovať potreby dieťaťa a hlavne umožniť mu učiť sa všetkými zmyslami 

− má dieťa naučiť reagovať v anglickom jazyku, aktívne ho používať a postupne sa osamostatniť 

(learner´s independence). 

 

 

 

 

1.ročník 

 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  

Vitajte v šťastnom 

dome 

Pojmy: mama, 

otec... 

ahoj, ja som... 

 

Predstavenie sa.  

Pozdravy. 

Kto je to? To je... 

Dobré ráno.  

 

 

 

Žiak sa oboznámi s 

knihou, pracovným 

zošitom, 

 

vie pomenovať 

hlavné postavy, 

vie zahrať scénku, 

vie sa spýtať  druhej 

osoby na meno, 

predstaviť sa. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



Sadnite si. Čo sa 

deje? 

 

Časti domu: 

strecha, okno... 

 

 

 

 

 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

  

Opýta sa kto to je 

a odpovie, 

 

vie zahrať scénku, 

pomenuje časti 

domu a zaspieva 

pieseň. 

 

 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Perá a ceruzky Školské pomôcky : 

pero, ceruzka, 

pravítko. 

Fráza: neurčitý 

člen a podstatné 

meno. 

 

Čo je toto? To je../ 

Neviem. 

 

Čísla 1 - 10. 

Pripočítať 

jednotku: one 

more. 

Koľko ceruziek, 

kníh...? 

 

Slovná zásoba: 

dance with me, 

dance in line... 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

 

Žiak pomenuje veci 

v školskej taške. 

 

 

 

 

 

odpovie na otázku 

Čo je toto?, 

 

napočíta do desať, 

sa spýta na množstvo 

a odpovie, 

 

 

 

 

vie zaspievať pieseň. 

 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Poď sa hrať Hračky v detskej 

izbe, neurčitý člen 

a/an. 

 

Slovná 

zásoba:bábika, 

koláč, rýchlo, 

neposlušný... 

 

Množné číslo 

podstatných mien. 

Žiak vie pomenovať 

šesť hračiek, 

 

 

vie zahrať scénku, 

 

 

 

 

spočíta hračky, 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 



Pieseň. Šesť 

základných farieb, 

geometrické tvary. 

 

 

Väzba : Here´s a..., 

hudobné nástroje. 

 

 

 

 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

 

pomenuje farby, 

vie pomenovať a 

spočítať geometrické 

tvary, 

 

vie použiť väzbu 

Here´s a... 

v kontexte, 

použije slovesá 

činnosti s hudob. 

nástrojmi, 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Vianoce Vianočný stromček 

 

 

 

 

 

 

Vianočná pieseň 

Žiak  nakreslí a 

opíše vianočný 

stromček, 

vie pomenovať 

hračky pod 

stromčekom,  

 

vie zaspievať pieseň 

„We wish you 

a Merry X-Mas“. 

Tradičná ľudová 

výchova 

Obliekanie Kde je moje tričko, 

ponožka...? 

Väzba : jedna 

červená ponožka. 

Zdvorilostné frázy. 

 

Väzba : jedna 

červená ponožka, 

číslovka - príd.m. - 

pod.meno. 

 

Zámeno : môj /my 

 

 

 

Toto je moja 

obľúbená pieseň, 

hračka... 

 

Príkazy: obleč si, 

vyzleč si. 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

Žiak pomenuje 

oblečenie,  

 

 

 

 

vie spočítať kusy 

oblečenia a opísať 

farbu oblečenia, 

 

 

vie použiť väzbu : 

moje nohavice, môj 

pulóver..., 

 

žiak sa opýta na 

obľúbenú vec 

a odpovie, 

 

vie dať pokyny a 

reagovať na ne. 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Šťastné narodeniny Slovná zásoba 

spojená s témou. 

 

Fráza: Ja mám.../ 

I´ve got... 

 

Otázka: Je to...? 

Pokyny: Otvor, 

Poď sa pozrieť. 

 

Otázka: Koľko máš 

rokov? 

Slovná zásoba. 

Pieseň Happy 

Birthday. 

 

Pokyny: tancuj, 

tlieskaj, dup 

nohami... 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

Žiak opíše veci na 

obrázku, 

 

vie použiť frázu I´ve 

got... 

 

precvičí si otázku Je 

to..? a odpovede, vie 

reagovať na pokyny, 

 

sa vie opýtať na vek 

a odpovedať, vie 

zaspievať pieseň, 

 

 

 

vie zahrať scénku, 

reagovať na pokyny, 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Čas na kúpeľ Slovná zásoba na 

danú tému, Fráza- 

Nech sa páči... 

 

 

Otázka pomocou 

modálneho slovesa 

Can, Opis činností 

v prvej osobe: 

umývam si ruky... 

 

Prídavné mená: 

horúci, teplý, 

studený. To je... 

 

Väzba It´s cold, 

red, big... 

 

 

Pokyny: umy sa, 

lúskaj prstami... 

 

 

 

 

Žiak pomenuje veci 

v kúpeľni, vie použiť 

frázu: Here´s...a 

zaspievať pieseň. 

 

vie sa opýtať a 

odpovedať pomocou 

slovesa Can, vie 

opísať činnosti na 

obrázku. 

 

použije dané 

prídavné mená 

v kontexte, 

 

opíše veci pomocou 

väzby It´s…cold, 

hot,  

 

vie reagovať na 

pokyny, vyjadrí 

svoje schopnosti 

pomocou slovesa 

Can. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 



Opakovanie tém. 

celku. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Veľkonočné sviatky Veľkonočné 

vajíčko 

Žiak si osvojí novú 

slovnú zásobu. 

Tradičná ľudová 

výchova 

Domáci miláčikovia Slovná zásoba na 

danú tému. Väzba 

There´s... 

 

 

 

Príkazy: zobuď sa, 

skry sa... 

Zdvorilostné frázy: 

ďakujem, nie je za 

čo. 

 

Otázka pomocou 

slovesa do. 

Otázka Kde je..? 

Predložky: na, v / 

on, in. 

 

Otázka : Čo sa 

deje? / What´s the 

matter? 

Pieseň Are you 

happy? 

 

Prídavné mená : 

malý, veľký, biely... 

 

 

 

 

Moje obľúbené 

zvieratká. 

 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

Žiak pomenuje 

zvieratká na 

obrázku, vie použiť 

väzbu „There´s“ vo 

vete, 

 

zahrá scénku 

s použitím 

zdvorilostných fráz, 

 

 

 

vie sa opýtať a 

odpovedať pomocou 

slovesa do, opíše kde 

sa veci nachádzajú, 

 

 

po vypočutí príbehu 

odpovie na otázky, 

vie reagovať na 

pokyny a zaspievať 

pieseň, 

 

vie vytvoriť slovné 

spojenie 

v kombinácii 

prídavné meno + 

podstatné meno, 

 

nakreslí a opíše 

obľúbené zvieratko, 

prezentuje projekt, 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Environmentálna 

výchova 

 

2.ročník 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  

Vitajte v šťastnom 

dome 

Izby a predmety v 

šťastnom dome. 

Pieseň : Šťastný 

dom. 

Žiak si zopakuje 

základnú slovnú 

zásobu z Happy 

House 1. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



 

Oboznámenie sa s 

postavami v knihe 

a s novou postavou. 

 

 

 

Pieseň:The 

Alphabet. 

  

 

Žiak si zopakuje 

mená postáv 

z Happy House 1 a 

oboznámi sa s novou 

postavou. 

 

Žiak vie povedať 

abecedu. 

Safari v detskej 

izbe 

Zvieratá: tiger, 

opica, had, 

krokodíl... 

Pieseň: On Safari. 

 

Väzba: I can/can`t 

see a ..., Can you 

snap like a ... 

 

 

 

 

Zvieratá: lev, 

tiger..., Slovesá: 

bežať, lietať, 

šplhať sa. 

 

Frázy: Can you see 

me? Look, a lion. 

 

 

Opakovanie tem. 

celku. 

 

 

Žiak vie pomenovať 

šesť zvieratiek, vie 

zaspievať pieseň, 

 

 

vie zahrať scénku, 

Žiak sa vie opýtať 

pomocou slovesa 

Can a použije like na 

vyjadrenie 

porovnania. 

 

Žiak sa vie opýtať na  

schopnosti zvierat, 

 

 

 

žiak si precvičí 

prebraté frázy a 

sl.zásobu. 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Environmentálna 

výchova 

Škola Slovná zásoba: 

stolička, kniha, 

pero... 

 

Väzba: I can see a 

... Väzba: This is 

my/your... 

 

Šesť farieb. Väzba: 

It´s a ... člen a/an - 

príd.m. - 

podst.meno. 

 

Slovná zásoba: 

tichý, hlasný, 

pomalý,rýchly. 

Žiak vie povedať čo 

vidí v triede. 

 

 

Žiak vie použiť 

zámená môj/tvoj 

v kontexte. 

 

Žiak pomenuje farby 

a opíše predmety 

pomocou väzby: To 

je... 

 

Žiak opíše hudbu 

pomocou príd. m.: 

Regionálna výchova 



 

 

Číslovky: 1-10. 

Otázka: How 

many...? 

 

 

Opakovanie tem. 

celku. 

 

tichý,  hlasný, 

pomalý, rýchly. 

 

Žiak sa opýta a 

odpovie koľko 

predmetov vidí na 

obrázku. 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

Som hladný Slovná zásoba: 

ryba, syr, chlieb...  

Frázy: Otvor 

chladničku. Odlož 

to. Tu je... 

 

Slovná zásoba: čaj, 

káva, voda... I like/ 

I don´t like... 

 

Fráza: From cows 

we get milk. 

Otázka: Máš rád...? 

 

Opakovanie tem. 

celku. 

 

Žiak vie pomenovať 

jedlo na obrázku, 

 

 

 

 

Žiak vie vyjadriť čo 

má a čo nemá rád. 

 

 

Žiak vie vyjadriť z 

kade pochádzajú 

určité potraviny. 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

 

Environmentálna 

výchova 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Vianoce Príbeh o 

Vianociach.  

Pieseň : Jingle 

bells. 

Žiak si rozširuje 

slovnú zásobu 

o Vianociach, vie 

zaspievať pieseň. 

Tradičná ľudová 

výchova 

Šťastné tváre Časti tváre: nos, 

ústa... 

Pieseň: Look at my 

face. 

 

Fráza: Ja 

mám../veľké uši/. 

Farba vlasov: 

hnedé, blond... 

 

Frázy: Ja mám..A 

čo ty? 

Vidím očami, 

dotýkam sa 

rukami... 

 

 

 

Žiak vie pomenovať 

časti tváre, vie 

zaspievať pieseň. 

 

 

Žiak zahrá scénku, 

Žiak vie opísať farbu 

vlasov a očí. 

 

 

Žiak pomenuje časti 

tela, ktorými vníma  

veci a vie povedať 

vety typu: 

Ochutnávam 

jazykom, voniam 

nosom... 

 

Environmentálna 

výchova 



Časti tela: brucho, 

tvár, ruky. 

Vety typu: Ja mám 

ružovú tvár. 

 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

Žiak vie zahrať 

scénku, precvičuje si 

danú gramatickú 

väzbu. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku 

Môj dom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Časti domu: spálňa, 

kúpeľňa, 

kuchyňa... 

 

Otázka pomocou 

slovesa byť: Is it a 

..? a odpoveď. 

 

Otázky typu: Kde 

je / ponožka/..? Je 

to v kuchyni? 

 

Slovná zásoba: na 

prízemí, na 

poschodí, vpravo, 

vľavo, v, na. 

 

Otázka:Kde je..? 

Odpovede: To je 

v../ na.. 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

Žiak pomenuje izby 

v dome. 

 

 

Žiak sa vie opýtať a 

odpovedať pomocou 

slovesa byť. 

 

Žiak sa opýta, kde sa 

veci nachádzajú. 

 

 

Žiak vie opísať, kde 

sa nachádzajú veci 

v dome. 

 

 

Žiak vie zahrať 

scénku a odpovedať 

na otázky. 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leto Oblečenie: tričko, 

botasky, sandále... 

 

Pieseň o lete.  

 

 

Prítomný čas  

priebehový : Mám 

oblečené šaty... 

Čo máš oblečené? 

Mám oblečené 

niečo modré... 

 

Počasie: prší, svieti 

slnko, sneží... 

Žiak pomenuje kusy 

oblečenia. 

 

Žiak vie zaspievať 

pieseň. 

 

Žiak sa vie opýtať čo 

má druhá osoba 

oblečené avie 

odpovedať. 

 

 

 

Žiak opíše počasie 

na obrázku, vie sa na 

počasie opýtať. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova 



It`s + príd. meno, 

Otázka: Aké je 

počasie? 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

 

 

Veľkonočné sviatky Príbeh o stratenom 

vajíčku. 

Veľkonočná pieseň. 

Žiak si osvojí novú 

terminológiu na 

danú tému, vie 

zaspievať pieseň. 

Tradičná ľudová 

výchova 

Čas hrania Hračky: lopta, 

švihadlo,..Prítomný 

čas priebehový : 

Hrám sa s... 

 

Prítomný čas 

priebehový: 

Plávam. 

Bicyklujem. 

Skáčem na 

trampolíne. 

 

Slovná zásoba: 

zastaň, poďme, kde 

je... 

 

Pieseň Playtime 

 

 

Opakovanie tém. 

celku. 

 

Žiak vie pomenovať 

niekoľko hračiek 

s ktorými sa hrá 

vonku. 

 

Žiak opíše činnosti v 

prítomnom čase 

priebehovom. 

 

 

 

 

Žiak vie zahrať 

scénku, vie reagovať 

na pokyny. 

 

Žiak vie zaspievať 

pieseň. 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z 

tematického celku. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

3.ročník 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  

Ahojte Pozdrav. 

Predstavenie sa. 

 

 

 

Opakovanie základ. 

farieb a čísel 1-12. 

Pieseň. 

 

 

Nadviazať kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou. 

 

Žiak sa vie opýtať na 

farbu a napočítať do 

12, vie zaspievať 

pieseň , 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



Školské pomôcky, 

predmety v triede. 

 

 

 

 

 

 

Pokyny: stand up, 

point to... 

Zdvorilostné frázy. 

 

 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

  

identifikuje 

predmety na stole, 

v triede, vie sa 

opýtať- Čo je 

toto?,odpovedať akej 

farby. 

 

 

Reaguje na pokyny a 

dá jednoduchý 

pokyn, vie požiadať 

o predmet a 

odpovedať. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

Televízna show Ďalšie predmety v 

triede, nábytok. 

Čísla 1-20. 

Koľko máš rokov? 

 

Farby. Aká je tvoja 

obľúbená farba? 

Slovná zásoba - 

vek, meno, 

obľúbená farba. 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

 

Žiak pomenuje 

nábytok v triede a 

napočíta do 20, vie 

sa opýtať sa na vek, 

 

vie sa opýtať sa na 

meno, vek a 

obľúbenú farbu a 

odpovedať. 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

Multimediálna 

výchova 

Super miláčikovia Domáci 

miláčikovia. 

Gramatická väzba: 

Is it a..? Yes, it is. 

No, it isn;t. 

 

Opis zvieratka : 

veľký, malý, 

zelený... 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

 

Opakovanie troch 

tem. celkov. 

 

 

Vypočuť si a podať 

informácie  

Žiak vytvorí 

jednoduchú otázku 

Je to pes?... 

 

Žiak identifikuje 

zvieratko podľa 

farby a veľkosti. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

 

 

 

Environmentálna 

výchova 

 

 



 

Piráti Prídavné mená 

opisujúce pocity. 

Sloveso byť:I am, 

You are... 

 

Pieseň - Slovná 

zásoba k téme 

pocity. Ďalšie príd. 

mená. Pozdravy 

ráno, poobede, 

večer. 

 

Slovná zásoba k 

téme.  Gramatická 

väzba: He is, She is 

a príd. meno, 

skrátené tvary 

slovesa byť. 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

Žiak sa vie vyjadriť 

náladu a pocity, 

opýtať sa druhého na 

pocity, 

 

vie zaspievať pieseň, 

prečítať krátke vety 

a pozdraviť sa 

v závislosti na časti 

dňa, 

 

 

vie rozprávať o 

pocitoch druhých. 

 

 

 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

Halloween Slovná zásoba k 

téme. 

Žiak vytvorí masku 

na Halloween, 

prečíta krátky text s 

porozumením. 

Multikultúrna 

výchova 

Zábavné tváre Časti tváre. 

Gramatická fráza: 

I have got a jej 

skrátená podoba. 

 

 

 

Sloveso mať v 

tretej osobe (has 

got). Slovná zásoba: 

dlhý, tmavý, 

krátky... 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

Vybrať si z 

ponúkaných 

možností.  

opíše svoju tvár a 

použije člen a vie 

použiť množné číslo, 

 

vie opísať druhú 

osobu a prečítať 

s porozumením nový 

text. 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

Mediálna výchova 

Rodinné fotografie Rodinní príslušníci, 

Sloveso mať v 

zápore ( I haven t 

got...). 

 

 

 

Žiak porozpráva o 

svojej rodine s 

použitím slovesa 

mať, opíše 

fotografiu: Toto je...( 

This is...), 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



Otázka: Koľko 

bratov...máš? 

 

 

Opakovanie slovnej 

zásoby 

a gramatických 

tvarov. 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

 

Opakovanie troch 

tém. celkov. 

 

vie sa opýtať sa a 

odpovedať na danú 

otázku, 

 

vypracuje a prečíta 

krátky projekt o 

svojej rodine. 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Reč tela Ľudské telo. 

Pokyny: tlieskaj, 

dupoc nohami... 

 

Sloveso Have got - 

otázka a zápor. 

Pieseň Head and 

Shoulders. 

 

 

 

Slovná zásoba k 

téme. Otázka Has it 

got...? 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

Žiak vie reagovať na 

pokyny, 

 

 

vie vytvoriť otázku a 

opísať telo pomocou 

slovesa mať- have 

got, vie zaspievať 

pieseň a reagovať na 

pokyny v nej, 

 

prečíta text, spýta sa  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Mediálna výchova 

Vianoce a Nový 

Rok 

Slovná zásoba na 

tému. Pieseň Jingle 

Bells... 

Slovná zásoba. 

Pokyny: nakresli, 

nalep... 

 

pieseň Deck the 

Hall...Slovná 

zásoba na tému 

zima : vločky, sneh, 

snehuliak... 

 

Slovná zásoba na 

tému Nový Rok. 

Priania. 

Žiak si rozšíri slovnú 

zásobu na danú 

tému, zaspieva 

vianočnú pieseň, 

 

 

 

vyrobí si pohľadnicu 

so zimným motívom, 

 

 

 

 

napíše želanie Merry 

Christmas and 

a Happy Year... 

Tradičná ľudová 

výchova 



Pieseň I Wish You 

a Merry Christmas. 

Oblečenie hviezd Slovná zásoba k 

téme. Pieseň. 

 

 

Privlastňovanie 

pomocou apostrofu 

a s, Privlastňovanie 

- Komu patrí ...? 

 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

Žiak vytvorí krátky 

rozhovor v obchode. 

Role play, 

 

vie sa spýtať komu 

patrí oblečenie 

a odpovedať, vytvorí 

krátky dialóg., zahrá 

rolu. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Mediálna výchova 

Kaviareň 

u chrobáčika 

 

Slovná zásoba na 

danú tému. 

Sloveso mať rád  ( 

like), otázka a 

zápor. 

 

Krátka odpoveď 

pomocou do a 

don´t. 

 

Raňajky, obed, 

večera. 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

 

Opakovanie troch 

tém. celkov. 

 

  

Žiak sa vie spýtať čo 

má rada druhá osoba 

a vyjadriť, čo má rád 

on, vie vyjadriť svoj 

názor, 

 

precvičí si krátku 

odpoveď na otázku 

Máš rád..?, 

 

vie vyhľadať určité 

informácie v texte. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Ochrana zdravia 

 

 

 

 

 

Finančná 

gramotnosť 

Dni v týždni, 

mesiace v roku 

Dni v týždni. 

Menu na celý 

týždeň. Sloveso 

have got.  

 

 

 

Mesiace v roku, 

kalendár 

Žiak vie vymenovať 

dni v týždni. 

Zaspieva pieseň. 

Opíše svoj 

jedálniček na celý 

týždeň, 

 

vymenuje mesiace v 

roku a spraví si 

kalendár. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Safari Slovná zásoba: 

zvieratá. There 

is/are. 

 

Žiak pomenuje 

zvieratá  na obrázku, 

vie vytvoriť vetu 

pomocou There 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 



Väzby: I´m.., I´ve 

got.., I like.., I don´t 

like... 

 

 

 

 

Opis zvieraťa 

podľa výberu. 

 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

is/are, vie sa opýtať  

na množstvo zvierat 

a odpovedať, vie 

opísať zvieratá, 

povedať z kade 

pochádzajú. 

 

Žiak prezentuje 

zviera podľa 

vlastného výberu. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Environmentálna 

výchova 

Veľká noc Slovná zásoba na 

tému. Pieseň. 

Inštrukcie na 

vyhotovenie zajaca 

z papiera. 

 

Žiak rozširuje slovnú 

zásobu na danú 

tému, vie zaspievať 

pieseň. 

Podľa inštrukcií 

zhotoví 

veľkonočného 

zajaca. 

Tradičná ľudová 

výchova 

Moje obľúbené veci Slovná zásoba na 

danú tému. Členy 

a/an pred podstatné 

mená. 

 

 

 

Otázka a odpovede 

pomocou There 

is/are. 

Predložky in, on, 

under. Opis izieb 

na obrázku. 

 

Projekt Moja izba.  

 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

Žiak vie vyjadriť kde 

sú veci pomocou 

There is/are. 

vie použiť členy a/an 

pred pod. m. 

v jednotnom čísle, 

 

vie sa opýtať a 

odpovedať pomocou 

There is/are, opíše 

kde sú veci 

umiestnené v izbe. 

 

 

Žiak prezentuje 

vlastný projekt. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 

 

Dovidenia Slovná zásoba na 

danú tému. 

 

 

Slovná zásoba v 

texte My friend is a 

monster. 

 

Žiak vie prečítať text 

a odpovedať na 

otázky. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



Opakovanie troch 

tém. celkov. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

 

4.ročník 

Tematický okruh  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy  

Hello again Frázy:Hello. 

What´s your name?    

How are you? I´m 

fine, thank you.  

 

What´s your 

favourite...? 

Žiak si zopakuje 

tvorenie otázok a 

krátkych odpovedí 

pomocou slovesa be, 

do, can. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Čas športu Do you like...?   

Yes, I do. What´s 

this? It´s a... Is it 

a...? yes, it is/No, it 

isn´t.  

 

He/she can play, 

ski, run. 

 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak vie porozprávať 

o sebe. 

 

 

 

 

Vie odpovedať na 

otázky a opísať 

obrázky pomocou 

slovies can, can´t. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

 

 

 

Ochrana života a 

zdravia 

Čo je v dome There is a table in 

the sitting room. 

 

 

 

Predložky. In, on, 

behind, under. 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak vie pomenovať 

izby v dome a opísať 

ich pomocou väzby 

there is/are, 

 

Vie vytvoriť vety s 

použitím predložiek 

in, on, behind, under. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 

Zdravie Príkazy a rady: 

Come in, drink this, 

don´t eat... 

 

 

Choroby: I´ve got a 

headache, a sore 

throat, stomach 

ache. 

 

Žiak vie opísať 

doktorovi svoj 

zdravotny stav, tvorí 

príkazy a zákazy, 

 

zahrá scénku u 

doktora. 

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia 



Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

 

Opakovanie troch 

tém. celkov. 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Moje mesto Slovná 

zásoba:Shops, cafe, 

bookshop, sports 

centre. 

 

Predložky: 

opposite, next to, 

right, left,straight. 

 

 

 

 

Projekt Town 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak sa vie spýtať 

kde sa veci, obchody 

nachádzajú.  

 

 

Vie opísať miesto 

pomocou predložiek. 

Vie dať inštrukcie, 

usmerniť.Žiak vie 

opísať svoje 

mesto/dedinu. 

 

Žiak prezentuje 

vlastný projekt. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

Na prázdninách Prítomný čas 

priebehový:He/She 

is swimming, 

drinking, reading, 

diving, writing, 

eating, dancing, 

skipping, jumping, 

running, falling, 

playing football           

 

Is he/she...? Yes, 

he/she is. What are 

you doing? 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak vie pomenovať 

činnosti ako napr. 

swimming, running, 

playing, eating...., 

použije prítomný čas 

priebehový na opis 

daných činností.  

 

 

 

Napíše krátky list 

priateľovi podľa 

obrazovej prílohy. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Dátum Radové 

číslovky:first, 

second, third, etc, 

thirty-first, May 

the fourth... 

Žiak sa vie opýtať na 

dátum narodenín a 

iných sviatkov. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Vianoce a Nový rok Zvyky počas 

Vianoc, pieseň 

Žiak vie opísať 

vianočné zvyky, vie 

zaspievať pieseň. 

Tradičná ľudová 

výchova 



Santa Claus is 

coming to Town 

Slnečný deň Počasie:It´s sunny, 

hot, windy, raining, 

snowing               Is  

it ...?   Yes, it is. No, 

it isn´t. We 

can/can´t go to … 

 

Mestá: London, 

Dublin, Edinburg, 

Liverpool, Oxford, 

Cardiff. 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

 

Opakovanie troch 

tém. celkov. 

Žiak sa vie spýtať na 

počasie, vie opísať 

aké je počasie, opíše 

počasie na obrázku. 

 

 

 

Žiak vie opísať 

mapu VB, ukázať 

hlavné mestá a 

opísať vlajky. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Ochrana života 

a zdravia 

 

 

 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Vesmírna škola Dni v týždni: 

Monday, 

Tuesday,..Pýtanie 

sa na čas:What 

time is it? It´s 

...o´clock/It´s half 

past...  

 

Vyučovacie hodiny:          

We´ve got + school 

subject (English, 

Maths, Art, 

Science, I.T, P.E, 

History, Music. 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak vie vymenovať 

dni v týždni, 

vymenovať 

predmety v škole, 

určiť čas, opýtať sa 

na čas a odpovedať.  

 

 

Opíše svoju školu, 

predmety, obľúbené 

predmety,..podľa 

obrázku identifikuje 

rozdiely medzi jeho 

školou a školou 

v Anglicku. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Valentine´s Day Valentín. Báseň. 

Pohľadnica. 

Žiak sa naučí báseň, 

vytvorí pohľadnicu. 

Multikultúrna 

výchova 

Čo je v televízii Tv program:  

Science fiction 

films, animal 

prgrammes, sport 

programmes... 

 

Prídavné mená 

:boring, scary, 

Žiak si vie 

vymenovať Tv 

programy.  

 

 

 

Vie vyjadriť ktoré 

programy má a ktoré 

Multimediálna 

výchova 



amazing, great. 

Tvorenie otázky 

pomocou slovesa 

do. 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

nemá rád pomocou 

slovesa do. Vie 

vyjadriť čas 

programov v TV. 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Môj voľný čas Činnosti v 

prítomnom čase 

jednoduchom:What 

do you do on 

Mondays?  ...in 

your free time?  

 

 

 

I read a book, ride 

my horse, watch 

TV, sleep, listen to 

music                    I 

play volleyball... 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

 

Opakovanie troch 

tém. celkov. 

Žiak vymenuje 

činnosti ktoré 

robieva pravidelne, 

vymenuje dni v 

týždni, vie opísať 

aké činnosti 

vykonáva v 

pondelok, utorok... 

 

Vie použiť prítomný 

čas jednoduchý v 

kontexte, 

porozprávať o 

svojich koníčkoch. 

 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Ochrana života 

a zdravia 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Pancake Tuesday Slovná zásoba: 

bowl, flour, lemon, 

milk, pancake 

mixture, sugar 

Opíše ako sa robia 

palacinky. 

Ochrana života a 

zdravia 

Úžasné zvieratá Slovná zásoba: 

whale, penguin, 

frog,.insects, fish, 

leaves, 

meat...slovesá: 

swim, eat, fly, live. 

 

 

Tretia osoba: It 

lives, it swims, it 

doesn´t live, where 

does it live?  

 

Žiak vie pomenovať 

zvieratá na obrázku, 

vie identifikovať 

zviera podľa pisu. 

Používa koncovku -s 

pri tretej osobe 

jedn.čísla.  

 

Žiak vie vytvoriť 

otázku a zápor 

pomocou do a does. 

 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



Projekt Moje 

obľúbené zviera. 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak prezentuje 

vlastný projekt. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Vtedy a potom Minulý čas slovesa 

byť a mať:It 

was/wasn´t...They 

were...  It/they 

had... 

 

 

Slovná zásoba:  

mammoth, 

dinosaur, T.Rex, 

diplodocus, fish 

eater, meat eater, 

plant eater 

 

Opis dinosaura- It 

was strong, tall, 

big...It had a long, 

short neck, small 

teeth.... 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

Žiak vie 

identifikovať a 

potom použiť 

sloveso byť a mať v 

prítomnom a 

minulom čase.  

 

Vie vyhľadať 

informácie v texte a 

zaspievať pieseň 

o dinosauroch. 

 

 

 

Žiak vie samostatne 

opísať dinosaura s 

použitím slovesa 

was a had. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Polievka z kameňa Slovná zásoba z 

príbehu Stone soup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovná zásoba v 

texte The Dragon 

Crown. 

 

Opakovanie troch 

tém. celkov. 

 

 

Žiak prečíta text s 

porozumením, vie 

vyhľadať informácie 

v texte, vie 

odpovedať na 

jednoduché otázky 

podľa textu. Žiak vie 

zahrať scénku z 

textu. 

 

Žiak vie prečítať text  

a odpovie na otázky. 

 

 

Žiak si upevnení  

vedomosti z troch 

ostatných 

tematických celkov. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

 

 



VÝSLOVNOSŤ       

Výslovnosť musí byť správna podľa noriem. Jednotlivé hlásky sa nacvičujú v kontexte, napr. koncové 

spoluhlásky (od začiatku treba zabrániť spodobovaniu), w (what,...), th [đ] - [θ], [∂], [r], [ć]. 

 

INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

• miesto vlastnej krajiny v porovnaní s krajinou cieľového jazyka 

• pozdravy, zdvorilostné frázy 

• niektoré sviatky a jedlá 

 

ČÍTANIE 

Učiteľ zaraďuje občasné čítanie jednotlivých slov, ktoré sa neodlišujú v grafickej a zvukovej podobe, napr. 

dog. 

 

VÝSLOVNOSŤ 

Aj v druhom ročníku sa pokračuje s dôsledným nácvikom správnej výslovnosti. Jednotlivé hlásky sa 

nacvičujú v kontexte, napr. th [đ] - [θ] - this - thin; [I] sit - [i:] seat; [∂υ] - go, don´t; [ju:] - new; [∂:] dirty; 

a pod. 

 

INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

• mená (typické anglické mená, anglické ekvivalenty niektorých slovenských mien, koncovky ženských 

priezvísk  Ms Miller - pani Millerová) 

• určenie miesta (na strome - on the tree, na ihrisku - in the playground) 

• škola (informatívne - zvláštnosti anglických škôl, napr. školská uniforma a pod.) 

• dopravné prostriedky (boat, underground, double-decker) 

 

 

ČÍTANIE 

V tomto ročníku je dôraz na správnu výslovnosť pri čítaní, t. j. na spojenie zvukovej a grafickej podoby 

jazyka. Žiaci sa naučia čítať jednoduché výrazy a vety najmä s podporou obrázkov a zvukového záznamu. 

Podľa možnosti treba používať autentické nahrávky. 

 

PÍSANIE 

Koncom 2. ročníka učiteľ zaraďuje písanie veľmi jednoduchých modelových viet. 

 

3. ROČNÍK 

SLOVNÁ ZÁSOBA 

Počas tretieho ročníka si žiaci rozvíjajú slovnú zásobu v rámci jednotlivých tematických okruhov. 

VÝSLOVNOSŤ 

- opakovanie a systematizovanie výslovnosti stiahnutých tvarov slovies: he´s, we´re, cannot - can´t, a p.) 



- [v] - [w] - učiteľ stále upozorňuje na rozdielnu výslovnosť týchto dvoch hlások, napr. v slovách veal 

[vi:l] - wheel [wi:l]; vain [veIn] - wane [weIn]; vow [vauu] - wow [waυ]; a pod. 

- postupné systematickejšie precvičovanie ťažších kombinácií hlások a dvojhlások, ako napr. [I∂] - Here 

you are. [e∂] - there 

- [Λ] - [a:] - mother, father 

Stále treba mať na mysli, že hlásky sa nesmú precvičovať izolovane ale v kontexte. 

GRAMATIKA 

- spelling - žiaci sa naučia anglickú abecedu. Pri hláskovaní cvičia grafickú podobu slov. 

- slovosled: podmet, prísudok; príslovkové určenie miesta, napr. at school, in the playground 

- stavba vety pomocou there is/there are 

- podstatné mená: žiak rozlišuje jednotné číslo a množné číslo; predložkové pády, napr. to father,  from 

school, with my friend 

- zámená: osobné, privlastňovacie (opakovanie) 

- opytovacie zámená: who, what, where, when, why, how 

- číslovky: 1 - 100; určovanie času - celé hodiny (What´s the time? It´s five o´ clock.), aj v písomnej forme 

- predložky miesta: in front of, behind, in, on, at, next to, under; predložky pohybu: up, down 

- spojky: or, but 

- modálne slovesá: can, must 

- slovesné časy: jednoduchý prítomný čas (všetky osoby), napr. he likes..., she wants...(aktívne); 

prítomný priebehový čas (upevňovanie) 

- I had - I was (were - pasívne) 

- niektoré často používané slovesá v minulom čase (pravidelné slovesá, napr.  look - looked, stop - 

stopped, ako i nepravidelné was, had, went) 

- dátum: radové číslovky (pasívne) 

- niektoré príslovky - učia sa v kontexte 

 

POČÚVANIE 

- žiak s porozumením reaguje na pokyny učiteľa 

- pri počúvaní neznámeho textu so známou tematikou žiak pochopí celkový obsah 

- pri viacnásobnom počúvaní textu so známou tematikou žiak dokáže dešifrovať známe slová a slovné 

spojenia 

 

HOVORENIE 

- žiaci slovne reagujú na pokyny a otázky učiteľa a svojich spolužiakov 

- učia sa povedať dátum a ospravedlniť sa, oznámiť chýbajúcich žiakov 

- odpovedajú stručne na otázky k textom so známou tematikou 

- s výraznou pomocou učiteľa dokážu tvoriť otázky v rámci osnov 

- dokážu reprodukovať krátky text v rozsahu 3 - 5 viet 

 

ČÍTANIE 

- žiak vie čítať s porozumením základné pokyny k úlohám v učebnici 

- žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou. Učiteľ zvolí rozsah podľa schopností 

žiakov 

 

PÍSANIE 

- žiak má opakovane precvičovať písomnú podobu w, W, q, Q, Y 

- žiak dokáže bezchybne prepísať krátky text 

- žiak vie písomne pomenovať veci na obrázku 



- žiak sa vie orientovať v učebnici a vyhľadať písomnú podobu slov 

 

INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

1. oslovenie you (ty, vy) 

2. informácie o anglofónnych krajinách 

3. ľudové zvyky (sviatky, jedlá, oblečenie a pod.) 

 

 

4. ROČNÍK 

SLOVNÁ ZÁSOBA 

Počas štvrtého ročníka si žiaci rozvíjajú slovnú zásobu v rámci jednotlivých tematických okruhov     . Žiaci 

by mali vedieť tvoriť otázky a odpovedať na ne, vedieť jednoduchými prostriedkami opísať seba, obrázok 

a situáciu. Vedia vyjadriť, čo majú radi a čo nemajú radi. 

 

VÝSLOVNOSŤ 

− opakovanie a systematizovanie výslovnosti koncových spoluhlások: g - k, d - t, b - p 

− [ŋ] - reading, playing 

− učiteľ by mal so žiakmi intenzívne precvičovať predovšetkým tie hlásky, ktoré neexistujú v slovenskom 

jazyku, napr. otvorené o, dvojhlásky a pod. 

− zameranie sa na výslovnosť hlások, ktoré síce v slovenčine existujú, ale ich výslovnosť je rozdielna, 

napr. dark, l, [i], [i:] 

− systematickejšie cvičenie intonácie 

 

GRAMATIKA 

- podstatné mená: koncovky v množnom čísle -s, es; -(y)s; -(ie)s; nepravidelné množné číslo podľa 

kontextu: child - children, knife - knives; počítateľné a nepočítateľné podstatné mená (much - many) 

- prídavné mená v kontexte: stupňovanie krátkych prídavných mien: tall - taller - the tallest; stupňovanie 

niektorých dlhých prídavných mien: beatiful- more beatiful - the most beatiful; niektoré nepravidelné 

prídavné mená: good - better - the best 

- zámená: privlastňovacie zámená a ukazovacie zámená this/that (upevňovanie); opytovacie zámená: 

why, whose, which; neurčité zámená: some, any 

- číslovky: základné číslovky 1 - 1000; radové číslovky 1 - 31; určovanie času 

- spojka: because 

- slovesá: pravidelné aj nepravidelné slovesá rozšíriť podľa kontextu, napr. be, have, get, do, go, say, 

know, make, come, think, write, read,... 

- tvorenie otázky pomocou do/does 

- slovesné časy: jednoduchý minulý čas často používaných pravidelných a nepravidelných slovies, napr. 

went, lived, made, did, dressed, danced, watched, played,...; upevňovanie tvarov had, was, doplniť 

were; otázka a zápor pomocou slovesa did (pasívne - Did you watch the film? - Yes, I did./No, I did 

not./I didn´t.); budúci čas pomocou will 

- príslovky sa učia v kontexte 

 

HOVORENIE 

- žiak reaguje na pokyny a otázky alebo iné vyjadrenia učiteľa i spolužiakov slovne a snaží sa o 

vyjadrenie svojich myšlienok a názorov komplexnejšie, i keď s chybami 



- žiak vie bez väčších problémov povedať dátum, ospravedlniť sa a oznámiť chýbajúcich žiakov 

- žiak tvorí otázky i záporné vety v rámci osnov s malou pomocou učiteľa 

- pomocou osnovy vie žiak prerozprávať krátky text v rozsahu 5 - 10 viet 

 

POČÚVANIE 

− žiak bez problémov reaguje na učiteľove pokyny 

− pri počúvaní neznámeho textu žiak pochopí celkový obsah 

− pri viacnásobnom počúvaní neznámeho textu žiak dokáže dešifrovať slová a slovné spojenia 

 

ČÍTANIE 

− žiak vie nájsť informácie v texte 

− žiak vie čítať s porozumením krátky text so známou tematikou s väčším počtom neznámych slov. 

(Máme na mysli text, v ktorom sa asi tretina slov dá pochopiť z kontextu.) 

 

PÍSANIE 

− žiak vie napísať jednoduchý list (o niečom, čo ho zaujíma) 

− miniprojekt (podľa individuálneho záujmu žiakov - možnosť voľby: animals, sports, a pod.) - cca 10 

viet 

 

INTERKULTÚRNE UČENIE SA 

- oslovenie v liste: Dear...; ukončenie listu: Love,... 

- aktívne ovládanie písania neformálneho listu/pohľadnice 

- hlavné mesta: Londýn, Washington, Bratislava 

- peniaze: libra, dolár, koruna. 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov predovšetkým 

motivačnú a formatívnu funkciu.  

Obsah hodnotenia : 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie a porovnávanie hlások, 

slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú 

také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov 

(označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie).  

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť realistické, zmysluplné. 

Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byť vnímané v kontexte situácie. 

Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej 

výslovnosti a náležitej intonácii.  

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s 

porozumením).  



Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú 

slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. Úlohy musia byť 

autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o 

sebe a pod.).  

 

Spôsoby hodnotenia:  

Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: jeho cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka a 

jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah 

hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho 

procesu).  

Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a naučiť 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, pretože žiaci sa 

učia rešpektovať jeden druhého.  

Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného pokroku 

v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces 

hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: 

portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, 

hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého  

obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce, kresby, projekty a pod., ktoré si do portfólia vyberá 

žiak podľa vlastného uváženia.  

V skorom vyučovaní anglického jazyka sa 

- má skôr sledovať a zisťovať prírastok vedomostí dieťaťa ako hodnotiť (predpísanými) známkami 

- majú slovným hodnotením zohľadňovať jeho vyjadrovacie schopnosti, kreativita, sociálne správanie a 

rečové zručnosti 

- má uspokojovať prirodzená potreba dieťaťa informovať sa o vlastnom pokroku správnymi formami bez 

toho, aby sme sa dotkli osobnosti dieťaťa 

- má učiteľ viesť dieťa k správnemu sebahodnoteniu, ako aj hodnoteniu spolužiakov (rozvoj sociálneho 

správania, self-assessment). 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet nemecký jazyk sa radí medzi všeobecnovzdelávacie predmety do vzdelávacej oblasti 

Jazyk a komunikácia. Žiaci štvrtého ročníka primárneho vzdelávania získavajú vedomosti a spôsobilosti v 

rámci komunikačnej úrovne A1.1+, definovanej podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre 

jazyky.  Kompletnú úroveň A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky dosiahnu 

žiaci po skončení piateho ročníka základnej školy. 

Zámerom zavedenia nemeckého jazyka ako druhého cudzieho jazyka už na prvom stupni základnej školy 

je na jednej strane podpora motivácie učenia sa cudzích jazykov u žiakov a na druhej strane využitie 

pomerne jednoduchého a prirodzeného osvojovania si cudzieho jazyka hravou formou v rannom školskom 

veku dieťaťa. Základný princíp vyučovania cudzích jazykov v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore 

radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery zvedavosti detí, ich túžby objavovať. 

Proces učenia sa cudzieho jazyka u žiakov v primárnom vzdelávaní sa opiera o činnosť žiakov a ich 

zmyslové vnímanie, ktoré sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Dôležitou úlohou primárneho 

vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je tiež podpora osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie 

vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 

Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka na 

prvom stupni základnej školy: 

• vyučovanie orientované na žiaka, 

• činnostný charakter vyučovania, 

• rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov, 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP - - - - - 

ŠkVP - - - 1 - 

Spolu - - - 1 1 

Predmet Nemecký jazyk predstavuje v rámci primárneho vzdelávania nový vyučovací 

predmet, ktorý bol vytvorený v rámci disponibilných hodín.  Ide o povinne voliteľný 

predmet. 

Pri definovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a obsahu vzdelávania škola vychádzala 

z učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre predmet Nemecký jazyk, 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, Bratislava, 2011 a tiež z konkrétnych možností školy 

a z časovej dotácie hodín určenej pre daný predmet. 



• pozitívna motivácia, 

• názornosť a primeranosť veku, 

• časté striedanie organizačných foriem práce, 

• systematické opakovanie, 

• tolerovanie chyby ako prirodzenej súčasti učenia sa jazyka, 

• rozvíjanie komunikačnej kompetencie ako produktu vyučovania, nie domácej prípravy. 

 

CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele 

• vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

• vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

• rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov, 

• podporovať všestranný rozvoj žiakov – kognitívny, sociálny, emocionálny, osobnostný, 

• rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

• rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie, čítanie s porozumením, 

písanie, 

• využívať medzipredmetové vzťahy. 

 

Sociálne ciele 

• akceptovať seba ako súčasť skupiny, 

• uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

• zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

• akceptovať spolupatričnosť ku skupine, 

• vedome predlžovať fázy sústredenie a práce, 

• pomáhať iným, povzbudiť ich, 

• cítiť spoločnú zodpovednosť, 

• akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

• vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

• požičať niečo, poprosiť o niečo, 

• ospravedlniť sa, 

• akceptovať chyby, 

• naučiť sa znášať prehry, 

• prevziať zodpovednosť za seba. 

 

KOMPETENCIE 

Všeobecné kompetencie 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

• osvojiť si efektívne stratégie učenia sa, 

• sústrediť sa na prijímanie informácií, 



• používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1.1+: 

• používa známe každodenné výrazy, najzakladanejšie slovné spojenia, jednoduché vety a rozumie 

im, 

• dokáže predstaviť seba a iných, 

• dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

• dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj 

neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia 

svojich osobných záujmov. 

 

Jazyková kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+: 

• používa iba najzakladanejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich jeho osoby a záujmov, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení  

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a vety, 

• dokáže vyhláskovať svoje meno a adresu. 

 

Sociolingválna kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

• pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

 

Pragmatická kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• spájať písmená, 

• spájať slová pomocou spojovacích výrazov „a“, „alebo“. 

 

 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 

Receptívne činnosti a stratégie 

 

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní považuje za 

kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v nemeckom jazyku, ktoré potom ako modely 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej stránky jazyka je 

východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby 

jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

 

 

 

 

 



 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• identifikovať známe slová, najzakladanejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa 

jeho osoby a záujmov, 

• porozumieť najzakladanejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú jeho 

osoby a záujmov, 

• porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

• porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

• porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

• porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne so správnou artikuláciou a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• identifikovať hlásky, 

• vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

• porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

• prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

• porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

• porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom (napr. na plagátoch, pohľadniciach). 

 

 

Produktívne činnosti a stratégie 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• pozdraviť sa, 

• predstaviť sa 

• opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

• klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

• odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov 

• porozumieť a riadiť sa jednoduchými pokynmi, 

• vyjadriť, čo má rád a nemá rád, 

• používať základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

• porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

• jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

• dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 

 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, slová, neskôr 

krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• správne napísať všetky písmená abecedy, 



• správne odpísať slová, krátke vety, 

• napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

• napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 

 

 

Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových kompetencií 

 

Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej výslovnosti, 

budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných zručností. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: počúvanie 

ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov a produktívne činnosti: ústny prejav, kde dôležitú úlohu 

zohráva reprodukčná fáza – rôzne druhy opakovania. 

 

Začiatky čítania a písania 

 

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová (neskôr vety), ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí 

vedia ich vyslovovať, poznajú ich význam). Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po vizuálnom 

kontakte s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najprv obmedzuje na odpisovanie slov (neskôr 

viet). 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Témy vhodné pre komunikačnú úroveň A1.1+: 

 

1. Rodina a spoločnosť (osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine) 

2. Domov a bývanie (môj dom/byt, domov a jeho okolie) 

3. Ľudské telo, starostlivosť o zdravie (ľudské telo, fyzické charakteristiky) 

4. Doprava a cestovanie (dopravné prostriedky) 

5. Vzdelávanie (škola a jej zariadenie, učebné predmety) 

6. Človek a príroda (zvieratá, počasie, rastliny) 

7. Voľný čas a záľuby (záľuby) 

8. Stravovanie (zdravé stravovanie, jedlá) 

9. Obliekanie a móda (základné druhy oblečenia) 

10. Multikultúrna spoločnosť (cudzie jazyky, rodinné sviatky, zbližovanie kultúr) 

11. Šport (druhy športu) 

12. Obchody (obchody a nakupovanie) 

13. Krajiny, mestá a miesta (moja krajina, moje mesto) 

14. Vzory (dieťa a jeho vzory) 

 

Poznámka: Nie je potrebné, aby sa v rámci komunikačnej úrovne A1.1+ prebrali všetky témy. 

 

 

 

 



Tematický 

okruh  

Obsahový 

štandard  

Výkonový 

štandard  

Prierezové témy  

Rodina a 

spoločnosť 

Pozdravy, 

predstavenie seba, 

predstavenie iných 

osôb, opýtanie sa na 

meno. Rodinní 

príslušníci.  

Základné číslovky 1-

20.   

Žiak sa vie 

pozdraviť: Guten 

Morgen!, Guten 

Tag! Guten Abend! 

Gute Nacht!, Hallo!, 

Tschüs! Auf 

Wiedersehen! Žiak 

vie položiť otázky: 

Wie heißt du?, Wer 

bist du? a Wer ist 

das? a odpovedať na 

ne. Vie vyjadriť 

vzťah s pomocou 

výrazu Ich mag ... 

Žiak pozná základné 

názvy rodinných 

príslušníkov (Mutti, 

Vati, Oma, Opa, 

Schwester, Bruder). 

Žiak ovláda číslovky 

od 1 po 20. Vie 

vyjadriť požadujúci 

počet a číslovky vie 

použiť aj 

v jednoduchých 

matematických 

úkonoch. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Vzdelávanie Školské pomôcky, 

farby, určovanie 

veľkostí. Trieda a jej 

zariadenie. 

Žiak vie pomenovať 

základné školské 

pomôcky: Buch, 

Heft, 

Kugelschreiber, 

Bleistift, Pastellstift, 

Radiergummi, 

Federmäppchen, 

Schulranzen. Žiak 

vie pomenovať 

základné farby (rot, 

schwarz, blau, ...). 

Žiak vie vyjadriť, či 

je niečo veľké alebo 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 



malé (groß, klein). 

Žiak rozumie 

otázkam Was ist 

das? Wie ist das? 

a vie na ne reagovať. 

Žiak vie pomenovať, 

čo sa nachádza 

v triede (Tafel, 

Tisch, Fenster, ...). 

S použitím vhodnej 

predložky vie 

povedať, kde sa 

niečo nachádza 

(predložky auf, in, 

unter, hinter). 

Voľný čas a záľuby Hračky. Činnosti. Žiak vie pomenovať 

hračky (Auto, 

Puppe, Teddybär...). 

Žiak vie pomenovať 

farbu hračiek 

a vyjadriť komu 

patria. Žiak vie určiť 

počet jednotlivých 

hračiek. Žiak vie 

povedať, čo vie robiť 

a čo vie robiť iná 

osoba (Ich kann 

singen, Bert kann 

tanzen, Marion kann 

springen, ...) Žiak 

vie odpovedať na 

otázku Kannst du ...? 

kladne alebo 

záporne: Ja, das 

kann ich. Nein, das 

kann ich nicht. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

Ochrana života a 

zdravia 

Človek a príroda Názvy zvierat, 

charakteristika 

zvierat.  

Žiak vie pomenovať 

zvieratá (Hund, 

Katze, Kaninchen, 

Vogel, Kuh, Ente, 

...). Vie vyjadriť ako 

sa zvieratko volá 

a povedať komu 

Environmentálna 

výchova 

 

Ochrana života 

a zdravia 



patrí. Vie vyjadriť, 

ktoré zviera je jeho 

najobľúbenejšie. Vie 

stručne opísať 

zvieratko (názov, 

meno, veľkosť, 

farba). Žiak vie tiež 

pomenovať základné 

časti tela zvierat 

(Schwanz, Flügel, 

...). 

Stravovanie Názvy jedál 

a nápojov. 

Vyjadrenie chuti. 

Žiak vie pomenovať 

niektoré jedlá 

a nápoje a vie 

vyjadriť, či mu 

chutia alebo nechutia 

(lecker, ich mag, ich 

mag nicht) 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 

Ochrana života 

a zdravia 

Ľudské telo, 

starostlivosť o 

zdravie 

Časti tela. 

Vyjadrenie pocitov. 

Žiak vie pomenovať 

základné časti tela 

(Haare, Kopf, Hand, 

...). Vie sa opísať 

s pomocou slovesa 

haben (Ich habe zwei 

Augen, einen Mund, 

...). Vie k častiam 

tela priradiť 

zodpovedajúcu farbu 

a dĺžku (napr. 

schwarze Augen). 

Vie vyjadriť, čo sa 

mu páči (Ich mag 

lange blonde Haare). 

Žiak vie vyjadriť, 

ako sa cíti (Ich bin 

froh, müde, traurig, 

zornig). Rozumie 

otázke Wie geht´s 

dir? a vie na ňu 

adekvátne reagovať. 

Ochrana života 

a zdravia 



Domov a bývanie Miestnosti v dome. Žiak vie pomenovať 

základné miestnosti 

v dome 

(Schlafzimmer, 

Küche, ...). Vie 

povedať, kde sa 

niečo/niekto 

nachádza. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Obchody Nakupovanie Žiak si vie napísať 

nákupný lístok 

a povedať čo kúpi. 

Mediálna výchova 

Multikultúrna 

spoločnosť 

Oslava narodenín. 

Vianočné sviatky. 

Veľkonočné sviatky 

Žiak vie 

zablahoželať 

k narodeninám 

(Alles Gute zum 

Geburtstag). Žiak 

pozná základnú 

slovnú zásobu 

k vianočným 

a veľkonočným 

sviatkom. Vie 

zaspievať vianočnú 

koledu:. 

O Tannenbaum. 

Multikultúrna 

výchova 

Krajiny, mestá a 

miesta 

Miesta, kde sa dajú 

stráviť prázdniny. 

Žiak vie povedať, 

kde bol cez 

prázdniny (Ich war 

am Meer, im 

Gebirge, auf dem 

Land, am See). 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Pri hodnotení žiakov sa vychádza z Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy – č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.5/2017 pre postup hodnotenia a klasifikácie 

žiakov. 

U žiaka budú hodnotené vedomosti ústnou aj písomnou formou  podľa klasifikačných stupňov. Lekciové 

písomné práce budú hodnotené poľa percentuálneho vyjadrenia bodov nasledovne : 



100- 90 % 1 

89 – 75% 2 

74- 50% 3 

49 – 25% 4 

24 - 0% 5 

 

  

Obsah hodnotenia 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti – rozlišovanie a porovnávanie 

hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto 

veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov 

(označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie). 

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byt realistické, zmysluplné. 

Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byt vnímané v kontexte situácie. 

Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej 

výslovnosti a náležitej intonácii. 

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s 

porozumením). 

Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú 

slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky. Úlohy musia byt 

autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o 

sebe a pod.). 

 

Spôsoby hodnotenia: 

• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka 

a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľovi aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah 

hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho 

procesu). 

• Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viest žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a naučiť 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, pretože žiaci sa 

učia rešpektovať jeden druhého. 

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces 



hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: 

portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje seba hodnotiace záznamy, 

hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu 

byt písomné práce, kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa 

vlastného uváženia. 

 
V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov predovšetkým 

motivačnú a formatívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vyučovací predmet  ruský jazyk sa radí medzi všeobecnovzdelávacie predmety do vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia. Žiaci štvrtého ročníka primárneho vzdelávania získavajú vedomosti a spôsobilosti v rámci 

komunikačnej úrovneA1.1+, definovanej podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.  Kompletnú 

úroveň A1.1+ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky dosiahnu žiaci po skončení piateho 

ročníka základnej školy. 

Dôležitou úlohou primárneho vzdelávania v oblasti cudzích jazykov je podpora rozvoja osobnosti dieťaťa. Vytvárajú 

sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. Osvojenie si 

cudzieho jazyka má veľký význam, žiaci sa oboznámia so zvyklosťami, spôsobom správania sa ľudí v rôznych 

krajinách. Znalosti cudzích jazykov vytvárajú podmienky pre nezaujatú otvorenosť pre svet. 

Východiskom pre výber vyučovacích metód je skutočnosť, že žiaci mladšieho školského veku nadobúdajú 

komunikačné kompetencie špecifickými formami učenia sa. Základný princíp vyučovania cudzích jazykov 

v primárnom vzdelávaní spočíva v podpore radosti žiakov z učenia sa cudzieho jazyka, využívaní vysokej miery 

zvedavosti detí, ich túžby skúmať a objavovať. Pri výučbe cudzieho jazyka je dôležité rešpektovať možnosti 

a schopnosti detí. Predovšetkým je potrebné upriamiť pozornosť na stav a úroveň vývinu poznávacích schopností 

a osobnostných charakteristík detí v mladšom školskom veku.  

Je nevyhnutné zabezpečiť podmienky vyučovania cudzieho jazyka tak, aby sa u žiakov podporovala a rozvíjala: 

• motivácia- učenie sa, získavanie a osvojovanie nových poznatkov, tvorivosť, 

• záujmy- záujem o školu, učenie, o cudzí jazyk, 

• osobnostné vlastnosti a prejavy- zodpovednosť, empatia, vôľové vlastnosti, rozvíjanie 

sebavedomia, 

• všeobecné rozumové schopnosti- rozvoj foriem myslenia, posilňovanie psychických funkcií. 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu RUSKÝ  JAZYK 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP - - - - - 

ŠkVP - - - 1 - 

Spolu - - - 1 1 

Predmet Ruský jazyk predstavuje v rámci primárneho vzdelávania nový vyučovací predmet.  

Ide o povinne voliteľný predmet. 

Pri definovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a obsahu vzdelávania škola vychádzala 

z učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre predmet Ruský jazyk, 

vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia, Bratislava, 2011 a tiež z konkrétnych možností školy 

a z časovej dotácie hodín určenej pre daný predmet. 



Nasledujúce metodicko- didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka na 

prvom stupni základnej školy: 

- vyučovanie orientované na žiaka, 

- činnostný charakter  vyučovania, 

- rešpektovanie individuálnych osobitostí žiakov, 

- pozitívna motivácia, 

- názornosť a primeranosť veku, 

- časté striedanie organizačných foriem práce, 

- systematické opakovanie, 

- tolerovanie chyby. 

 

CIELE PREDMETU 

Všeobecné ciele 

• vzbudiť záujem o cudzie jazyky, 

• vytvoriť základ pre ďalšie jazykové vzdelávanie, 

• rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov, 

• podporovať všestranný rozvoj žiakov – kognitívny, sociálny, emocionálny, osobnostný, 

• rozvíjať interkultúrnu kompetenciu, 

• rozvíjať všetky jazykové činnosti: počúvanie s porozumením, rozprávanie, čítanie s porozumením, písanie, 

• využívať medzipredmetové vzťahy. 

 

Sociálne ciele 

• akceptovať seba ako súčasť skupiny, 

• uplatniť vzájomnú ohľaduplnosť, 

• zmysluplne spolupracovať s partnerom, 

• akceptovať spolupatričnosť ku skupine, 

• vedome predlžovať fázy sústredenie a práce, 

• pomáhať iným, povzbudiť ich, 

• cítiť spoločnú zodpovednosť, 

• akceptovať rozhodnutie väčšiny, 

• vedieť sa prispôsobiť a presadiť, 

• požičať niečo, poprosiť o niečo, 

• ospravedlniť sa, 

• akceptovať chyby, 

• naučiť sa znášať prehry, 

• prevziať zodpovednosť za seba. 

 

 

 

 



KOMPETENCIE 

 

Všeobecné komptencie 

Žiak na úrovni A1.1+ si rozvíja všeobecné kompetencie tak, aby dokázal: 

• osvojiť si efektívne stratégie učenia sa, 

• sústrediť sa na prijímanie informácií, 

• používať získané vedomosti a spôsobilosti. 

 

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Žiak, ktorý dosiahne úroveň A1.1+: 

• používa známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia, jednoduché vety a rozumie im, 

• dokáže predstaviť seba a iných, 

• dokáže porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne, 

• dokáže jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov, 

• dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych, ale aj neverbálnych 

komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej komunikácie a vyjadrenia svojich osobných záujmov. 

 
Jazyková kompetencia 

 

Žiak  na úrovni A1.1+: 

• používa iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich jeho osoby a záujmov, 

• má základný repertoár slovnej zásoby izolovaných slov a slovných spojení  

• ovláda výslovnosť obmedzeného repertoáru naučených slov a slovných spojení  

• dokáže odpísať známe slová a krátke slovné spojenia a vety, 

• dokáže vyhláskovať svoje meno a adresu. 

 

Sociolingválna kompetencia 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu, 

• pozdraviť sa a rozlúčiť sa, predstaviť sa a poďakovať sa, atď. 

 

Pragmatická kompetencia 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• spájať písmená, 

• spájať slová pomocou spojovacích výrazov „a“, „alebo“. 

 

 

Komunikačné jazykové činnosti a stratégie 

 

Receptívne činnosti a stratégie 

Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní považuje za 

kľúčový. Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v ruskom jazyku, ktoré potom ako modely 

imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej stránky jazyka je 



východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných činností a stratégií. Osvojenie si zvukovej podoby 

jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby. 

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• identifikovať známe slová, najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety týkajúce sa 

jeho osoby a záujmov, 

• porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam a veľmi jednoduchým vetám, ktoré sa týkajú jeho 

osoby a záujmov, 

• porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine, 

• porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať, 

• porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy, 

• porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za predpokladu, že je hovorený 

zreteľne so správnou artikuláciou a porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi. 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• identifikovať hlásky, 

• vyhľadávať známe slová a základné slovné spojenia, 

• porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy, 

• prečítať a porozumieť jednoduché pokyny k práci na vyučovacej hodine, 

• porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému, 

• porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom (napr. na plagátoch, pohľadniciach). 

 

Produktívne činnosti a stratégie 

 

Ústny prejav – výkonový štandard 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• pozdraviť sa, 

• predstaviť sa 

• opýtať sa ľudí, ako sa majú, 

• klásť jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,  

• odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov 

• porozumieť a riadiť sa jednoduchými pokynmi, 

• vyjadriť, čo má rád a nemá rád, 

• používať základné číslovky, údaje o cenách a čase, 

• porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka, 

• jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov, 

• dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na známe témy. 

 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa písmená, slová, neskôr 

krátke vety a nakoniec aj krátke, jednoduché odseky, pričom má k dispozícii správny vzor. 

Žiak  na úrovni A1.1+ dokáže: 

• správne napísať všetky písmená abecedy, 

• správne odpísať slová, krátke vety, 

• napísať vlastné meno, adresu, vek, dátum narodenia, 

• napísať krátky pozdrav a pohľadnicu. 



 

 

Postup pri rozvíjaní komunikačných jazykových kompetencií 

 

Počúvanie s porozumením a ústny prejav ako primárna činnosť 

V počiatočných etapách je vyučovanie cudzieho jazyka zamerané na nácvik správnej výslovnosti, 

budovanie aktívnej slovnej zásoby a komunikačných zručností. Rozvíjajú sa receptívne činnosti: počúvanie 

ako jazykový vzor a zdroj jazykových prostriedkov a produktívne činnosti: ústny prejav, kde dôležitú úlohu 

zohráva reprodukčná fáza – rôzne druhy opakovania. 

 

Začiatky čítania a písania 

V počiatočnej fáze čítania žiaci čítajú slová (neskôr vety), ktoré si už osvojili (rozumejú im po vypočutí 

vedia ich vyslovovať, poznajú ich význam). Žiaci začínajú písať po nácviku čítania slov, resp. po vizuálnom 

kontakte s písomnou podobou známych slov. Písanie sa najprv obmedzuje na odpisovanie slov (neskôr 

viet). 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Témy vhodné pre komunikačnú úroveň A1.1+: 

 

1. V škole, v triede ( opis predmetov v škole, v triede, učiteľ, žiaci) 

2. Rodina ( členovia rodiny, záľuby, izby v dome) 

3. Azbuka ( porovnanie azbuky a latinky, všeobecné zoznámenie sa s azbukou) 

4  А, О, К, М, Т 

5. Э, Н, Я 

6. Д, П 

7. И ,У 

8. В, Е 

9. Л,, Р 

10. Б ,З 

11. С, Г 

12. Ц ,,Ф 

13. Ы ,Ь 

14. Ё ,Ю 

15. Й, 

16. Ч, Щ 

17. Ж ,Ш 

18. Х, Ъ 

19. Azbuka- poriadok písmen 

20. Opakovacia lekcia 

21. Môj deň ( hodiny, rozvrh dňa) 

 
 

 

 



Tematický 
okruh  

Obsahový 
štandard  

Výkonový štandard  Prierezové 
témy  

V Škole, v triede Pozdravy, 
predstavenie  sa 
učiteľa, 
predstavenie sa 
žiakov, 
predmety 
v triede, škole- 
opis. 

Žiak sa vie pozdraviť:  

Доброе утро.  Добрый день . 

Добрый вечер.         

Здравствуйте. Привет.  

Меня  зовут... 

Žiak vie položiť otázky: Как тебя 

зовут ?    Кто это ? Что  это? 

--Стол  , стул,  парта,  доска, 

ручка,  карандаш 

 Žiak ovláda číslovky od 1 po 20. 

Vie vyjadriť požadujúci počet. 

 

Osobnostný a 
sociálny rozvoj 

Rodina Členovia rodiny, 

záľuby, izby 

v dome/ byte. 

Žiak vie vymenovať členov 

rodiny, ich záľuby. 

Pomenuváva izby v byte. 

 -  Мама ,  папа , сестра , 

брат, дедушка ,          

бабушка,... 

-Отдыхать , смотреть 

телевизор ,          

заниматься спортом , 

играть,... 

-Кухня ,спальня,  

детская,...  

               

 Žiak vie pomenovať 

základné farby . 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Azbuka Porovnávanie 

azbuky a latinky. 

Známe aj 

neznáme písmená.  

Všeobecné 

zoznámenie sa 

s azbukou. 

Žiak vie pomenovať 

rozdiely medzi azbukou a 

latinkou. 

Žiak ovláda čítanie azbuky. 

Žiak pozná písmená 

azbuky. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 



 

А О К М Т 

Э Н Я 

Д  П 

И У 

В Е 

Л Р 

Б З 

СГ 

Ц Ф 

Ы Ь 

Ё Ю 

Й 

Ч Щ 

Ж Ш 

ХЪ 

 

Čítanie a písanie 

písmen azbuky. 

 

Žiak vie napísať, prečítať, 

preložiť: 

Кто там?  Кто это? Кто 

дома? 

Там мама. 

А там Катка. 

Это Яна. 

Там Антон. 

Кто дома? 

Я дома и папа. 

Ида у окна. 

У Адама кот. 

В  доме... 

Вова в доме. 

Ева тут. 

Дед там. 

У  реки липа. 

Роман в лодке. 

Барабан на полке. 

Зина в комнате. 

Русский и Словак. 

Город  Зволен... 

Цирк... 

Фабрика... 

Сын... 

Осень... 

Ёжик... 

Environmentálna 

výchova 

 



Юля... 

Йод... 

Девочк а... 

Овощи... 

Женя... 

Шутка... 

Орехи... 

Съел... 

 

 

 

Azbuka- 

poriadok písmen. 

Алфавит 

Počet písmen 

v azbuke. 

Poradie písmen. 

Čítanie 

spoluhlások 

a samohlások. 

Píšeme list. 

Žiak vie presné poradie 

písmen azbuky. 

Pozná presný počet písmen 

azbuky. 

Pozná samohlásky 

a spoluhlásky. 

Žiak napíše jednoduchý 

list. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  

 

 

 

 

Multikuultúrna    

výchova 

Opakovacia 

lekcia 

Opis obrázkov, 

fotografií. 

Dopĺňanie 

dialógov. 

Hádanky. 

Hry s písmenami. 

Pesničky. 

 

Žiak vie opísať, kto je na 

obrázku, fotografii. 

Správne dopĺňa dialógy. 

Háda hádanky. 

Ovláda   hry s písmenkami 

azbuky. 

Správne spieva pesničky. 

Osobnostný   a 

sociálny rozvoj 

Môj deň( hodiny, 

rozvrh dňa) 

Môj rozvrh dňa. Žiak pozná hodiny a presne 

rozvrhne svoj deň. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



Poznám hodiny. 

 

 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu žiaka 

schválených MŠ SR a v zmysle vnútorné predpisu pre hodnotenie a klasifikáciu. 

U žiaka budú hodnotené vedomosti ústnou aj písomnou formou  podľa klasifikačných stupňov. Lekciové 

písomné práce budú hodnotené podľa percentuálneho vyjadrenia bodov nasledovne : 

 

100- 90 % 1 

89 – 75% 2 

74- 50% 3 

49 – 25% 4 

24 - 0% 5 

 

  

Obsah hodnotenia 

Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti – rozlišovanie a porovnávanie 

hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie. Úlohy vhodné pre žiakov tohto 

veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov 

(označovanie a spájanie obrázkov, vyfarbovanie, kreslenie). 

Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byt realistické, zmysluplné. 

Žiacke prehovory v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale majú byt vnímané v kontexte situácie. 

Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej 

výslovnosti a náležitej intonácii. 

Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie a porovnávanie 

písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte, čítanie krátkych textov s 

porozumením). 



Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v triede. Žiaci odpisujú 

slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety a krátke odseky.  

 

Spôsoby hodnotenia: 

• Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: ich cieľom je ohodnotiť vedomosti žiaka 

a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľovi aj žiakom monitorovať pokrok žiaka v učení. Forma a obsah 

hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho 

procesu). 

• Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viest žiakov k väčšej vzájomnej tolerancii a naučiť 

ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť atmosféru v triede, pretože žiaci sa 

učia rešpektovať jeden druhého. 

• Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie vlastného 

pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si vlastných cieľov. Proces 

hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: 

portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a denníky. Portfólio obsahuje seba hodnotiace záznamy, 

hodnotenie učiteľom a zbierku prác, ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu 

byt písomné práce, kresby, projekty, výsledky testov a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa 

vlastného uváženia. 

 
V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie žiakov predovšetkým 

motivačnú a formatívnu funkciu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 4 4 4 4 16 

ŠkVP - 1 - - 1 

Spolu 4 5 4 4 17 

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

Využitie disponibilných hodín: 

V druhom  ročníku je navýšená časová dotácia hodín o 1 vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na zmenu kvality výkonu v nasledovných oblastiach: 

Aritmetika -slovné úlohy 

Geometria- práca so štvorcovou sieťou, rysovanie 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Matematika 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA  PREDMETU  
 

Predmet matematika je na primárnom stupni vzdelávania prioritne zameraný na budovanie základov 

matematickej gramotnosti a na rozvíjanie kognitívnych oblastí – vedomosti (ovládanie faktov, postupov), 

aplikácie (používanie získaných vedomostí na riešenie problémov reálneho života), zdôvodňovanie 

(riešenie zložitejších problémov, ktoré vyžadujú širšie chápanie súvislostí a vzťahov).  

Výučba matematiky musí byť vedená snahou umožniť žiakom, aby získavali nové vedomosti špirálovite, 

vrátane opakovania učiva na začiatku školského roku s propedeutickými postupmi prostredníctvom 

riešenia úloh s rôznorodým kontextom i divergentných úloh, aby tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich 

pravdivosť, vedeli používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, 

diagramy), rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore.  

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri objavovaní a prezentácii nových 

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

skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Na hodinách matematiky sa tiež kladie dôraz na rozvoj 

žiackych schopností a zručností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Proces získavania nových 

matematických vedomostí u žiakov musí učiteľ realizovať s prevahou pozorovania a experimentovania v 

ich prirodzenom prostredí. Učiteľ by mal tiež naučiť žiakov správne klásť otázky, odhadnúť výsledky i 

korektne formulovať závery. Učenie matematiky by malo byť pre žiakov zaujímavé, aby sa u nich formoval 



pozitívny vzťah k matematike a aby ju vnímali ako nástroj na riešenie problémových úloh každodenného 

života.  

Vzhľadom na charakter predmetu je potrebné prispôsobiť schopnostiam žiakov rýchlosť preberania 

tematických celkov rovnako ako ich poradie, prípadné rozdelenie na časti a presuny v rámci ročníkov. 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci na primárnom stupni vzdelávania majú dosiahnuť nasledujúce ciele:  

• osvojiť si základné matematické pojmy, poznatky, znalosti a postupy uvedené vo vzdelávacom 

štandarde,  

• pracovať s prirodzenými číslami (v obore do 10 000) tak, ako to bližšie špecifikuje vzdelávací 

štandard,  

• používať zlomky na propedeutickej, prípravnej úrovni,  

• identifikovať a správne pomenovať funkčné vzťahy medzi číslami,  

• objavovať pravidlá vytvorených postupností a dopĺňať ich,  

• orientovať sa v tabuľkách, grafoch a vytvárať ich,  

• identifikovať, pomenovať, narysovať a správne označiť geometrické útvary bližšie špecifikované 

vo vzdelávacom štandarde,  

• odhadnúť a presne odmerať dĺžku útvaru, premeniť jednotky dĺžky (mm, cm, dm, m, km).  

• používať matematiku ako jeden z nástrojov na riešenie problémov reálneho života (vrátane 

postupného nadobúdania finančnej gramotnosti),  

• rozvíjať zručnosti súvisiace s procesom učenia sa,  

• rozvíjať poznávacie procesy a myšlienkové operácie,  

• upevniť kladné morálne a vôľové vlastnosti (samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, 

kritiku, sebakritiku, dôveru vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh v 

osobnom i verejnom kontexte),  

• rozvíjať kľúčové kompetencie v sociálnej a komunikačnej oblasti.  

 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

 

Prirodzené čísla 1 – 20 a 0 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

skupina, počet predmetov (prvkov) v skupine, číslo  

pár  

párny a nepárny počet predmetov  



• určiť počet prvkov v skupine (počítaním 

po jednom, po dvoch, na prvý pohľad) a 

vyjadriť ho prirodzeným číslom,  

• vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s 

daným počtom prvkov,  

• porovnať počet prvkov v dvoch 

skupinách (počítaním i na prvý pohľad),  

• napísať a prečítať číslo,  

• rozložiť číslo na jednotky a desiatky,  

• zložiť číslo z jednotiek a desiatok,  

• použiť základné i radové číslovky v 

číselnom obore do 20,  

• orientovať sa v číselnom rade,  

• vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 

rad,  

• zobraziť číslo na číselnej osi,  

• doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 

aj zostupného číselného radu,  

• vymenovať niekoľko čísel menších 

(väčších) ako dané číslo,  

• usporiadať čísla podľa veľkosti 

vzostupne i zostupne,  

• porovnať dve čísla a výsledok 

porovnania zapísať pomocou relačných 

znakov >,<, =,  

• vyriešiť jednoduché nerovnice,  

• vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie.  

viac, menej, rovnako  

prirodzené čísla 1 – 20 a 0  

jednotky, desiatky  

rozklad čísla na jednotky a desiatky  

prvý, druhý, tretí, ..., dvadsiaty  

číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: pred, 

za, hneď pred, hneď za, predposledný, posledný, 

nasledujúci, predchádzajúci  

vzostupný číselný rad (od najmenšieho čísla po 

najväčšie číslo)  

zostupný číselný rad (od najväčšieho čísla po 

najmenšie číslo)  

číselná os  

relačné znaky >, <, =  

nerovnice (na propedeutickej úrovni)  

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako  

 

Sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom 

obore do 20 bez prechodu cez základ 10,  

• použiť znaky +, , =,  

• vytvoriť príklady na sčítanie a odčítanie k 

danej situácii (matematizácia reálnej situácie),  

• vytvoriť slovné úlohy k danému numerickému 

príkladu na sčítanie a odčítanie v číselnom 

obore do 20 bez prechodu cez základ 10,  

• sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom 

obore do 20 s prechodom cez základ 10 na 

úrovni manipulácie,  

• vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20 bez prechodu 

cez základ 10,  

• vyriešiť jednoduché rovnice.  

sčítanie, odčítanie  

znaky +, , =  

sčítanie a odčítanie na modeloch (dynamický 

model, statický model)  

sčítanie a odčítanie pomocou znázornenia  

sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním 

druhého sčítanca k prvému, dopočítaním 

menšieho sčítanca k väčšiemu  

sčítanie a odčítanie použitím 

zautomatizovaného spoja  

jednoduché slovné úlohy typu:  

určiť súčet, keď sú dané dva sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a 

druhý sčítanec  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom  

rovnice (na propedeutickej úrovni)  



 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, 

otvorenú i uzavretú čiaru,  

• rozlíšiť, pomenovať, narysovať rovnú čiaru,  

• rozlíšiť, pomenovať, nakresliť rovinné 

geometrické útvary,  

• rozlíšiť a pomenovať priestorové 

geometrické útvary,  

• umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové 

geometrické útvary podľa pokynov,  

• určiť polohu geometrických útvarov v 

priestore,  

• porovnať a usporiadať (vzostupne, zostupne) 

predmety podľa dĺžky (výšky, šírky, ...),  

• odmerať dĺžku (výšku, šírku, ...) daného 

predmetu pomocou neštandardných jednotiek 

dĺžky,  

• nájsť a vyznačiť cestu v jednoduchom 

bludisku, labyrinte,  

• na základe symbolov ↑ → ↓ ← nakresliť 

(narysovať) v štvorcovej sieti obrázok,  

• pomocou symbolov ↑ → ↓ ← popísať 

obrázok v štvorcovej sieti,  

• v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) osovo 

súmerný obrázok.  

rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná 

čiara, otvorená a uzavretá čiara, kruh, štvorec, 

trojuholník, obdĺžnik  

kreslenie, rysovanie  

priestorové geometrické útvary: kocka, valec, 

guľa  

vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do, na, pred, 

za, vedľa, medzi, vpredu, vzadu  

pojmy pre porovnávanie: dlhší, kratší, vyšší, 

nižší, širší, užší, najdlhší, najkratší, najnižší,  

neštandardné jednotky dĺžky (stopa, palec, dlaň, 

lakeť, iný predmet – napr. spinka)  

bludisko, labyrint  

symboly na orientáciu v štvorcovej sieti: ↑ → ↓ 

←  

kreslenie a rysovanie obrázkov v štvorcovej 

sieti  

zhodné zobrazenie – osová súmernosť (na 

propedeutickej úrovni)  

 

Riešenie alikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• roztriediť predmety, objekty, čísla podľa 

toho, či danú vlastnosť majú alebo nemajú,  

• roztriediť predmety, objekty a čísla podľa 

jedného alebo viacerých znakov,  

• určiť vlastnosť, podľa ktorej boli predmety, 

objekty, čísla roztriedené,  

• určiť vlastné kritérium triedenia,  

• rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia,  

• sformulovať pravdivý alebo nepravdivý 

výrok,  

• vytvoriť negáciu jednoduchého výroku,  

predmety, objekty, čísla, ktoré danú vlastnosť 

majú a ktoré danú vlastnosť nemajú  

triedenie podľa farby, tvaru, veľkosti, materiálu,  

dichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú 

dve skupiny) podľa dvoch vlastností, 

dichotomické triedenie bez určenia vlastnosti,  

trichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú 

tri skupiny) podľa troch vlastností, 

trichotomické triedenie bez určenia vlastnosti  

pravda, nepravda  

pravdivosť, nepravdivosť  

veta, tvrdenie  

kvantifikované výroky: všetky, nie všetky, 

všetci, nie všetci, žiaden, každý, niekto, nikto, 

nič  



• rozlíšiť a správne použiť kvantifikované 

výroky,  

• porovnať dva objekty podľa danej vlastnosti,  

• identifikovať jednoduché pravidlo vytvorenia 

danej postupnosti,  

• doplniť do postupnosti niekoľko chýbajúcich 

znakov, symbolov, čísel, obrázkov,  

• nájsť niekoľko rôznych spôsobov 

usporiadania predmetov, znakov, symbolov,  

• vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 20,  

• orientovať sa v jednoduchej tabuľke, 

identifikovať riadok, stĺpec, údaj,  

• doplniť údaje do jednoduchej tabuľky,  

• určiť na digitálnych i ručičkových hodinách 

celé hodiny,  

• znázorniť na digitálnych i ručičkových 

hodinách celé hodiny.  

porovnávanie podľa veľkosti, dĺžky, výšky, 

veku, rýchlosti, množstva, počtu objektov v 

skupinách a pod.  

postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov  

nepriamo sformulované úlohy  

tabuľka, riadok, stĺpec, údaj  

hodiny (čas)  

 

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

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom 

obore do 20 s prechodom cez základ 10,  

• sčítať (odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri 

riešení úloh,  

• vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie a 

odčítanie,  

• vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie v číselnom obore do 20,  

• vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,  

• vytvoriť jednoduché i zložené slovné úlohy k 

danému numerickému príkladu na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,  

• sčítať viac rovnakých sčítancov,  

• odčítať viac rovnakých menšiteľov.  

sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním 

druhého sčítanca k prvému, dopočítaním 

menšieho sčítanca k väčšiemu  

sčítanie a odčítanie použitím 

zautomatizovaného spoja  

rovnice (na propedeutickej úrovni)  

jednoduché slovné úlohy typu:  

určiť súčet, keď sú dané sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

určiť jedného sčítanca, ak je daný súčet a druhý 

sčítanec  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom  

zložená slovná úloha typu:  

určiť súčet, keď sú dané tri sčítance  

určiť rozdiel, keď je daný menšenec a dva 

menšitele  

propedeutika násobenia a delenia prirodzených 

čísel  

 

Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• určiť počet prvkov v skupine a vyjadria ho 

prirodzeným číslom,  

počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách, po 

desiatkach  

prirodzené čísla 1 – 100 a 0  

číslo, číslica, cifra  



• vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným 

počtom prvkov,  

• napísať a prečítať číslo,  

• rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, 

cifra,  

• rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a 

trojciferné číslo,  

• rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a 

desiatky,  

• zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné 

číslo,  

• použiť radové číslovky v číselnom obore do 

100,  

• orientovať sa v číselnom rade,  

• vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,  

• doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj 

zostupného číselného radu,  

• zobraziť číslo na číselnej osi,  

• usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i 

zostupne,  

• porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou relačných znakov >,<, =,  

• vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) 

ako dané číslo,  

• vyriešiť jednoduché nerovnice,  

• vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie.  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné 

číslo  

jednotky, desiatky  

rozklad čísla na jednotky a desiatky  

prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý  

číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: 

pred, za, hneď pred, hneď za, prvý, druhý, ..., 

predposledný, posledný  

vzostupný a zostupný číselný rad  

číselná os  

väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie  

relačné znaky >, <, =  

nerovnice (na propedeutickej úrovni)  

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako  

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 100 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• sčítať prirodzené čísla spamäti,  

• odčítať prirodzené čísla spamäti,  

• sčítať prirodzené čísla písomne,  

• odčítať prirodzené čísla písomne,  

• pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania,  

• vyriešiť jednoduché rovnice v číselnom 

obore do 100,  

• vyriešiť jednoduché slovné úlohy v číselnom 

obore do 100,  

• vyriešiť zložené slovné úlohy v číselnom 

obore do 100,  

• pri riešení slovných úloh vykonať kontrolu 

správnosti.  

 

pamäťové sčítanie a odčítanie:  

sčítanie a odčítanie celých desiatok  

sčítanie dvojciferného a jednociferného čísla 

bez prechodu cez základ 10, odčítanie 

jednociferného čísla od dvojciferného bez 

prechodu cez základ 10  

sčítanie dvojciferného čísla a celej desiatky, 

odčítanie celej desiatky od dvojciferného čísla  

sčítanie dvojciferného čísla a jednociferného 

čísla s prechodom cez základ 10, odčítanie 

jednociferného čísla od dvojciferného s 

prechodom cez základ 10  

sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel bez 

prechodu cez základ 10  

sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 10  

algoritmus písomného sčítania a odčítania 

dvoch prirodzených čísel bez prechodu i s 

prechodom cez základ 10  



sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel  

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

rovnice (na propedeutickej úrovni)  

jednoduché slovné úlohy na sčítanie:  

určiť súčet, ak sú dané sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

jednoduché slovné úlohy na odčítanie:  

určiť rozdiel dvoch čísel  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom  

zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a + b – c, 

a – b + c, a – b – c  

kontrola správnosti (skúška správnosti)  

 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• vyznačiť bod a pomenujú ho,  

• narysovať, označiť a pomenovať priamku, 

polpriamku, úsečku,  

• vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, 

priamke, polpriamke) patrí, resp. nepatrí,  

• vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke,  

• narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné 

body,  

• odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka 

(s presnosťou na centimetre) a výsledok 

merania zapísať,  

• odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na 

centimetre),  

• porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

• narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 

na centimetre),  

• odmerať vzdialenosť za pomoci metra i 

pásma (s presnosťou na metre) a výsledok 

merania zapísať,  

• správne použiť a označiť jednotky dĺžky,  

• pri meraní dĺžky použiť vhodný nástroj na 

meranie a zvoliť vhodnú jednotku dĺžky,  

• odmerať dĺžku za pomoci neštandardných 

jednotiek,  

• narysovať uzavretú čiaru,  

• identifikovať a pomenovať mnohouholníky,  

• identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov,  

bod, označenie bodu veľkým tlačeným 

písmenom (A, B,...)  

priamka, polpriamka, úsečka  

bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na 

útvare  

krajné body úsečky  

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter 

(cm), meter (m)  

dĺžka úsečky v centimetroch  

porovnávanie a usporiadanie úsečiek pomocou 

prúžku papiera, meraním a odhadom,  

nástroje na meranie dĺžky: pravítko, meter, 

meracie pásmo  

neštandardné jednotky dĺžky: palec, stopa, lakeť 

a pod.  

uzavretá čiara  

pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, 

štvoruholník, ...  

strana a vrchol rovinného geometrického útvaru  

zhodné zobrazenie – posunutie (na 

propedeutickej úrovni)  

vzor, obraz  

stavba z kociek  



• v štvorcovej sieti dokresliť (dorysovať) 

zhodný obrázok,  

• postaviť jednoduchú stavbu z kociek podľa 

vzoru a podľa obrázka.  

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia,  

• identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov,  

• na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, 

symbolov,  

• vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní 

spôsobov usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov,  

• nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania 

dvoch (troch) predmetov, znakov, symbolov,  

• určiť počet možností usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov,  

• vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 100,  

• zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi,  

• vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať sa 

v nej,  

• doplniť do tabuľky chýbajúce údaje,  

• využívať tabuľku ako nástroj na riešenie 

úloh,  

• označiť a pomenovať jednotky času,  

• určiť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách,  

• znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách,  

• doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa 

logického usporiadania (sudoku, magické 

štvorce),  

• vymenovať platidlá,  

• nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej 

sumy,  

• vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti.  

pravda, nepravda  

postupnosť znakov, symbolov, čísel, obrázkov  

pravidlo vytvorenia postupnosti znakov, 

symbolov, čísel, obrázkov  

doplnenie čísel, znakov, symbolov do 

postupnosti  

systém usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov  

spôsoby usporiadania dvoch (troch) predmetov, 

znakov, symbolov  

počet všetkých možností usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov  

nepriamo sformulované úlohy  

zber údajov a ich zaznamenávanie rôznymi 

spôsobmi  

tabuľka, riadok tabuľky, stĺpec tabuľky, údaj  

jednotky času: hodina, minúta  

časové údaje: pol hodiny, štvrť hodiny, trištvrte 

hodiny  

sudoku s rozmermi max. 5x5  

magický štvorec s rozmermi max. 4x4  

platidlá: eurá (€), centy (c)  

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti  

 



Násobenie a delenie v obore násobilky 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• vymodelovať násobenie prirodzených čísel 

ako súčet viacerých rovnakých sčítancov a 

zapísať ho pomocou znaku násobenia (s 

rešpektovaním poradia činiteľov),  

• vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 

vzostupne  

• vynásobiť prirodzené čísla v obore malej 

násobilky do 100 spamäti  

• zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát,  

• vytvoriť príklady na násobenie k danej 

situácii,  

• pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním 

viacerých rovnakých sčítancov a násobením,  

• pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

násobenia,  

• rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti 

(delenie podľa obsahu),  

• rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí 

(delenie na rovnaké časti),  

• zapísať delenie podľa obsahu a delenie na 

rovnaké časti pomocou znaku delenia,  

• vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne,  

• vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 

100 spamäti,  

• zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát,  

• vytvoriť príklady na delenie k danej situácii,  

• pri riešení úloh využiť vzťah medzi 

odčítaním viacerých rovnakých menšiteľov a 

delením,  

•  vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a 

delenie v číselnom obore do 100,  

• vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie a delenie prirodzených čísel v 

obore násobilky do 100,  

• vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie a delenie 

v obore násobilky do 100,  

• overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy,  

• k slovnej úlohe sformulovať otázku a 

zoštylizovať správnu odpoveď,  

•  pomenovať jednu časť celku,  

• určiť, aká časť celku je vyznačená 

(oddelená).  

násobenie s využitím modelov (napr. grafické 

znázornenie, štvorcová sieť)  

rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná modelu 4 . 

3  

operácia „násobenie“, znak násobenia . (krát)  

násobok čísla  

párne a nepárne číslo  

násobenie použitím zautomatizovaného spoja, 

násobilka  

niekoľkokrát viac  

komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni)  

delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie na 

skupiny danej veľkosti)  

delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet 

rovnakých častí)  

delenie, znak delenia : (delené)  

delenie použitím zautomatizovaného spoja  

niekoľkokrát menej  

matematizácia reálnej situácie  

jednoduché slovné úlohy typu:  

určiť súčet viacerých rovnakých sčítancov  

zväčšiť dané číslo niekoľkokrát  

rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako 

veľkých častí (delenie na rovnaké časti)  

rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti 

(delenie podľa obsahu)  

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

porovnať podielom  

kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy  

otázka a odpoveď k slovnej úlohe  

jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina,  

časť celku: dve tretiny, tri štvrtiny,  

 



Vytváranie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho 

prirodzeným číslom,  

• napísať a prečítať číslo,  

• rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné 

a štvorciferné číslo,  

• rozložiť trojciferné číslo na jednotky, 

desiatky, stovky,  

•  rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, 

desiatky, stovky, tisícky,  

• zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek 

trojciferné číslo,  

• zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a 

tisícok štvorciferné číslo,  

• orientovať sa v číselnom rade,  

• vytvoriť vzostupný a zostupný číselný 

rad,  

• doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 

aj zostupného číselného radu,  

• zobraziť číslo na číselnej osi,  

• usporiadať čísla podľa veľkosti 

vzostupne i zostupne,  

• porovnať dve čísla a výsledok porovnania 

zapísať pomocou znakov >,<, =,  

• vymenovať niekoľko čísel menších 

(väčších) ako dané číslo,  

• vyriešiť jednoduché nerovnice,  

• vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie,  

• zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i 

tisícky podľa pravidiel zaokrúhľovania a 

výsledok zapísať.  

počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a 

jednotkách  

prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0  

jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné 

číslo, štvorciferné číslo  

jednotky, desiatky, stovky, tisícky  

rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a 

desiatok; trojciferné: na súčet jednotiek, 

desiatok a stoviek; štvorciferné: na súčet 

jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok)  

číselný rad  

pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade: 

pred, za, hneď pred, hneď za, ..., predposledný, 

posledný  

vzostupný a zostupný číselný rad  

číselná os  

väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie  

nerovnice (na propedeutickej úrovni)  

slovné úlohy na porovnávanie charakterizované 

vzťahmi viac, menej, rovnako  

pravidlá zaokrúhľovania  

zaokrúhľovanie čísla na desiatky, 

zaokrúhľovanie čísla na stovky, zaokrúhľovanie 

čísla na tisícky (aritmetické)  

znak zaokrúhľovania ()  

 

 

Geometria a meranie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na 

milimetre),  

• porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

• narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou 

na milimetre),  

dĺžka úsečky v milimetroch  

dĺžka, šírka, meranie  

jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter 

(cm), decimeter(dm),  

meter (m), kilometer (km)  

vzdialenosť, meranie vzdialenosti, 

porovnávanie vzdialeností  

odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka  



• odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci 

pravítka (s presnosťou na milimetre) a 

výsledok merania zapísať,  

• správne použiť a označiť jednotky dĺžky,  

• porovnať jednotky dĺžky,  

• odmerať väčšie vzdialenosti v metroch,  

• porovnať vzdialenosti,  

• odhadnúť dĺžku úsečky,  

• odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch 

(milimetroch) a dlhšiu dĺžku v metroch,  

• osvojiť si a použiť základné zásady 

rysovania,  

• narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a 

označiť ich vrcholy veľkým tlačeným 

písmenom,  

• vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému 

útvaru patrí, resp. nepatrí,  

• zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej 

sieti (štvorec, obdĺžnik),  

• identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky,  

• postaviť stavbu z kociek na základe plánu,  

• vytvoriť plán stavby z kociek.  

čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej 

rysovacej pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri 

rysovaní  

štvorcová sieť  

rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej sieti  

označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika 

veľkým tlačeným písmenom  

zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v 

štvorcovej sieti  

podobné útvary (na propedeutickej úrovni)  

vrchol, hrana a stena kocky  

stavba z kociek, plán stavby z kociek (pôdorys 

stavby s vyznačeným počtom na sebe stojacich 

kociek)  

rady, stĺpce (pri stavbách z kociek)  

 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy vie/dokáže:  

• rozlíšiť istú udalosť, možnú udalosť, 

nemožnú udalosť,  

• rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) 

tvrdenia,  

• rozlíšiť a správne použiť kvantifikované 

výroky,  

• identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov,  

• na základe identifikovaného pravidla doplniť 

do postupnosti niekoľko čísel, znakov, 

symbolov,  

• vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní 

rôznych dvojciferných (trojciferných, 

štvorciferných) čísel zložených z daných 

číslic (číslice sa môžu aj opakovať),  

• vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, 

štvorciferné) čísla z množiny číslic (číslice sa 

môžu aj opakovať),  

• vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou 

motiváciou,  

• vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na 

násobenie a delenie v obore násobilky,  

istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť  

pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie  

kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve jeden, 

najviac jeden  

pravidlo vytvárania postupnosti  

pravidlo, symbol  

systém pri vypisovaní dvojciferných 

(trojciferných, štvorciferných) čísel  

slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na 

úrovni manipulácie a znázorňovania)  

nepriamo sformulované úlohy na násobenie a 

delenie  

zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania 

údajov (grafické, numerické)  

časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj  

stĺpcový graf  

jednotky času: hodina, minúta, sekunda  

premena jednotiek času  

znázornenie času na ručičkových hodinách  

zapísanie času na digitálnych hodinách  

aplikačné úlohy  

numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti  

 



• zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje 

rôznymi spôsobmi,  

• z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,  

• doplniť do tabuľky chýbajúce údaje,  

• popísať časti tabuľky, orientovať sa v 

tabuľke,  

• využívať tabuľku ako nástroj na riešenie 

úloh,  

• orientovať sa v stĺpcovom grafe,  

• dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového 

grafu,  

• vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v tabuľke alebo stĺpcovom grafe,  

• označiť a pomenovať jednotky času,  

• premeniť jednotky času,  

• určiť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách,  

• znázorniť čas na digitálnych i ručičkových 

hodinách,  

• zapísať čas z ručičkových hodín do 

digitálnych a naopak,  

• vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s 

orientáciou v čase,  

• nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej 

sumy,  

• vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti.  

 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v číselnom obore do 10 000 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• aktívne v komunikácii používať pojmy 

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel,  

• sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti,  

• pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

sčítania,  

• písomne sčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného sčítania),  

• písomne odčítať dve prirodzené čísla 

(algoritmus písomného odčítania),  

• písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel,  

• sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím 

kalkulačky,  

• vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie 

(odčítanie) so zátvorkami,  

• vyriešiť jednoduché rovnice,  

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel  

pamäťové sčítanie a odčítanie:  

sčítanie a odčítanie celých desiatok, stoviek, 

tisícok  

pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k 

trojcifernému (štvorcifernému) číslu  

odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky, 

stovky, tisícky od trojciferného (štvorciferného) 

čísla  

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni)  

algoritmus písomného sčítania a odčítania 

dvoch prirodzených čísel bez prechodu i s 

prechodom cez základ 10  

sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel  

sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky  

zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so 

zátvorkami  



• vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie,  

• vyriešiť zložené slovné úlohy,  

• sformulovať text slovnej úlohy k 

numerickému príkladu,  

• vyriešiť slovné úlohy s využitím 

zaokrúhlenia prirodzených čísel,  

• odhadnúť výsledok úlohy,  

•  vyriešiť primerané slovné úlohy s 

neprázdnym prienikom,  

• pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu riešenia,  

• zmatematizovať primerané reálne situácie.  

 

sčítanie a odčítanie so zátvorkami  

rovnice (na propedeutickej úrovni)  

jednoduché slovné úlohy na sčítanie:  

určiť súčet, ak sú dané sčítance  

zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

jednoduché slovné úlohy na odčítanie:  

určiť rozdiel dvoch čísel  

zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek  

porovnať rozdielom  

zložené slovné úlohy typu: a + b + c, a – b – c, 

a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a + (a – b)  

odhad, približne, presne  

slovné úlohy s neprázdnym prienikom  

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie 

textu slovnej úlohy s porozumením, zápis, 

grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia 

a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola 

správnosti riešenia, odpoveď  

matematizácia reálnej situácie  

 

Násobenie a delenie prirodzených čísel 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  

• vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore 

násobilky do 100 spamäti,  

• aktívne v komunikácii používať pojmy 

činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel,  

• zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát,  

• pri riešení úloh využiť komutatívnosť 

násobenia,  

• vynásobiť a vydeliť prirodzené číslo 10, 100 

a 1000,  

• vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a 

delenie v obore násobilky,  

• vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie 

(delenie) so zátvorkami,  

• vyriešiť jednoduché slovné úlohy na 

násobenie a delenie prirodzených čísel v 

obore násobilky do 100,  

• vytvoriť slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu na násobenie a delenie 

v obore násobilky do 100,  

• vyriešiť slovné úlohy na priamu úmernosť,  

• vyriešiť zložené slovné úlohy,  

• zmatematizovať primerané reálne situácie,  

• pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade 

potreby jednotlivé elementy postupu riešenia,  

násobenie a delenie použitím 

zautomatizovaného spoja  

činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel  

niekoľkokrát viac, niekoľkokrát menej  

komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na 

propedeutickej úrovni)  

násobenie a delenie číslami 10, 100 a 1000  

rovnica (na propedeutickej úrovni)  

okrúhle zátvorky, význam zátvoriek  

počítanie úloh so zátvorkami  

jednoduché slovné úlohy typu:  

určiť súčet viacerých rovnakých sčítancov  

zväčšiť dané čísla niekoľkokrát  

rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako 

veľkých častí (delenie na rovnaké časti)  

rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti 

(delenie podľa obsahu)  

zmenšiť dané číslo niekoľkokrát  

porovnať podielom  

priama úmernosť (na propedeutickej úrovni)  

zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a + a : b, a 

. b + c, a . b + c . d  

matematizácia reálnej situácie  

elementy postupu riešenia slovnej úlohy: čítanie 

textu slovnej úlohy, s porozumením, zápis, 

grafické znázornenie slovnej úlohy, formulácia 



• znázorniť na primeranom geometrickom 

modeli danú časť celku (polovicu, tretinu, 

štvrtinu, ...).  

 

a vyriešenie matematickej úlohy, kontrola 

správnosti riešenia, odpoveď  

geometrické modely zlomkov: úsečkový model, 

kruhový model, obdĺžnikový model (na 

propedeutickej úrovni)  

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, prevažne písomne. Písomné práce píše od 1. ročníka, minimálne   po 

prebratí  každého tematického celku,  polročnú prácu na konci prvého a druhého polroku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu INFORMATICKÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP - - 1 1 2 

ŠkVP - - 0 0 0 

Spolu - - 1 1 2 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Informatická výchova. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Informatika schváleného ako súčasť 

inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika rozvíja myslenie 

žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať vhodné stratégie riešenia 

problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov a ich 

zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok komunikácie. Na 1. stupni 

ZŠ sa budujú základy predmetu informatika a preto sa názov predmetu prispôsobil na informatická 

výchova. 

Poslaním vyučovania informatiky/informatickej výchovy je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Buduje tak 

informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie  s 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Toto poslanie 

je potrebné dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika/informatická výchova a aplikovaním 

informačných technológií vo vyučovaní iných predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských 

programov a pri riadení školy. 

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

príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej a znalostnej spoločnosti, 

ktorú budujeme. 

Oblasť informatiky zaznamenáva mimoriadny rozvoj, preto v predmete informatika/informatická výchova 

je potrebné dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 

súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky/informatickej 

výchovy široký priestor na motiváciu a praktické projekty. 

 



CIELE PREDMETU 

 

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

v každodennom živote. 

Prostredníctvom aplikácií obsahom aj ovládaním primeraných veku žiakov získať základné zručnosti v 

používaní počítača. V rámci medzipredmetových vzťahov si žiaci pomocou rôznych aplikácií precvičujú 

základné učivo z matematiky, slovenského a cudzieho jazyka, získavajú vedomosti za podpory edukačných 

programov z prírodovedy a vlastivedy a rozvíjajú svoju tvorivosť a estetické cítenia v rôznych grafických 

editoroch. 

Dôraz klásť pri tom nie na zvládnutie ovládania aplikácie, ale na pochopenie možností, ktoré môžeme 

využiť pri každodenných činnostiach. Najvhodnejšie sa javí využitie programov určených špeciálne pre 

žiakov, prostredníctvom ktorých by sa zoznámili s najbežnejšími činnosťami vykonávanými na počítači 

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

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

• Návrh vzdelávacieho obsahu pre 1. stupeň základnej školy 

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

- Informácie okolo nás 

- Komunikácia prostredníctvom IKT 

- Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

- Princípy fungovania IKT 

- Informačná spoločnosť 

Učivo v tematickom okruhu Informácie okolo nás je kľúčové už aj pre nižšie stupne vzdelávania. Pojem 

informácia, typy informácií (textová, multimediálna, atď.), aplikácie na spracovávanie špecifických 

informácií sú veľmi dôležité pre pochopenie mechanizmov pri riešení najrôznejších problémov pomocou, 

resp. prostredníctvom IKT. Žiaci by sa už od prvej triedy mali učiť pracovať so základnými počítačovými 

aplikáciami, aby  

• vedeli základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou, 

• získali prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických 

informácií, 

• porozumeli nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí, 

• pochopili spôsoby reprezentácie základných typov informácií (reprezentovanie farieb a 

obrázkov), 

• pomocou IKT dokázali realizovať čiastkové úlohy a výstupy z projektového vyučovania. 

Ďalší tematický okruh Komunikácia prostredníctvom IKT sa venuje využitiu nástrojov internetu na 

komunikáciu, na vlastné učenie sa a aj na riešenie školských problémov, na získavanie a sprostredkovanie 

informácií. Žiaci 



- by sa mali naučiť pracovať s elektronickou poštou, 

- by mali pochopiť spôsob a mechanizmy vyhľadávania informácií na internete, 

- by si mali uvedomovať bezpečnostné riziká pri práci s internetom. 

- by mali pochopiť spôsob definovania kľúčového slova, vyhľadávanie podľa kľúčového  

      slova 

- by mali zvládnuť výber potrebných informácií 

V tematickom okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie sa žiaci zoznámia so 

špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. Zoznámia sa s pojmami ako algoritmus, 

program, programovanie. Najväčším prínosom tohto okruhu bude to, že žiaci získajú základy 

algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením problémov pomocou IKT. Naučia sa 

uvažovať nad rôznymi parametrami efektívnosti rôznych riešení problémov, naučia sa rôzne postupy a 

mechanizmy pri riešení úloh z rôznych oblastí. 

Tematický okruh Princípy fungovania IKT sa venuje popisu a pochopeniu mechanizmov informačných 

a komunikačných technológií. Žiaci by sa mali zoznámiť  

- s možnosťami vstupných a výstupných zariadení, 

- rôznych oblastí určenia softvéru, 

- so získavaním základných zručností pri práci so súbormi a priečinkami, 

- s elementárnymi funkciami lokálnej siete a internetu. 

Tematický okruh Informačná spoločnosť sa zaoberá sa etickými, morálnymi a spoločenskými aspektmi 

informatiky. Oboznamuje s možnými rizikami a metódami na riešenie týchto rizík. Žiaci by mali 

- sa oboznámiť s ukážkami využitia IKT v bežnom živote, 

- pochopiť, že používanie IKT si vyžaduje kritický a zvažujúci postoj k dostupným 

     informáciám, 

- viesť k zodpovednému používaniu interaktívnych médií – rozumieť rizikám, ktoré sa tu 

     nachádzajú. 

Informácie okolo nás 

Pojmy: 

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

- obrázok, nástroje pero, čiara, štetec, vypĺňanie farbou, paleta 

- zvuk, zvukový súbor, prehrávač, nahrávanie, efekty 

- animácia 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- ukladanie rôznych informácií do súborov (text, obrázok, zvuk), 

- jednoduché nástroje na úpravu textových dokumentov (zmena veľkosti písma, hrúbka a 

kurzíva), 

- dodržiavanie základných zásad písania textu, 

- kombinácia textu a obrázka, 

- základy kreslenia v grafickom prostredí (farby a hrúbky čiar, jednoduché nástroje), úprava 

obrázkov (kopírovanie, otáčanie), 

- tvorba jednoduchých animácií, 

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

číslami, hádanie slov, dopĺňanie písmen, dokresľovanie do obrázkov do mapy), 



- prezentovanie výsledkov vlastnej práce. 

Komunikácia prostredníctvom IKT 

Pojmy: 

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

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

- bezpečnosť, zásady správania sa v prostredí internetu.  

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

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

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

- žiaci zistia e-mailové adresy rodičov a kamarátov (využitie adresára), 

- detské webové stránky (rozprávky, obrázky), on-line hry, zásady správania sa na portáloch, 

- vyhľadávanie informácií a obrázkov na internete a ich správne použitie,  

- práca s kľúčovým slovom, 

- výber vhodnej informácie. 

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

Pojmy: 

- postup, návod, recept, 

- riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov, 

- detský programovací jazyk, elementárne príkazy, program, 

- robotická stavebnica. 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami), 

- zápis/vytvorenie postupu, receptu, návodu a práca podľa návodu, 

- v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov, 

okamžité vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov, 

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

pohyb animovaných obrázkov). 

Princípy fungovania IKT 

Pojmy: 

- základné periférie na ovládanie počítača, myš, klávesnica, 

- tlačiareň, skener,  

- CD, USB – pamäťový kľúč, CD mechanika, 

- ukladanie informácií, súbor, meno súboru, 

- vytváranie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 

- digitálny fotoaparát, mikrofón, slúchadlá.  

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 



- funkcie vybraných klávesov, 

- práca s tlačiarňou, skenerom, 

- práca s rôznymi médiami – čítanie CD, čítanie a zapisovanie na USB kľúč, 

- uloženie informácií do súboru, otvorenie, premenovanie, zrušenie, 

- vytváranie a pomenovanie priečinkov, ukladanie do priečinkov, 

- základy ovládania digitálneho fotoaparátu, presun fotografie z fotoaparátu do počítača. 

 

Informačná spoločnosť 

Pojmy: 

- informačné technológie v škole (edukačné programy, komunikácia) 

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

- bezpečnosť počítača, správne používanie hesiel 

 

Vlastnosti a vzťahy, postupy a metódy: 

- objavovanie a využívanie rôznych typov edukačných programov pre rôzne predmety 

- využitie komunikačných možností IKT v škole 

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

skladateľ, animátor, scenárista, rozprávač, ...) 

- prečo a pred kým treba chrániť počítač 

 

 

Informatická výchova 3. ročník ZŠ 

Cieľ a kľúčové kompetencie Tematický 

celok 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Metódy a 

formy 

Poznať možnosti použitia 

informačných technológií v 

bežnom živote Uvedomiť si 

potrebu bezpečného 

správania pri 

komunikácii cez internet 

Informačná 

spoločnosť 

Informačné a 

komunikačné 

technológie okolo 

nás. Bezpečnosť na 

internete, 

rešpektovanie 

autorského zákona. 

Informačné 

technológie v škole, 

ich využitie pre 

rôzne predmety v 

škole 

Ovládať zásady 

správneho sedenia 

 pri počítači, 

psychohygienu. 

Samostatne 

si nájsť a prečítať 

vhodnú 

informáciu 

 na internete 

Samostatne sa o 

svojom 

konaní a správaní 

a odpovedať na 

kladné otázky. 

 

Výklad 

učiteľa, 

rozhovor, 

práca 

s textom. 

Rozhovor, 

samostatná 

práca žiakov s 

programom 



Poznať základné časti 

počítača, 

získať zručnosť pri práci s 

myšou, 

vedieť sa prihlásiť do 

systému, 

otvoriť súbor, spustiť 

program; 

vedieť používať výučbové 

programy na CD/DVD 

Princípy 

fungovania 

IKT 

softvér, hardvér 

/myš, klávesnica, 

základná jednotka, 

monitor, 

tlačiareň.../, 

operačný systém, 

súbory a zložky, 

práca s výučbovými 

CD/DVD/USB – 

pamäťovým 

kľúčom. Súbor, 

priečinok, digitálny 

fotoaparát. 

Vymenovať z akých 

základných častí sa 

skladá počítač. 

Samostatne zapnúť 

a vypnúť počítač. 

Pracovať s myšou  

a klávesnicou. 

Správne uchopiť a 

spustiť 

CD, DVD, pracovať 

s USB 

kľúčom. 

demonštrácia 

učiteľom, 

rozhovor, 

práca žiakov 

so súbormi a 

zložkami 

Získať zručnosti pri práci s 

myšou 

pri kreslení v grafickom 

prostredí, 

precvičiť prácu so súbormi 

a zložkami. Vedieť pracovať 

s 

pracovným listom, 

vytvorenom v 

grafickom editore. Získať 

ďalšie 

zručnosti pri práci s myšou 

pri 

písaní v textovom editore. 

Vedieť 

pracovať s pracovným 

listom, 

vytvorenom v textovom 

editore. 

Informácie 

okolo nás 

–kreslenie obrázka 

voľnou rukou, 

kreslenie s použitím 

geometrických 

tvarov, práca s 

pracovnými listami. 

Textový dokument, 

čísla a znaky, slová, 

vety, textové 

efekty. Základy 

písania na PC, 

veľkosť, farba, typ 

písma, jednoduché 

formátovanie textu, 

vkladanie obrázkov 

do textu, 

kopírovanie, 

mazanie. 

Počítačové 

didaktické hry. 

Pracovať s myšou 

a klávesnicou. 

Chápať rozdiel  

medzi ťahaním 

a klikaním myšou, 

rozdiel medzi  

dvojklikom a jedným 

kliknutím, stláčaním 

pravého  

a ľavého tlačidla. 

Orientovať sa v 

prostredí 

jednoduchého 

grafického 

i textového editora. 

Samostatne pracovať 

s ich 

jednotlivými 

nástrojmi. 

Pracovať s 

jednoduchými 

hrami ovládateľnými 

myšou 

a klávesnicou. 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca žiakov s 

jednoduchým 

grafickým 

editorom 

Pracovať s 

myšou 

a klávesnicou. 

Chápať 

rozdiel medzi 

ťahaním 

a klikaním 

myšou, 

rozdiel 

medzi 

dvojklikom a 

jedným 

kliknutím, 

stláčaním 

pravého a 

ľavého 

tlačidla. 

Orientovať sa 

v prostredí 

jednoduchého 

grafického 

i 

Pochopenie spôsobu a 

mechanizmu vyhľadávania 

informácií na internete. 

Pochopiť 

Komunikácia 

prostredníctv

om 

IKT 

Internet, internetová 

adresa, 

vyhľadávanie na 

internete, základy 

správania sa na 

Samostatne si nájsť 

a prečítať informáciu 

na 

internete. Napísať 

v správnom tvare 

Výklad 

učiteľa, 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 



mechanizmus komunikácie 

cez 

internet. 

internete. 

Elektronická 

komunikácia,edukač

né programy 

a hry, správne 

používanie hesiel. 

www, webový 

prehliadač, webová 

stránka, odkaz. 

internetovú adresu 

webovej stránky.  

Poznať niektoré 

detské webové 

stránky. 

Dokončiť začatú 

prácu. 

Minimalizovať 

a maximalizovať 

pracovné 

okno, zatvoriť ho. 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca žiakov. 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca žiakov 

Získanie algoritmického 

myslenia 

využiteľného aj v bežnom 

živote, 

postupy a mechanizmy 

riešenia 

úloh 

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

postup, návod, 

recept, postupnosť 

krokov, riadenie 

robota, obrázková 

stavebnica. Detský 

programovací 

jazyk, elementárne 

príkazy, program. 

Získať základy 

algoritmického 

myslenia – 

príkazy v priamom 

režime. 

Výklad 

učiteľa, 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca žiakov 

 

 

 

Informatická výchova 4. ročník ZŠ 

Cieľ a kľúčové kompetencie Tematický 

celok 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Metódy 

a formy 

Aktívne ovládať 

prácu s myšou, pri 

kreslení v 

grafickom 

prostredí a písaní, 

precvičiť prácu so 

súbormi a 

zložkami. 

Vedieť pracovať s 

pracovným listom, 

vytvorenom v 

grafickom editore. 

Aktívne ovládať 

prácu s myšou, 

klávesnicou pri 

písaní, úprave 

Informácie 

okolo nás 

kreslenie 

obrázka voľnou 

rukou, 

kreslenie s 

použitím 

geometrických 

tvarov, práca 

v textovom 

dokumente, čísla 

a znaky, slová, 

vety, jednoduché 

formátovanie, 

textové efekty, 

zvuk, zvukový 

súbor, 

nahrávanie, 

Pracovať v prostredí 

jednoduchého 

grafického 

editora. Samostatne 

pracovať 

s jednotlivými 

nástrojmi 

v grafickom editore. 

Samostatne napísať, 

prepísať 

jednoduchý text, 

uložiť ho 

a otvoriť, upraviť 

(kopírovať, 

mazať, presúvať). 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca 

žiakov 

s 

jednoduchým 

grafickým 

editorom 



písma 

v textovom 

prostredí. Naučiť 

sa prezentovať 

výsledky svojej 

práce pred 

verejnosťou. 

animácia Vysvetliť zásady 

správneho 

písania klávesnicou – 

medzera 

za slovami, veľké a 

malé 

písmená, dĺžne, 

mäkčene. 

Upraviť veľkosť 

písma, typ 

písma, farba, efekty. 

Nakresliť efektívne 

obrázok 

pomocou 

geometrických 

tvarov. Obrázok 

otvoriť 

a uložiť. Vložiť 

obrázok cez 

schránku. Upraviť 

alebo 

dotvoriť obrázok a 

fotografiu 

v jednoduchom 

grafickom 

editore. Vytvoriť 

jednoduchú 

animáciu v 

grafickom editore. 

Samostatne 

prezentovať pred 

spolužiakmi svoju 

prácu – 

projekt. 

Ovládať pojem 

bezpečnosť, 

zásady správania 

sa v prostredí 

internetu. Ovládať 

operácie pri práci 

s textom, 

obrázkami. 

Ovládať pojmy 

a pravidlá potrebné 

k správnemu 

používaniu emailovej 

adresy a 

internetovej 

adresy webovej 

stránky. 

Komunikácia 

prostredníctv

om 

IKT 

Internet, 

internetová 

adresa, 

vyhľadávanie na 

internete, 

základy 

správania sa na 

internete, 

edukačné programy 

a hry, 

webový 

prehliadač, 

webová stránka, 

odkaz, 

bezpečnosť, 

e-mailová 

Rozpoznať vhodné 

detské 

webové stránky – 

vzdelávacie, 

zábavné, náučné. 

Oboznámiť sa 

s neblahým vplyvom 

stránok, 

propagujúcich násilie 

a s erotickým 

zameraním. 

Orientovať sa v 

jednoduchých 

hrách a hypertextoch 

na 

Výklad 

učiteľa, 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca 

žiakov. 

internete 

Samostatne s 

obrázkom 

pracovať a 

používať 

operácie 



komunikácia. internete. Samostatne 

si nájsť 

a prečítať informáciu 

na 

(kopírovanie, 

prilepenie, 

otáčanie, 

prevrátenie). 

S pomocou 

učiteľa si 

založiť 

vlastnú e-

mailovú 

schránku. 

Emaily 

posielať i 

prijímať. 

Napísať v 

správnom 

tvare 

internetovú 

adresu 

webovej 

stránky. 

Upevňovanie 

algoritmického 

myslenia 

využiteľného aj v 

bežnom živote, 

postupy a 

mechanizmy 

riešenia úloh. 

Vedieť riešiť 

jednoduché 

algoritmy 

v detskom 

programovacom 

prostredí. Vedieť 

v počítačovom 

prostredí riešiť 

úlohy podľa 

robota /...Baltíka/, 

riešiť vykonávanie 

príkazov, riešiť 

vykonávanie 

príkazov 

pripravenej 

postupnosti. 

Postupy, 

riešenia 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

postup, návod, 

recept, 

postupnosť 

krokov, 

skladanie podľa 

návodov, 

detský 

programovací 

jazyk 

Získať základy 

algoritmického 

myslenia – príkazy v 

priamom 

režime. Riešiť 

jednoduché 

algoritmy v detskom 

programovacom 

prostredí. 

Samostatne zapnúť a 

vypnúť 

počítač. 

Samostatne i podľa 

návodu 

nakresliť obrázok, 

vytvoriť 

návod a využiť 

jednotlivé 

nástroje. 

Pracovať samostatne 

a v skupine na 

projekte. 

Vytvoriť jednoduchý 

multimediálny 

projekt. 

Zopakovať si 

základné časti 

počítača, upevniť 

si zručnosť pri 

práci s myšou, 

výklad 

učiteľa, 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

samostatná 

práca 

žiakov 



vedieť sa prihlásiť 

do systému, 

otvoriť 

súbor, spustiť 

program. Získať 

zručnosť pri 

manipulácii s CD, 

DVD. Naučiť sa 

pracovať vo 

dvojiciach i v 

Princípy 

fungovania 

IKT 

softvér/ hardvér, 

operačný 

systém, súbory a 

zložky, práca 

s výučbovými 

CD/DVD, USB 

kľúčom, 

tlačiarňou, 

skenerom. 

demonštrácia 

učiteľom, 

Zopakovať si 

základné časti 

počítača, upevniť 

si zručnosť pri 

práci s myšou, 

vedieť sa prihlásiť 

do systému, 

otvoriť 

súbor, spustiť 

program. Získať 

zručnosť pri 

manipulácii s CD, 

DVD. Naučiť sa 

pracovať vo 

dvojiciach i v tíme. 

Princípy 

fungovania 

IKT 

softvér/ hardvér, 

operačný 

systém, súbory a 

zložky, práca 

s výučbovými 

CD/DVD, USB 

kľúčom, 

tlačiarňou, 

skenerom. 

Vymenovať z akých 

základných častí sa 

skladá 

počítač. Samostatne 

zapnúť 

a vypnúť počítač. 

Aktívne pracovať s 

myšou, 

klávesnicou. Ovládať 

ťahanie 

a klikanie myšou, 

dvojklik, 

stláčať pravé a ľavé 

tlačidlo. 

Správnym spôsobom 

uchopiť 

a spustiť CD, DVD. . 

Minimalizovať 

a maximalizovať 

pracovné 

okno, zatvoriť ho. 

Digitálnym 

fotoaparátom odfotiť 

spolužiaka a fotku 

uložiť za pomoci 

učiteľa do priečinku. 

demonštrácia 

učiteľom, 

rozhovor, 

práca 

žiakov 

so súbormi 

a zložkami 

spoločne 

i individuálne. 



Fotografiu, obrázok 

vytlačiť na 

tlačiarni. Na 

internete vyhľadať 

obrázky, ukladať ich, 

kopírovať 

do priečinka a 

upravovať ich vo 

vhodnom prostredí. 

Pracovať s dvoma 

oknami – 

kopírovať z jedného 

do 

druhého. 

Prehrať zvukový 

záznam, 

uložiť ho. Zvuk 

nahrať 

prostredníctvom 

mikrofónu. 

Pracovať so 

slúchadlami – 

zapojenie, hlasitosť. 

Za pomoci učiteľa 

skenovať. 

Ovládať samostatne 

výučbový 

SW. 

Vedieť 

zodpovedne 

používať 

interaktívne 

médiá, rozumieť 

rizikám, ktoré sa 

tu nachádzajú. 

Snažiť sa 

využívať rôzne 

typy edukačných 

programov pre 

rôzne predmety. 

Chápať prečo 

a pred kým treba 

chrániť počítač. 

Vedieť správne 

spustiť, prehrať, 

vhodne spracovať 

multimediálnu 

informáciu. 

Informačná 

spoločnosť 

Bezpečnosť na 

internete, 

bezpečnosť 

počítača. 

Správne 

používanie 

hesiel. 

Informačné 

a komunikačné 

technológie 

okolo nás, 

v škole. Voľný 

čas a IKT. 

Správanie sa na 

internete. 

Bezpečnosť počítača. 

Samostatne si spustiť 

hru 

z internetu. 

Spustiť CD, DVD 

cez daný 

počítač. Pochopiť 

základné 

autorské práva pri 

kopírovaní 

textu, obrázkov, hier, 

CD... 

Narábať s 

multimediálnou 

informáciou - 

prehrať video, 

zvuk, spustiť, 

zastaviť. 

Výklad 

učiteľa, 

priebežná 

demonštrácia 

postupov 

učiteľom cez 

dataprojektor, 

žiakmi, 

samostatná 

práca 

žiakov 

 



Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávanie predmetu informatická výchova na jednotlivé 

vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacia oblasť Osvojenie kompetencie 

Jazyk a komunikácia Práca v programe Word, upevňovanie učiva 

pomocou CD a prezentácií, projektové 

vyučovanie 

Príroda a spoločnosť Práca v kresliacom a grafickom  programe, 

oboznámenie so základnými poznatkami z 

prírodovedy pomocou CD a prezentácií, 

projektové vyučovanie, samostatná práca-projekt 

Matematika a práca s informáciami Práca v kresliacom a grafickom programe, práca s 

výukovými CD, práca s novými informáciami, 

projektové vyučovanie 

Umenie a kultúra  Práca v kresliacom programe – VYV 

vyhľadávanie obrázkov na internete 

Dopravná výchova  Upevniť základné vedomosti, zručnosti a návyky 

zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych 

dopravných situáciách s využitím CD a 

prezentácií 

Kreslenie dopravných prostriedkov a značiek v 

kresliacom editore 

Environmentálna výchova Naučiť sa vnímať vzťahy medzi človekom a jeho 

životným prostredím vo svojom okolí 

Osobnostný a sociálny rozvoj Spolupráca v skupine 

Ochrana života a zdravia Bezpečnosť pri práci, zásady správania sa  počas 

práce na PC, uvedomiť si riziká spojené s prácou 

na internete 

Mediálna výchova Osvojovanie mediálnych kompetencií a ich 

využitie v iných predmetoch 

Multikultúrna výchova Rozvoj medziľudskej tolerancie pri práci 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Používať informácie a pracovať s nimi  

Projektové vyučovanie 

 



Požiadavky na výstup 

• Obsahový štandard 

Oboznámenie sa s počítačom, ovládanie klávesnice, myši, tlačiarne, skenera.  Oboznámenie s prostredím 

jednoduchého grafického editora – kreslenie obrázka voľnou rukou, s použitím nástrojov, efektívne 

využívanie nástrojov grafického editora pri kreslení obrázkov (kreslenie pomocou geometrických tvarov, 

priamok, výberu, kopírovania, presúvania...). Vytváranie jednoduchých animácií. Práca s textovým 

editorom, jednoduché formátovanie textu, vkladanie obrázkov do textu, kopírovanie, mazanie, presúvanie. 

Vytváranie, ukladanie, mazanie dokumentu, vytváranie priečinkov. Oboznámenie sa s nástrojmi 

a prezeranie a vyhľadávanie, využívanie internetu ako zdroj zábavy, ale aj informácií v textovej i obrazovej 

podobe, využívanie e-mailovej pošty, bezpečné správanie na internete, základy slušného správania na 

internete. Spúšťanie hry a hudby z CD a internetu, ovládanie jednoduchých hier. Práca s multimédiami, 

nahrávanie zvukov. Získanie základov algoritmického  myslenia. Využívanie možností IKT pri riešení úloh 

v rámci projektového vyučovania, prezentovaní projektov. 

Výkonový štandard 

Žiak je schopný: 

• vymenovať z akých základných častí sa skladá počítač, 

• samostatne zapnúť a vypnúť počítač, 

• pracovať s myšou, klávesnicou, 

• za pomoci učiteľa skenovať, 

• správnym spôsobom uchopiť a spustiť CD, DVD, 

• minimalizovať a maximalizovať pracovné okno, zatvoriť ho, 

• pracovať s jednoduchými hrami ovládateľnými myšou a klávesnicou, 

• chápať rozdiel medzi ťahaním a klikaním myšou, rozdiel medzi dvojklikom a jedným kliknutím, 

stláčaním pravého a ľavého tlačidla, 

• digitálnym fotoaparátom odfotiť spolužiaka a fotku uložiť za pomoci učiteľa do priečinku, 

• dokument (fotografiu, obrázok) vytlačiť na tlačiarni, 

• ovládať samostatne výučbový SW, 

• spustiť CD, DVD cez tento počítač, 

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

• sa orientovať v prostredí jednoduchého grafického editora, 

• samostatne pracovať s jednotlivými nástrojmi v grafickom editore, 

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

• samostatne s obrázkom pracovať a používať operácie (kopírovanie, prilepenie, otáčanie, 

prevrátenie), 

• nakresliť efektívne obrázok pomocou geometrických tvarov, 

• obrázok uložiť a otvoriť, 

• upraviť alebo dotvoriť obrázok a fotografiu v jednoduchom grafickom editore, 

• vložiť obrázok cez schránku, 

• vytvoriť jednoduchú animáciu v grafickom editore, 

• sa orientovať v jednoduchých hrách a hypertextoch na internete, 

• si samostatne nájsť a prečítať informáciu na internete, 

• s pomocou učiteľa si založiť vlastnú e-mailovú schránku, 

• e-maily posielať a prijať, 



• používať jednoduché zásady písania e-mailov, pozná nebezpečenstvo zverejňovania vlastných 

údajov, 

• rozpoznať vhodné detské webové stránky – vzdelávacie, zábavné, náučné. Je oboznámený s 

neblahým vplyvom stránok, propagujúcich násilie a s erotickým zameraním, 

• napísať v správnom tvare internetovú adresu webovej stránky, 

• si samostatne spustiť hru z internetu, 

• 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..., 

• získať základy algoritmického myslenia – príkazy v priamom režime, 

• riešiť jednoduché algoritmy v detskom programovacom prostredí, 

• vytvoriť jednoduchý multimediálny projekt, 

• pracovať v prostredí jednoduchého textového editora, 

• samostatne napísať, prepísať jednoduchý text, 

• samostatne text uložiť a otvoriť, 

• upravovať text – kopírovanie, mazanie, presúvanie, 

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

písmená, dĺžne, mäkčene, 

• upraviť veľkosť písma, typ písma, farbu písma, farba, efekty, 

• používať nástroje na úpravu textov, 

• vkladať obrázky do textu cez schránku, 

• vytvoriť pozvánku, oznam, plagát, príbeh, reklamu, 

• pracovať s dvoma oknami – kopírovanie z jedného do druhého, 

• narábať s multimediálnou informáciou – prehrať video, zvuk, spustiť, zastaviť, 

• zvuk nahrať prostredníctvom mikrofónu, ktorý vie zapojiť, 

• pracovať so slúchadlami – zapojenie, hlasitosť, 

• zvukový záznam prehrať, uložiť a využiť 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 spolužiakmi svoju prácu – projekt, 

• dokončiť začatú prácu. 

 

Metódy a formy práce – stratégie vyučovania 

Informatika je ako predmet zaradený vo vybraných ročníkoch, ale v obsahu každého predmetu 

je zaradené využitie informačno-komunikačných technológií ako nástroja na dosiahnutie cieľov v 

danom predmete. Súčasťou vyučovania je aj prierezová téma - tvorba projektov a prezenčných 

zručností. Na hodinách predmetu sa trieda delí na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 12 

žiakov, pri jednom počítači sedí jeden žiak. 

Výchovné a vzdelávacie stratégie predstavujú spoločne uplatňované zásady a pravidlá pri vybraných 

postupoch, metódach a formách práce. Mali by rozvíjať najmä aktivitu, tvorivosť, zručnosť, učenie sa 

žiaka. Ich prostredníctvom by mali učitelia doviesť žiakov k vytváraniu a ďalšiemu rozvoju kľúčových 



kompetencií. 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem sa prihliada na obsah vyučovania, na 

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

kľúčové kompetencie žiakov pre daný predmet. 

Pri výučbe informatickej výchovy sa využívajú najmä: 

- motivačné rozprávanie  

- motivačný rozhovor  

- motivačná demonštrácia  

- práca s textom  

- riešenie problémov  

- zážitkové učenie  

- projektové vyučovanie  

- diskusia  

- programové vyučovanie  

- metódy opakovania, upevňovania a precvičenia učiva.  

- riadený rozhovor (aktivizovanie poznatkov a skúseností žiakov) 

- výklad učiteľa 

- problémová metóda (upútanie pozornosti prostredníctvom nastoleného problému) 

- rozprávanie (vyjadrovanie skúseností a aktívne počúvanie) 

- demonštračná metóda (demonštrácia s využitím dataprojektoru) 

- prezentačná metóda (prezentácia s využitím dataprojektoru) 

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

- heuristická metóda (učenie sa riešením problémov) 

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

 

Vyučovanie informatickej výchovy je založené na komunikatívno-poznávacom princípe. Výučba má 

žiakov aktivizovať, vzbudiť záujem a pripraviť žiakov na život v spoločnosti.  

 

 

 



Učebné zdroje 

Pre vyučovanie informatickej výchovy na prvom stupni ZŠ budú používané učebnice a učebné pomôcky 

schválené a odporúčané MŠ SR, prezentované a odporúčané v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ 

SR na príslušný školský rok. Demonštračné pomôcky a IKT budú využívané podľa možností školy. Učebné 

zdroje predstavujú informácie pre žiakov, ich motivácie, získavanie, upevňovanie vedomostí, zručností a 

postojov. Môžu nimi byť rôzne učebnice, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno – technické 

a didaktické prostriedky, internet, … 

- učebnice a učebné pomôcky schválené a odporúčané MŠ SR 

- kniha Informatická výchova  

- kniha Internet ľahko a rýchlo 

- kniha Internet v škole 

- výukové CD 

- internetové stránky 

- demonštračné pomôcky a IKT podľa možností školy 

- odborné časopisy 

- náučné slovníky 

- materiálno – technické a didaktické prostriedky 

  

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

Žiak je v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov pre hodnotenie a klasifikáciu 

žiaka schválených MŠ SR a v zmysle vnútorné predpisu pre hodnotenie a klasifikáciu.  

Predmet informatická výchova je hodnotený známkou. Známkujeme splnenie úlohy, snahu, ale aj 

nápaditosť, tvorivosť a kreativitu žiaka pri riešení zadanej úlohy. Nemôžeme zabúdať ani na ústne 

hodnotenie počas vyučovacej hodiny. Pri ústnom hodnotení sa vyjadrujeme v pozitívnom zmysle, žiakov 

povzbudzujeme a motivujeme. Ocenením práce žiakov je známka a pochvala za samostatnú prácu na 

hodine informatickej výchovy.   

Hodnotiť sa budú ústne odpovede, praktické zadania úloh, referáty a projekty. Pri praktických aktivitách je 

vhodné tiež slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a správnosť 

vypracovaných praktických zadaní. Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. 

Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, ale hodnotíme každého podľa jeho možnostía schopností. 

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotenie (nielen slovom a známkou). V danom predmete sú žiaci 

priebežne hodnotení podľa svojich výsledkov a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť 

sami, ale aj svojho spolužiaka. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce predmety – 

prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie reálneho spoločenského 

priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, samosprávy a geografického opisu 

krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov 

oboznamuje žiakov s reálnym prírodným priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci: 

 

• rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch, 

 

• rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali získať 

nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie, 

 

• sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a javov podľa 

identifikovaných znakov, 

 

• zovšeobecňujú na základe porovnávania, 

 

• vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok, 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu PRVOUKA 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 1 2 - - 3 

ŠkVP - - - - - 

Spolu 1 2 - - 3 

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

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Prvouka 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 



• spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie je 

podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru (riešenia), 

 

• argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k 

danej téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov, 

 

• rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej, 

 

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

skupinami ľudí), 

 

• vysvetľujú  význam pravidiel a predpisov v živote, 
 

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

 

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

 

• poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa obrátiť o 

pomoc). 

 

 

VZDELÁVACÍ   ŠTANDARD 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Rastliny 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ rozpoznať základné časti rastlín, 

✓ identifikovať základné časti rastlín 

(pŕhľava dvojdomá, púpava 

lekárska, rebríček obyčajný, kapsička 

pastierska, ruža šípová, 

pagaštan konský1), 

✓ identifikovať päť podobností a päť 

odlišností v tvaroch, veľkosti, 

farbe základných častí rôznych 

rastlín, 

✓ na základe vlastného pozorovania 

triediť rastliny na byliny, kry 

a stromy, 

 

 

základné časti rastlín: koreň, stonka, list, 

kvet, plod 

byliny, kry, stromy 

životné prejavy rastlín – rast, vývin, 

rozmnožovanie 



✓  deliť rastliny podľa tvaru listov na 

listnaté a ihličnaté, 

✓ opísať funkcie jednotlivých častí 

rastlín (napríklad: koreňom 

rastlina čerpá z pôdy vodu a 

živiny),vysvetliť význam opeľovania 

✓ že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z 

kvetu, 

✓ že plody obsahujú semená, z ktorých 

vyrastú nové rastliny. 

 

 

 

 

 

Živočíchy 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓  uviesť tri spoločné a tri rozličné 

znaky, ktorými sa živočíchy 

            a rastliny vzájomne podobajú, 

 

✓ vysvetliť, ako sú živočíchy tvarom 

tela a spôsobom života 

            prispôsobené prostrediu, v ktorom      

            žijú (ako príklad použije: mačka 

domáca, dážďovka zemná, krt 

obyčajný, lastovička obyčajná, 

kapor obyčajný, voš detská), 

✓ na príkladoch uviesť rozdiely medzi 

suchozemskými a vodnými 

živočíchmi, 

✓  že živočíchy získavajú potravu 

rôznym spôsobom, 

✓  vysvetliť vzťah dravec a korisť, 

životné prejavy živočíchov 

suchozemské a vodné živočíchy 

 

dravec, korisť 

 

končatiny 



✓  vysvetliť význam maskovania 

živočíchov v prostredí, 

✓  identifikovať časť tela, ktorá 

zabezpečuje živočíchom pohyb, 

✓ triediť živočíchy podľa toho, čím a 

ako sa pohybujú a tieto 

✓ informácie dať do súvislosti s tým, 

kde a ako živočíchy žijú. 

 

 

Človek 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓  identifikovať päť základných 

zmyslov človeka a im prislúchajúce 

zmyslové orgány, 

✓ vysvetliť význam zmyslových 

orgánov pre život človeka, 

✓ vysvetliť zásady starostlivosti o zrak 

a sluch, 

✓ vytvoriť závery o funkcii ušnice pri 

zachytávaní zvuku, 

✓ že orgány hmatu sú rozmiestnené po 

celom tele v koži a sú 

zodpovedné za jej citlivosť. 

 

 

zmysly: zrak, sluch, hmat, čuch, chuť, 

poruchy zraku 

 

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓  vysvetliť rozdiel medzi živými a 

neživými súčasťami prírody, 

 

✓  triediť na základe znakov, 

identifikovaných vlastným 

pozorovaním, 

 

 

 

životné prejavy organizmov: pohyb, rast, 

príjem potravy, dýchanie, 

rozmnožovanie 

 



✓ prírodné objekty na živé, neživé a 

odumreté, 

 

✓  vysvetliť, na čo všetko používa 

človek vodu a čo by sa stalo, ak by 

jej mal nedostatok, meranie času, 

presýpacie hodiny, kyvadlo 

✓ vysvetliť, aký význam má voda v 

pôde a ako sa to týka človeka, 

 

✓ že voda sa vyskytuje v rôznych 

formách (niektoré vymenuje, napr. 

ľad, vodná para, sneh, dážď, námraza, 

rosa), 

 

✓ vymenovať tri typy vodných zdrojov, 

 

✓ na základe skúmania vytvoriť závery 

o priesvitnosti a priehľadnosti 

rôznych materiálov (prostredí), 

 

✓ že hlavným zdrojom svetla je Slnko, 

 

✓ vysvetliť, kedy sa vytvára a kedy sa 

nevytvára tieň, kedy sa vytvára dlhší 

tieň a kedy sa vytvára kratší tieň, 

kedy sa vytvára viac tieňov, 

 

✓ vymenovať ďalšie zdroje svetla: 

plameň, blesk, žiarovka a iné 

elektrické zariadenia, ktoré vytvára 

človek, 

 

✓ navrhnúť vlastný spôsob merania 

časového úseku, 

 

✓ zostrojiť presýpacie hodiny, 

 

✓ vysvetliť vzťah rýchlosti presypania 

presýpacích hodín a niektorých 

vodné zdroje (potok, rieka, jazero, more, 

podzemná voda), význam 

 

vody pre život 

 

svetelné zdroje, tiene, priesvitný, priehľadný, 

nepriesvitný materiál meranie času, 

presýpacie hodiny, kyvadlo 



vlastností presýpanej látky na základe 

pozorovania presýpacích hodín, 

 

✓ zostrojiť kyvadlo, 

 

✓ vysvetliť vzťah rýchlosti kmitania 

kyvadla a niektorých vlastností 

kyvadla na základe pozorovania 

kyvadla 

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓  orientovať sa v budove školy (trieda, 

jedáleň, WC a i.), 

 

✓ definovať pravidlá bezpečnosti pri 

návšteve školy, 

 

✓  pomenovať významné orientačné 

body v blízkosti školy (budovy a i.), 

 

✓  povedať zjednodušenú adresu školy a 

adresu svojho bydliska, 

 

✓ rozlíšiť pojmy predtým, včera, dnes, 

potom a zajtra, 

 

✓ identifikovať dni v týždni, 

 

✓ čo škodí zdraviu, 

 

✓ určiť členov rodiny vo vzťahu k sebe. 

 

 

 

moja trieda, škola, bezpečnosť v škole, v 

triede, orientácia 

v priestore 

  

kde, tu, tam, vpravo, vľavo, hore, dolu, 

vpredu, vzadu 

  

škola, školský dvor, objekty v okolí školy, 

adresa školy, adresa môjho bydliska 

  

dni v týždni, začiatok, koniec, predtým, 

včera, dnes, potom, zajtra 

  

umývanie rúk, čistota tela, návšteva a 

správanie sa u lekára, v lekárni 

  



funkcia členov rodiny, prejav úcty k 

rodičom, starým rodičom a jednotlivým 

členom rodiny 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Rastliny 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ uviesť päť príkladov rôznych 

prostredí a k nim príklady rastlín v 

nich žijúcich, 

✓ vysvetliť na príkladoch, ako sa 

rastliny prispôsobujú svojim tvarom a 

spôsobom života podmienkam, v 

ktorých žijú, 

 

✓ vysvetliť, ako sú rastliny závislé od 

neživého prostredia, 

 

✓ opísať tri životné prejavy rastlín, 

 

✓ vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť 

semená rastlín, 

 

✓ zhodnotiť význam rastlinných semien 

pre život človeka, 

 

✓ uviesť na príkladoch, že niektoré 

semená majú vyvinuté nástroje na to, 

aby sa dostali čo najďalej od 

materskej rastliny, 

 

✓ vysvetliť, z ktorej časti semena 

rastlina klíči a čo sa deje so zvyškom 

semena po jej vyklíčení, 

 

 

 

rôznorodosť životných podmienok rastlín, 

prispôsobovanie sa 

prostrediu, životné prejavy rastlín 

 

význam rastlinných semien, rozširovanie 

semien, podmienky 

klíčenia semien: vzduch, voda, teplo 

 

rast rastliny, životné podmienky rastlín: 

svetlo, teplo, vzduch, voda, pôda 



✓ navrhnúť postup, ako je možné zistiť 

podmienky klíčenia semien, 

 

✓ vysvetliť, akým spôsobom a 

prostredníctvom ktorých častí 

získavajú rastliny z prostredia vodu, 

vzduch a svetlo, 

 

✓ navrhnúť postup na overenie 

predpokladov týkajúcich sa 

podmienok rastu rastlín. 

 

Živočíchy 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ porovnať spôsob života živočíchov a 

rastlín, 

 

✓ zistiť, že životné prejavy živočíchov 

sú podobné životným 

prejavom rastlín, ich spôsob života je 

však iný, 

✓ že živočíchy (aj človek) sa postupne 

menia – rastú, vyvíjajú sa, 

dospievajú, starnú, 

✓ uviesť príklady mláďat rôznych 

druhov živočíchov, ktoré sa 

nemusia podobať na dospelé jedince 

✓  že dĺžka života živočíchov je rôzna, 

✓  že človek získava potravu rôznym 

spôsobom 

✓ vysvetliť na príkladoch, aký úžitok 

človeku poskytuje chov 

živočíchov, 

✓ vysvetliť význam tvorby živočíšneho 

spoločenstva, 

✓ spoznať včelu medonosnú, 

✓ opísať spôsob života včiel a mravcov. 

 

 

životné prejavy živočíchov a rastlín 

rast, vývin 

 

pestovanie úžitkových rastlín, zber divo 

rastúcich rastlín, lov divožijúcich zvierat 

chov zvierat: kravy, ovce, sliepky, kone, 

včely 

spoločenský hmyz 

včelia rodina: matka, trúd, robotnica 

mravenisko 

 



Človek 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ vysvetliť, aký význam má pre 

človeka pohyb, 

 

✓ zistiť vlastným pozorovaním, že palec 

umožňuje realizovať najviac pohybov 

a úkonov, ktoré sú typické pre 

človeka, 

 

✓ že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú 

upnuté na kostru, 

 

✓  pomenovať niektoré hlavné kosti 

ľudského tela a identifikovať ich 

na vlastnom tele 

 

✓ vytvoriť jednoduchý nákres kostry 

ľudského tela (sústredí sa na to, 

že kosti sa nachádzajú v celom tele a 

sú pospájané kĺbmi), 

 

✓  že kosti rastú spolu s človekom až do 

dospelosti, 

✓  že kosti sa môžu zlomiť; zlomená 

kosť sa späť zrastie, 

✓  že človek pomocou svalov vykonáva 

rôznorodé pohyby, 

✓ skúmaním zistiť, že niektoré pohyby 

v tele sú ovládané vôľou (chcením) a 

niektoré mimo vôle človeka, 

 

✓ vymenovať päť rôznych pohybov, 

ktoré zabezpečujú svaly, 

✓ že svaly rastú, vyvíjajú sa a silnejú 

postupne s rastom a vývinom 

človeka, 

 

 

 

 

pohyb ako prejav života 

kostra ľudského tela: lebka, chrbtica a stavce, 

rebrá, ramenná kosť, 

 

stehenná kosť, kĺb, zlomenina 

 

svaly ich význam a rozvoj, únava svalov, 

pohyby ovládané vôľou 

 

a pohyby realizované mimo vôle človeka 



✓  vysvetliť únavu svalov a význam 

pravidelného cvičenia pre vývin 

svalstva. 

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ vysvetliť, čo obsahuje pôda a 

jednotlivé jej zložky zaradí k živým, 

neživým alebo odumretým súčastiam, 

 

✓ uviesť medzi živými súčasťami 

živočíchy, ktoré žijú v pôde 

a dýchajú vzduch prítomný v pôde, 

✓ uviesť vodu a vzduch ako neživé 

súčasti prírody, 

 

✓ že z pôdy sa do vody prítomnej v 

pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré 

potom rastliny prijímajú koreňmi a 

využívajú ich na svoj rast, 

✓ zistiť vlastnosti rôznych typov pôd, 

 

✓ vytvoriť zo skúmania závery o 

rôznych vlastnostiach pôd, 

 

✓ skúmať rozpúšťanie látok vo vode, 

 

✓ vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa 

rozpúšťajú vo vode a ktoré nie, 

 

✓ skúmaním zistiť, akým spôsobom je 

možné rozpúšťanie urýchliť, 

 

✓ jednoducho vysvetliť, čo sa deje s 

látkou, ktorá sa vo vode rozpúšťa, 

✓ navrhnúť postup, ako zistiť 

prítomnosť látky vo vode, 

 

 

zloženie pôdy, úrodnosť pôdy, znečistenie 

pôdy 

rozpúšťanie látok vo vode, zrýchľovanie 

rozpúšťania, filtrácia, 

 

odparovanie 



 

✓ opísať na základe pozorovania proces 

filtrácie, 

 

✓ čo je odparovanie, 

 

✓ vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje s 

vodou a s látkou, ktorá bola vo vode 

rozpustená. 

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Výkonový štandard Obsahový  štandard 

Žiak na konci 2. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓  opísať cestu do školy, 

 

✓ ovládať základné pravidlá 

bezpečnosti na ceste, 

 

✓ určiť aktuálny rok, 

 

✓ zaradiť mesiace v roku podľa ročných 

období od začiatku roka, 

 

✓ určiť význam sviatkov (narodeniny, 

sviatky na Slovensku), 

 

✓ že jeho obec je súčasťou Slovenska, 

 

✓  rozpoznať štátne symboly (štátnu 

vlajku a štátny znak SR), 

 

✓ odlíšiť jednotlivé prvky krajiny, 

 

 

 

cesta do školy, priechod pre chodcov, 

semafor 

kalendár – rok, mesiac, týždeň, deň, dátum, 

sviatky, rodina, 

 

narodeniny 

 

jeseň (september, október, november), zima 

(december, január, 

 

február), jar (marec, apríl, máj), leto (jún, júl, 

august) 

 

Vianoce, Nový rok, vznik Slovenskej 

republiky, Veľká noc, 

 



✓  opísať krajinu v okolí školy/bydliska 

(podľa obrázkov) počas roka, 

 

✓ uviesť dôvody, prečo ľudia cestujú, 

 

✓ odlíšiť druhy dopravy, 

 

✓ porozprávať o javoch v krajine, ktoré 

sú pri cestovaní zaujímavé(atrakcie, 

pamiatky, príroda a i.), 

 

✓  odlíšiť vybrané profesie a ich náplň, 

 

✓  opísať úlohu hasičov, policajtov a 

záchrannej zdravotnej služby, 

 

✓ zvládnuť postup, ako privolať pomoc, 

 

✓  určiť čas celých hodín na klasických 

a digitálnych hodinách. 

 

Pamiatka zosnulých 

 

Slovensko – štátna vlajka, štátny znak 

 

prvky krajiny (polia, lúky, lesy, rieky, jazerá, 

vrchy, rovina, domy 

 

a cesty) 

 

cestovanie, práca, škola, dovolenka, druhy 

dopravy (auto, autobus, 

 

vlak, lietadlo, loď), spoznávanie krajiny, 

pamätihodnosti 

 

povolania ľudí (lekár, učiteľ, vedec, strojník, 

pekár, mäsiar, obchodník a i.) 

 

zásady bezpečnosti, slnečné žiarenie, oheň, 

elektrický prúd a iné 

 

nebezpečné predmety, postup pri volaní 

hasičov (150), záchrannej 

 

zdravotnej služby (155), polície (158), 

tiesňová linka (112) 

 

 

 

 



HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA 

U žiaka budú hodnotené vedomosti ústnou aj písomnou formou  podľa klasifikačných stupňov. Tematické, 

štvrťročné, polročné a koncoročné písomné práce budú hodnotené poľa percentuálneho vyjadrenia bodov 

nasledovne : 

 

100- 90 % 1 

89 – 75% 2 

74- 50% 3 

49 – 25% 4 

24 - 0% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu PRÍRODOVEDA 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda- 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP - - 1 2 3 

ŠkVP - - 1 1 2 

Spolu - - 2 3 5 

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

Využitie disponibilných hodín: 

V treťom  ročníku je navýšená časová dotácia hodín o 1 vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na vyučovanie obsahu predmetu metódou CLIL. 

V štvrtom  ročníku je navýšená časová dotácia hodín o 1 vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na vyučovanie obsahu predmetu metódou CLIL. 

  
Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Prírodoveda 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne systematizovali poznatky o 

prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa sústredia na opis pozorovaných 

skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie 

poznania tým, že sa snažia skúmať fungovanie vybraných prírodných javov. 

Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie informácií v rôznych 

druhoch sekundárnych zdrojov. 

Učiteľ vedie žiakov do situácií, v ktorých je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s 

vrstovníkmi o vysvetleniach pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na 

skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené v ich aktuálnom 

systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne tvoriť nové poznatky vlastnou 

bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, 



zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov, ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou 

skúsenosťou, alebo inak získavanými objektívnymi informáciami. 

CIELE PREDMETU 

Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja vo vzájomnej 

súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti: 

 

• žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty); 
 

• poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových prírodovedných 

poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka); 
 

• špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu vedomostí. 
 

Žiaci: 

 

• spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú, 
 

• vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich aktuálnych predstavách, 

 

• argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom argumentácie a/alebo vlastného 

bádania, 
 

• samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo vybraných     

• prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania zodpovedajúcu diskusiu, 
 

• pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe rozvíjajú svoje aktuálne 

poznanie, 
 

• kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov, 
 

• identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či skúmaných situácií a 

javov, 
 

• experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania, 
 

• vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich význam pri tvorbe záveru 

zo zrealizovanej činnosti, 
 

• majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú a vytvárajú 

vysvetlenia, 
 

• odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie, 
 

• chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú pozitívne a negatívne 

vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné prostredie, 
 

• citlivo pristupujú k živej prírode, 

• majú tendenciu vytvárať vysvetlenia, 
 

• dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou argumentáciou 

 



 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Rastliny a huby 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ opísať životný cyklus známeho 

rastlinného druhu: stromu – 

             pagaštan konský; byliny – fazuľa     

             obyčajná, 

✓  že niektoré rastliny žijú kratšie a iné 

dlhšie, 

✓  že rastlina počas života kvitne a 

prinesie semená, 

✓  že zo semien na jar vyrastajú nové 

rastliny, 

✓  že niektoré rastliny na jar nevyrastajú 

zo semien, ale z koreňov, 

✓ hľúz alebo cibúľ, ktoré sú počas zimy 

ukryté v zemi, 

✓ hodnotiť význam stromov (lesa, 

dreva) pre človeka, 

✓ skúmať život na vybranom strome, 

✓ vyhľadať chýbajúce informácie a 

zistenia prezentovať, 

✓ rozpoznať typické poľné plodiny, 

✓ hodnotiť význam pestovania 

vybraných poľných plodín, 

✓ že mnohé rastliny obsahujú látky, 

ktoré pomáhajú liečiť zranenia a 

ochorenia, že neznáma rastlina môže 

byť jedovatá, 

✓ vysvetliť, akým spôsobom sa môže jed 

dostať do tela, 

✓ že huby nepatria medzi rastliny, 

✓ určiť na piatich hubách, či sú jedlé, 

nejedlé alebo jedovaté, 

✓ že medzi huby zaraďujeme aj plesne a 

kvasinky. 
 

 

životný cyklus rastlín, dĺžka života 

rastlín 

význam lesa pre človeka 

zemiak (ľuľok zemiakový), cukrová 

repa, pšenica ozimná
1 

liečivé rastliny, odvar, výluh, žihľava 

dvojdomá, repík lekársky, 

lipa malolistá, skorocel kopijovitý, 

materina dúška 

jedovaté rastliny 

jedlé, nejedlé a jedovaté huby, plesne, 

kvasinky 
 

Živočíchy 
 



Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ opísať spôsob života vybraných 

zástupcov živočíšnej ríše (ryby, 

✓ obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, 

bezstavovce), 

✓ opísať vzťah vybraných živočíšnych 

druhov k prostrediu, v ktorom žijú. 

 

ryby: kapor obyčajný, šťuka obyčajná; 

obojživelníky: skokan 

hnedý; plazy: jašterica múrová, užovka 

obyčajná; vtáky: sýkorka 

veľká, lastovička obyčajná, drozd čierny; 

cicavce: jež tmavý, krt 

obyčajný, mačka domáca; živočíchy bez 

vnútornej kostry: babôčka 

pávooká, slimák záhradný 

 

Človek 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ že trávenie je proces, pri ktorom si 

človek ponecháva v tele z potravy 

látky, ktoré potrebuje a zvyšok z tela 

vylučuje, 

✓ vysvetliť proces trávenia človeka, 

✓ zakresliť časti tráviacej sústavy, 

✓ vysvetliť, čo sa v zakreslených 

častiach sústavy deje s potravou, 

✓ zdôvodniť, na čo človek využíva 

získanú energiu a stavebné látky, 

✓ vysvetliť vznik obezity, 

✓ vysvetliť princíp potravinovej 

pyramídy, 

✓ vytvoriť týždenný jedálny lístok 

založený na vedomostiach o správnej 

životospráve, 

✓ vysvetliť, ako sa dostáva voda do 

organizmu a ako sa z neho vylučuje, 

✓ zakresliť, ako sa voda dostáva do 

organizmu a ako sa z neho vylučuje, 

✓ vysvetliť pitný režim, 

✓ realizovať prieskum o pitnom režime, 

 

trávenie, energia, stavebné látky, obezita, 

potravinová pyramída 

vylučovanie, moč, potenie, pitný režim 



✓ zhodnotiť výsledky prieskumu 

vzhľadom na vedomosti o správnej 

životospráve, 

✓ odporučiť zmeny v pitnom režime. 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ že vzduch je potrebný pre život 

mnohých organizmov, 

✓ že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa 

priestory, ktoré sa zdajú byť prázdne, 

✓ že vietor je pohybujúci sa vzduch, 

✓ vysvetliť vznik vetra použitím 

poznatku o stúpaní teplého a klesaní 

            studeného vzduchu, 

✓ navrhnúť spôsob merania rýchlosti a 

smeru prúdenia vzduchu, 

✓ navrhnúť spôsob, akým je možné 

merať množstvo zrážok, 

✓ realizovať dlhodobé pozorovanie 

znakov počasia a z výsledkov 

vyvodiť závery, 

✓ že najväčším zdrojom tepla je Slnko, 

✓ že teplo vzniká aj horením látok alebo 

trením, 

✓ že teplo tvorí aj väčšina živočíchov, 

✓ že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty 

látok, 

✓ skúmať stálosť telesnej teploty, 

✓ porovnať telesnú teplotu detí a 

dospelých, 

✓ vysvetliť na príkladoch rozdiel, že 

niektoré látky sa zahrievajú rýchlejšie 

a iné pomalšie, 

✓ že látky môžu byť v troch 

skupenstvách – tuhé, kvapalné a 

plynné, 

✓ vysvetliť zmeny skupenstiev na 

príklade vody a použiť pri tom pojmy 

topenie, vyparovanie a tuhnutie, 

✓ vysvetliť vznik dažďa, snehu a hmly, 

pričom využije poznatky o 

skupenských premenách, 

✓ vysvetliť kolobeh vody v prírode, 

 

vzduch, kyslík, oxid uhličitý, prúdenie 

vzduchu, vietor, zrážky, 

teplota prostredia 

 

teplo, teplota, teplomer, telesná teplota 

 

kolobeh vody v prírode, dážď, sneh, hmla, 

topenie, vyparovanie, 

 

tuhnutie, tuhé, kvapalné a plynné látky, 

rozpúšťanie a topenie 

 

plávajúce a neplávajúce predmety, 

nadľahčovanie telies vo vode, 

 

objem a hmotnosť 



✓ vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi 

rozpúšťaním a topením, 

✓ že niektoré látky plávajú na vode, iné 

klesajú ku dnu, 

✓ navrhnúť postup, ako z neplávajúceho 

predmetu vytvoriť plávajúci a 

naopak, 

✓  že predmety sa javia na vzduchu 

ťažšie ako vo vode, 

✓  že objem vyjadruje to, akú časť 

priestoru predmet zaberá, 

✓ navrhnúť postup porovnávania 

(merania) objemu a hmotnosti dvoch 

predmetov 

 

 

Prírodné spoločenstvá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ opísať les ako spoločenstvo rastlín a 

živočíchov, ktoré sú vzájomne 

            na sebe závislé, 

✓  vysvetliť život živočíchov v lese, 

✓ opísať spôsob života typických 

zástupcov lesného spoločenstva, 

✓ že rastliny vyžadujú pre svoj život 

rôznorodé podmienky, 

✓ navrhnúť postup skúmania 

rôznorodosti lúčneho porastu, 

✓ vysvetliť život živočíchov v lúčnom 

poraste, 

✓ opísať spôsob života typických 

zástupcov lúčneho spoločenstva, 

✓ vysvetliť vznik polí obrábaním, 

 

✓ vysvetliť význam polí pre človeka, 

✓ porovnať pole s lúkou, 

✓ vytvoriť, na základe porovnania poľa 

s lúkou, závery o rôznorodosti 

rastlinstva, 

✓ vysvetliť život živočíchov na poli, 

✓ opísať spôsob života typických 

poľných živočíchov, 

 

 

dub letný, buk lesný, hrab obyčajný, 

borovica lesná, jeleň lesný, 

medveď hnedý, veverica stromová, sova 

lesná 

 

zvonček konáristý, rumanček roľný, nevädza 

poľná, lipnica lúčna, 

 

čakanka obyčajná, koník lúčny, čmeľ zemný, 

križiak obyčajný obrábanie pôdy, poľné 

plodiny, zajac poľný, králik poľný, sokol 

sťahovavý, škrečok poľný 

vŕba biela, jelša lepkavá, trsť obyčajná, lekno 

biele, kapor obyčajný, šťuka obyčajná, 

kačica divá, vážka, komár potravové reťazce 

a potravové siete 

 



✓ vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v 

blízkosti vodných zdrojov vyžadujú 

väčšie množstvo vody, v inom 

prostredí by neprežili, 

✓ vysvetliť, ako sa vodné rastliny 

prispôsobili životu vo vode, 

✓ vysvetliť, že voda je prostredím pre 

život mnohých živočíchov, 

✓ uviesť príklady živočíchov žijúcich 

priamo vo vode, 

✓ viesť príklady živočíchov žijúcich pri 

vode a vodný zdroj je pre nich 

zdrojom potravy, 

✓ uviesť príklady živočíchov, ktoré 

potrebujú vodu len na 

rozmnožovanie, 

✓ čakanka obyčajná, koník lúčny, čmeľ 

zemný, križiak obyčajný obrábanie 

pôdy, poľné plodiny, zajac poľný, 

králik poľný, sokol sťahovavý, 

škrečok poľný 

✓ vŕba biela, jelša lepkavá, trsť 

obyčajná, lekno biele, kapor 

obyčajný, šťuka obyčajná, kačica 

divá, vážka, komár potravové reťazce 

a potravové siete 

✓ plesnivec alpínsky, črievičník 

papučka, bleduľa jarná, rys ostrovid, 

vydra riečna, medveď hnedý 

✓ že potravový reťazec vyjadruje 

potravovú závislosť jednotlivých 

organizmov žijúcich na určitom 

území, 

✓ zostaviť na základe informácií, ktoré 

má o organizmoch žijúcich na 

vybranom území, potravový reťazec 

✓ vyhľadať v informačných zdrojoch 

chýbajúce informácie o spôsobe 

života organizmov, 

✓ že niektoré rastliny sú na pokraji 

vyhynutia, preto sú zákonom 

chránené, 

✓ vysvetliť narušenie rovnováhy 

potravového reťazca pri vyhynutí 

určitej rastliny, 

✓ vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne 

vyhynie niektorý živočíšny druh, 

✓ uvažovať o vzťahoch medzi 

rastlinami, živočíchmi a prostredím. 
 

plesnivec alpínsky, črievičník papučka, 

bleduľa jarná, rys ostrovid, vydra riečna, 

medveď hnedý 



Človek 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ že vdychovaný vzduch sa od 

vydychovaného odlišuje tým, že 

obsahuje menej kyslíka a viac oxidu 

uhličitého, 

✓ že pri zvýšenej námahe potrebuje 

človek viac energie (potravy) aj 

kyslíka (dýcha rýchlejšie), 

✓ vysvetliť proces dýchania, 

✓ zakresliť proces dýchania, 

✓ navrhnúť postup, ako zistiť, či človek 

dýcha, 

✓ že so vzduchom sa do organizmu 

môžu dostať aj nečistoty alebo 

pôvodcovia ochorení, 

✓ že na zachytávanie nečistôt a 

pôvodcov ochorení slúži hlien, ktorý 

sa vylučuje v nose a v hrdle, 

✓ vysvetliť prenos ochorenia 

prostredníctvom kvapôčkovej 

infekcie, 

✓ vysvetliť obranné mechanizmy - 

kýchanie a kašlanie, 

✓ že srdce je sval, 

✓ že srdce je duté a pracuje ako pumpa 

na krv, 

✓ že na srdce sú napojené cievy, ktoré 

rozvádzajú krv po celom tele, 

✓ kde sa nachádza srdce, aký má tvar a 

aké je veľké, 

✓ že činnosť srdca sa prejavuje ako tep, 

✓ vysvetliť, ako a prečo sa zrýchľuje 

tep pri vynakladaní námahy, 

✓ že pravidelným cvičením sa trénuje aj 

srdce, 

✓ že krv je tekutina, ktorá rozvádza po 

tele potrebné látky, 

✓ vysvetliť, akým spôsobom sa tieto 

látky dostávajú do krvi, 

✓ že v krvi sa nachádzajú červené 

krvinky, biele krvinky a krvné 

doštičky 

✓ vysvetliť význam darcovstva krvi, 

✓ že krv je rozvádzaná po tele cievami, 

✓ že cievy sa nachádzajú v celom tele, 

 

 

dýchanie, spotreba kyslíka, pľúca 

kvapôčková infekcia a pôvodcovia ochorení, 

kašeľ, kýchanie 

 

srdce, tep 

 

krv, červené krvinky, biele krvinky, krvné 

doštičky 

 

cievy, krvný obeh 

 

rozmnožovanie človeka, počatie, tehotenstvo, 

pôrod, detstvo,dospelosť, staroba, smrť 



✓ že cievy sa rozvetvujú od najhrubších 

vychádzajúcich zo srdca, po najtenšie 

nachádzajúce sa v pokožke, 

✓ vysvetliť krvný obeh, 

✓ zakresliť krvný obeh, 

✓ vysvetliť, ako sa krvou dostávajú 

lieky, ale aj jedy do rôznych častí 

tela, 

✓ že na splodenie dieťaťa je potrebný 

dospelý muž a dospelá žena, 

✓ že po oplodnení ženy mužom sa v 

tele ženy vyvíja dieťa – žena je 

tehotná, 

✓ že dieťa sa v tele ženy vyvíja 

približne deväť kalendárnych 

mesiacov, pričom matka je s 

dieťaťom spojená pupočnou šnúrou, 

cez ktorú dieťa od matky prijíma 

potrebné látky a kyslík, 

✓ vysvetliť význam rodiny pri 

rozmnožovaní človeka, 

✓ opísať vývin človeka od počatia až po 

starobu a sústrediť sa na zmeny v 

raste a vývine organizmu 

 

Neživá príroda a skúmanie prírodných javov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ že niektoré predmety padajú k zemi 

rýchlejšie, iné pomalšie, 

✓ skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo 

predmety padajú k zemi, závisí 

✓ od veľkosti a tvaru predmetov, 

✓ skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo 

predmety padajú k zemi, závisí 

✓ od výšky, z ktorej padajú a od 

spôsobu hodu predmetov, 

✓ že magnet je predmet, ktorý priťahuje 

niektoré kovové predmety a 

✓ nepriťahuje žiadne nekovové 

predmety, 

✓ skúmaním zistiť, že magnet pôsobí do 

určitej vzdialenosti – má 

✓ okolo seba tzv. magnetické pole, 

✓ navrhnúť postup, pomocou ktorého 

porovná veľkosť (odmeria) 

 

 

spomaľovanie a zrýchľovanie pádu 

predmetov 

magnet, magnetické pole, kompas 

 

páka, hojdačka, rovnoramenné váhy, 

nožnice, kliešte, páčidlo, 

 

veslo, kľučka, pevný bod 

 



✓ magnetického poľa dvoch magnetov, 

✓ vysvetliť, ako sa k sebe správajú dva 

magnety, 

✓ ako sa používa kompas, 

✓ že pomocou páky môžeme nadvihnúť 

ťažké predmety s menšou námahou, 

✓ použiť páku, 

✓ skúmaním zistiť, že čím dlhšia je 

páka, tým menej sa pri nadvihovaní 

namáhame, 

✓ že pomocou kladky môžeme dvíhať 

ťažké predmety s menšou námahou, 

✓ zostrojiť pevnú kladku, voľnú kladku 

aj kladkostroj, 

✓ že pomocou naklonenej roviny 

dokážeme vyniesť veľký náklad do 

výšky s menšou námahou, 

✓ skúmať zmenu vynaloženej námahy 

pri zmene sklonu naklonenej roviny, 

✓ vytvoriť z vlastného skúmania 

závery, 

✓ že ozubené koleso je koleso, ktoré má 

na okraji zuby; tie zapadajú do zubov 

iných ozubených kolies, 

✓ vysvetliť, že použitím kombinácie 

väčších a menších kolies a ozubnice 

(ozubenej reťaze) môžeme meniť 

smer točenia ozubených kolies, 

rýchlosť ich točenia aj námahu, ktorú 

je potrebné na točenie vynaložiť, 

✓ že Zem je planéta, ktorá obieha okolo 

hviezdy nazývanej Slnko, 

✓ že Zem má približne guľovitý tvar a 

okolo Zeme obieha jej družica 

Mesiac, 

✓ že Zem sa okrem pohybu okolo Slnka 

otáča aj okolo vlastnej osi, 

✓ že Zem sa okolo vlastnej osi otočí za 

jeden deň (24 hodín) a obehne okolo 

Slnka za jeden rok (365 dní), 

✓ demonštrovať na modeli Zeme 

rotáciu planéty okolo vlastnej osi a 

zároveň rotáciu okolo Slnka,že 

Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo 

dopadajúce naň zo Slnka, 

✓ vymenovať v poradí planéty slnečnej 

sústavy: Merkúr, Venuša,Mars, 

Jupiter, Saturn, Urán a Neptún, 

✓ že planéty spolu tvoria slnečnú 

sústavu, 

kladka, lanovka, stavebná kladka, 

posilňovacie stroje, pevná 

 

kladka, voľná kladka, kladkostroj 

 

naklonená rovina: svahové cesty – serpentín; 

skrutka, sekera, 

 

pluh, klin 

 

ozubené koleso: bicykel, hodiny, kuchynský 

mechanický šľahač, 

 

mechanická vŕtačka, vodný a veterný mlyn, 

súkolesie, ozubnica 

 

Zem ako planéta, Mesiac ako družica Zeme, 

Slnko ako hviezda 

 

Slnečná sústava, Merkúr, Venuša, Zem, 

Mars, Jupiter, Saturn, 

 

Urán, Neptún, súhvezdie, Veľký voz, Orion 

 

hvezdáreň, ďalekohľad, podmienky života na 

Zemi a vo vesmíre 



✓ charakterizovať súhvezdie ako 

viditeľné usporiadanie hviezd do 

rozpoznateľného obrazca, 

✓ rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej 

oblohy – Orion a hlavné súhvezdie 

letnej oblohy – Veľký voz, 

✓ graficky znázorniť usporiadanie 

slnečnej sústavy, 

✓ že vo vesmíre nie je vzduch, 

✓ vysvetliť, akými spôsobmi človek 

skúma vesmír, 

✓ zvážiť, aké podmienky by musela 

mať planéta na to, aby na nej človek 

prežil 
 

Rastliny a huby 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

✓ opísať životný cyklus známeho 

rastlinného druhu: stromu –pagaštan 

konský; byliny – fazuľa obyčajná, 

✓ že niektoré rastliny žijú kratšie a iné 

dlhšie, 

✓ že rastlina počas života kvitne a 

prinesie semená, 

✓ že zo semien na jar vyrastajú nové 

rastliny 

✓  že niektoré rastliny na jar nevyrastajú 

zo semien, ale z koreňov, 

✓ hľúz alebo cibúľ, ktoré sú počas zimy 

ukryté v zemi, 

✓ hodnotiť význam stromov (lesa, 

dreva) pre človeka, 

✓ skúmať život na vybranom strome, 

✓ vyhľadať chýbajúce informácie a 

zistenia prezentovať, 

✓ rozpoznať typické poľné plodiny, 

✓ hodnotiť význam pestovania 

vybraných poľných plodín, 

✓ že mnohé rastliny obsahujú látky, 

ktoré pomáhajú liečiť zranenia a 

ochorenia, 

✓ že liečivé látky sa nachádzajú v 

rôznych častiach rastliny (uvedie päť 

príkladov), 

 

 

 

životný cyklus rastlín, dĺžka života rastlín 

význam lesa pre človeka 

zemiak (ľuľok zemiakový), cukrová repa, 

pšenica ozimná1 

 

liečivé rastliny, odvar, výluh, žihľava 

dvojdomá, repík lekársky, 

lipa malolistá, skorocel kopijovitý, materina 

dúška 

 

jedovaté rastliny 

jedlé, nejedlé a jedovaté huby, plesne, 

kvasinky 



✓ pripraviť z liečivých bylín odvar a 

výluh a vysvetliť medzi nimi rozdiel, 

✓ že neznáma rastlina môže byť 

jedovatá, 

✓ vysvetliť, akým spôsobom sa môže 

jed dostať do tela, 

✓ že huby nepatria medzi rastliny, 

✓ určiť na piatich hubách, či sú jedlé, 

nejedlé alebo jedovaté, 
 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

U žiaka budú hodnotené vedomosti ústnou aj písomnou formou  podľa klasifikačných stupňov. Tematické, 

štvrťročné, polročné a koncoročné písomné práce budú hodnotené poľa percentuálneho vyjadrenia bodov 

nasledovne: 

100- 90 % 1 

89 – 75% 2 

74- 50% 3 

49 – 25% 4 

24 - 0% 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu VLASTIVEDA 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP - - 1 2 3 

ŠkVP - - - - - 

Spolu - - 1 2 3 

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

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Vlastiveda 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 

 

 

CHARAKTERISTIKA  PREDMETU 

Vlastiveda v 3. a 4. ročníku má osobité, nezastupiteľné postavenie vzhľadom na význam v utváraní predstáv 

o bezprostrednom mieste života žiakov (priestorový aspekt) a historickom období, v ktorom žijú (časový 

aspekt). Svojím zameraním má za cieľ podnecovať, motivovať žiakov na rozprávanie o danej téme (či už 

na základe vlastných skúseností, podľa obrázka a i.) a v čo najväčšej miere využívať heuristický rozhovor 

a zážitkové učenie.                                                                                                                

Vlastivedné – motivačné poznávanie začína v 1. a 2. ročníku (prvouka) spoznávaním okolia školy a 

bydliska a postojmi k spoločnosti,  pokračuje v 3. ročníku (Moja obec) a končí vo 4. ročníku (Objavné cesty 

po Slovensku).                                                                    

Vlastiveda v 3. ročníku (Moja obec) je obsahovo naplnená emotívnym (dobrodružným) poznávaním, 

pozorovaním a hodnotením javov a celkovo dojmami z vlastnej obce (okolie školy) v časových premenách 

jednotlivých ročných období (aj s aspektom starostlivosti o bezpečnosť a zdravie). Nezastupiteľná je 

vlastivedná vychádzka, ktorá má motivačno-heuristický charakter. Vybrané témy, napr. orientácia v okolí 

školy, sa  odporúča realizovať formou pozorovania mimo triedy, ak sú na to možnosti. Delí sa na 

spoznávanie miestnej krajiny (jednoduchá práca s nákresmi)  a orientáciu  v čase  (plynutie kalendárneho 

a školského  roka,  významné  sviatky  počas  roka,  tradície  a i.).  Na  ne  nadväzuje rozprávanie o doprave, 

o pamätihodnostiach. Osobitá pozornosť sa venuje pozorovaniu, skúmaniu prírody, jej zložiek, ale rovnako 

aj pamiatok v okolitej krajine. 

Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a najatraktívnejšie prvky, časti 

regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu, od 

Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov. 



Dôraz je na práci s mapami, príbehmi a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. ročníku sú zamerané a 

prispôsobené vyučovaniu vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj 

kresbe. Používajú sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí 

pomáhajú žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom po mape“ a 

prerozprávanie príbehov podľa obrázkov. 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci: 
 

• skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú, 
 

• porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia jednotlivé prvky – časti 

svojej obce, 
 

• orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov, 
 

• rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo svojej obci, doma i 

v škole, 
 

• použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností, 
 

• identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek, 
 

• rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné dni), 
 

• ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky, mestá a iné, 
 

• opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich bezprostredného okolia, 
 

• prerozprávajú obsah povesti podľa výberu, 
 

• porozprávajú o významných historických udalostiach, 
 

• vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií 
 

• vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska, 
 

• porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou 

 

 

 

VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

Moja obec 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

• napísať presný názov svojej obce (presnú 

adresu školy a bydliska), 

 

moja obec, miestna krajina, okolie školy, bydliska 



• zaradiť obec, kde býva, medzi mestá alebo 

dediny, 

• určiť  smer  na  sever  podľa poludňajšieho  

tieňa a identifikovať svetové strany v 

krajine, 

• orientovať  sa  v okolí  školy a bydliska  

pomocou svetových strán 

• a významných objektov v miestnej krajine, 

• porozprávať  vlastnými  slovami  cestu  do  

školy alebo  zo školy domov, 

•  opísať  svoju  obec  (napr.  aké  domy,  

ulice  –  pozná,  možno  aj vymenovať, 

blízka rieka, park a iné), 

• zhotoviť jednoduchý nákres okolia školy 

a bydliska, 

• ukázať na mape Slovenska svoju obec, 

• identifikovať  na  mape  Slovenska  

pohoria,  nížiny,  rieky  a cesty (podľa 

farieb), 

• opísať spôsob života obyvateľov obce – iné 

v meste, iné na dedine, ako sa starať o svoje 

okolie, ako tráviť voľný čas, 

• charakterizovať zmeny vo svojej obci (v 

prírode) na jeseň a použiť pri tom vlastné 

pozorovania i skúsenosti (dĺžka dňa a iné), 

• porozprávať, ako si ľudia pripomínajú 

svojich predkov a priateľov (Pamiatka 

zosnulých) na jeseň, 

• zostrojiť časovú priamku vlastnej rodiny 

a rodinných príslušníkov, 

• charakterizovať zmeny vo svojej obci v zime 

(vlastné pozorovania), 

• vlastnými slovami porozprávať 

o sviatočných dňoch v obci na rozhraní 

kalendárnych rokov (Vianoce, Silvester, 

Nový rok, Traja králi), 

• opísať druhy dopravy v obci (zopakovať si 

bezpečnosť na cestách), 

• opísať podľa náčrtu cestu do stredu obce 

(mesta, dediny), 

• určiť dve historické pamiatky vo svojej obci, 

• prerozprávať jednu povesť, pieseň, či báseň, 

ktorá sa viaže k obci alebo jej okoliu 

• určiť, aké významné kultúrne a športové 

podujatia sa v obci konajú, 

smer na sever (podľa poludňajšieho tieňa), svetové 

strany 

cesta do školy a bezpečnostné pravidlá pri ceste do 

školy 

znaky  jesene,  zmeny  v prírode  a dĺžky  dňa  a 

noci,  zber  úrody 

príprava živočíchov na zimu 

predkovia, dedina alebo mesto (aj s opisom) a jej 

obyvatelia 

znaky zimy, starostlivosť o zver v prírode 

zimné sviatky, pamätihodnosti 

významní rodáci, zmienky o obci a jej okolí v 

povestiach, piesňach, známe udalosti v obci, 

historické pamiatky v obci 

znaky jari, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, 

jarné práce 

veľkonočné sviatky a tradície, plán, mapa danej 

krajiny 

znaky leta, zmeny v prírode a dĺžky dňa a noci, 

dozrievanie novej úrody, starostlivosť živočíchov o 

mláďatá, oddych a rekreácia počas letných  

prázdnin,  starostlivosť  o zdravie  a bezpečnostné  

pravidlá počas letných aktivít 

časová priamka (vizualizácia času) 

 



• charakterizovať zmeny v prírode na jar 

a použiť pri tom vlastné pozorovania 

a skúsenosti (zmeny v prírode, dĺžka dňa), 

• opísať činnosti ľudí na jar, 

• porozprávať o veľkonočných tradíciách 

v obci, 

• identifikovať zmeny v prírode počas leta 

a rozprávať o oddychu a rekreácii počas 

letných prázdnin, 

• vyhľadať informácie o svojej obci na 

internete a iných médiách, 

• interpretovať obrazový materiál o obci a jej 

obyvateľoch. 

 

Slovensko 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

• vyjadriť, vlastnými slovami, čo je mapa, 
• identifikovať znaky na mape (farby, tvary), 
• odmerať podľa nakreslenej (grafickej) 

mierky vzdialenosti na mape, 
• ukázať polohu Slovenska na mape sveta a 

Európy, 
• ukázať na mape Slovenska svoju obec, 
• rozprávať o ceste od Tatier k Dunaju 

(Bratislavy) a jej jednotlivých zastávkach 

(Poprad, Nízke Tatry, Ružomberok, 

Martin, Orava, Veľká Fatra, Malá Fatra, 

Kysuce, Žilina, Súľovské vrchy, Trenčín, 

Piešťany,  Trnava,  Malé Karpaty,  Záhorie)  

–„Čítanie z mapy = prstom po mape“, 

• pátrať po obrazovom materiáli (internet, 

médiá) z cesty a interpretovať ho, 

• odlíšiť na ceste od Tatier k Dunaju tri 

známe pohoria a tri kotliny, 

• prerozprávať dve povesti (legendy) z cesty 

od Tatier k Dunaju, 

• porozprávať o ceste od Dunaja po Hornád 

(z Bratislavy do Košíc) cez Nitru, Hornú 

Nitru, Podunajsko a Pohronie 

a o zastávkach v Banskej Štiavnici, 

 

vlastivedná  mapa  Slovenska,  znaky na  mape  a v 

legende,  svetové strany  na  mape, poloha  miestnej  

krajiny  na  Slovensku,  význam modrej, hnedej a 

zelenej farby na mape, kreslená mierka  

Tatry,  Nízke  Tatry,  Pieniny,  Malá  Fatra,  Veľká  

Fatra,  Poľana, Kremnické   vrchy,   Štiavnické   

vrchy,   Podunajská nížina,  Východoslovenská  

nížina, Záhorská nížina, Váh, Slovenské   

Rudohorie, Dunaj, Hron, Dunajec, Demänovské 

jaskyne, Domica  

listnaté, zmiešané a ihličnaté lesy, TANAP 

pamiatky  (UNESCO)  Slovenska  (Bardejov,  

Vlkolínec,  Banská Štiavnica  s okolím,  Spišský  

hrad  a okolie,  jaskyne  Slovenského krasu, bukové 

lesy Východných Karpát, Levoča, drevené 

kostolíky) Bratislava, Košice, Trnava                                       

Bratislavský hrad, Devín, Trenčiansky hrad, 

Bojnický zámok a ZOO,  Dunaj,  Nitriansky  hrad,  

Žilina,  Kysuce,  Martin,  Strečno,  Orava,      

Oravský hrad a priehrada, Horehronie, Banská 

Bystrica, Zvolenský    zámok, Spiš, Poprad, Prešov 

 

Konštantín  (Cyril)  a Metod,  Svätoplukove  prúty,  

vpády   Tatárov  a Turkov, Mária Terézia, Ľudovít 



Kremnici, Zvolene, Banskej Bystrici, 

Poľane, Lučenci, Rožňave a Slovenskom 

Rudohorí- „Čítajú  z mapy  = prstom po 

mape“, 

• prerozprávať dve povesti (legendy) z cesty 

od Dunaja po Hornád, 

• opísať výlet od Hornádu po Dunajec (z 

Košíc po Dunajec) cez Michalovce, 

Zemplín, Humenné, Vihorlat, Bardejov, 

Nízke Beskydy, Prešov, Šariš, Zemplín, 

Humenné, Vihorlat, Bardejov, Nízke 

Beskydy, Prešov, Šariš, Levoču, Slovenský 

raj, Spiš – „Čítanie z mapy = prstom po 

mape“, 

• prerozprávať dve povesti (legendy) z cesty 

po hradoch na východe Slovenska, 

• identifikovať päť najvýznamnejších 

kultúrnohistorických pamiatok Slovenska 

na mape, 

• rozlíšiť pomocou mapy najvýznamnejšie 

cesty Slovenskom, 

• zisiť na obrázkoch, ako sa krajina 

Slovenska menila (historické obrazy), 

• vytvoriť plán cesty po Slovensku. 

Štúr, prvá svetová vojna, Milan Rastislav Štefánik, 

Tomáš Garrigue Masaryk, druhá svetová vojna, 

samostatná Slovenská republika, naše štátne 

symboly 

 

 

Výlety po Slovensku – „Čítanie z mapy = prstom po mape“ 

Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiak vie/dokáže spoznať najvýznamnejšie a najatraktívnejšie 

prvky, časti regiónov: 

- od Tatier k Dunaju (Bratislavy) a jej jednotlivých zastávkach (Poprad, Nízke Tatry, Ružomberok, 

Martin, Orava, Veľká Fatra, Malá Fatra, Kysuce, Žilina, Súľovské vrchy, Trenčín, Piešťany, Trnava, 

Malé Karpaty, Záhorie) 

- od Dunaja po Hornád (z Bratislavy do Košíc) cez Nitru, Hornú Nitru, Podunajsko a Pohronie a o 

zastávkach v Banskej Štiavnici, Kremnici, Zvolene, Banskej Bystrici, Poľane, Lučenci, Rožňave a 

Slovenskom Rudohorí 

- od Hornádu po Dunajec (z Košíc po Dunajec) cez Michalovce, Zemplín, Humenné, Vihorlat, 

Bardejov, Nízke Beskydy, Prešov, Šariš, Levoču, Slovenský raj, Spiš 

 

 

 



HODNOTENIE  A  KLASIFIKÁCIA  PREDMETU 

Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami. Žiak je z predmetov 

skúšaný ústne, písomne (písomne – prevažne po prebratí tematického celku) a prakticky (prezentovanie 

vlastných projektov). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s vlastnou identitou 

a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, prosociálnosť a národné hodnoty 

zaujímajú významné miesto. Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií 

o morálnych zásadách, ale zážitkovým učením účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu 

(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi v súlade. Pripravuje 

mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli k vytváraniu harmonických a stabilných  

vzťahov v rodine, na pracovisku, medzi spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi. 

Etická výchova sa  prvom rade  zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych 

postojoch a v regulácii správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny  rozvoj etických postojov 

a prosociálneho správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností /otvorená komunikácia, empatia, 

pozitívne hodnotenie iných…/ ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej prevenciu porúch 

správania a učenia. 

 

CIELE PREDMETU 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá:  

- má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj prosociálnosť, 

- má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

- jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými normami, 

vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je do istej miery nezávislá od tlaku 

spoločnosti, 
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- má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je schopná správne reagovať 

aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 

- charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

- koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad medzi emóciami 

a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom sebaľútosti, 

- prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na prijateľný kompromis, ktorý 

ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

- je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

  

Dosahovanie týchto cieľov ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií osobnosti, ktoré uvádza 

profesor M. Zelina v systéme KEMSAK: 

K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť  problémy 

E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre cítenie, prežívanie, 

rozvíjať jeho city 

M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity             

S –   socializácia,  jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, tvoriť 

progresívne medziľudské vzťahy 

A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť hodnotiť 

K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života. 

 

VZDELÁVACÍ   ŠTANDARD 

Obsah etickej výchovy je orientovaný na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme dosiahli 

výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných  osnov. Ide o tzv. desať 

základných tém a šesť aplikačných tém: 

− otvorená komunikácia 

− dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

− pozitívne hodnotenie iných 

− tvorivosť a iniciatíva 

− vyjadrovanie citov 

− empatia 

− asertivita 

− reálne a zobrazené vzory 

− prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

− komplexná prosociálnosť 

− etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

− etika a ekonomické hodnoty 

− etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

− rodina, v ktorej žijem 

− výchova k manželstvu a rodičovstvu 



− ochrana prírody a životného prostredia. 

 

Výchovné ciele a tematické celky:            

1.ročník 

Výchovný cieľ:  Viesť k sebaúcte, autonómii cítenia a myslenia dieťaťa. Vytvárať prosociálne  

spoločenstvo detí. Osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch s inými ľuďmi. 

I. Postoje a zručnosti medziľudských vzťahov 

− ponúknuť žiakom víziu spolupracujúceho spoločenstva ako základu pre dobré spolužitie (jeho 

jednoduché a viditeľné komponenty – sedenie v kruhu, formulovanie pravidiel typu mať právo byť 

vypočutý, právo nevyjadriť sa, mať vzájomnú úctu a dôveru – nevysmievať sa, hovoriť pravdu, 

chrániť veci svoje i iných…), 

− prvé kontakty v triede a v škole (zoznamovanie, oslovovanie, pozdrav), 

− komunikácia zameraná na sebaprezentáciu a sociálne vzťahy,  

− pravidlá podporujúce spolužitie v skupine (po istom čase možno pravidlá prehodnocovať, dopĺňať). 

 

 

II. Prvky prosociálneho správania v detskom kolektíve 

- vzájomná úcta pri komunikácii (pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa navzájom...), 

- úcta k vzájomným požiadavkám, vďačnosť za vykonané dobro (prosím, ďakujem), 

- vzájomná pomoc medzi spolužiakmi i členmi rodiny. 

 

 

III. Ľudská dôstojnosť a sebaúcta: 

- uvedomovanie si vlastnej hodnoty (rozdiel medzi mnou a ostatným svetom), 

- poznanie a postupné zvnútorňovanie povedomia jedinečnosti a nedotknuteľnosti, 

- vedenie k sebaovládaniu a znášaniu námahy pri prekonávaní prekážok. 

 

IV. Pozitívne hodnotenie iných 

- človek a jeho hodnota - spoznávanie pozitívnych vlastností svojich najbližších v rodine, v triede, 

v škole, v rovesníckych vzťahoch… (Čo sa mi najviac páči na mojej mamičke, ockovi, starkých…), 

- verbálne vyjadrovanie pozitívneho hodnotenia druhých, 

- prehodnocovanie negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. branie si vecí navzájom, 

posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu, 

kreslenia, pohybu, oblečenia, rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…), 

- postoj k ľuďom, ktorí sú nám nesympatickí, spôsobujú nám alebo druhým zlo (úmyselne, 

neúmyselne). 

 

V. Naša rodina 

- uvedomovanie si hodnoty rodiny pre jednotlivca i pre spoločnosť (Čo sa mi na našej rodine najviac 

páči?)  

- príbuzenské vzťahy (S kým z rodiny si najviac rozumiem...? Čo by som mohol urobiť pre lepšie 

vzťahy v našej rodine, ktoré z rodinných pravidiel sa mi najťažšie dodržiavajú...), 

- rodičovská láska a jej význam v živote dieťaťa (konkrétne emocionálne prejavy, prejavy 

starostlivosti, pomoci...), 



- úcta, komunikácia a pomoc  medzi členmi rodiny (Koho rád pozorujem pri práci? Čo by som rád 

vedel ako moji blízki...), 

- význam blízkeho človeka pre život jednotlivca. 

 

2. ročník 

Výchovný cieľ: Rozvíjať a posilňovať komunikačné zručnosti – učiť sa vyjadrovať city. Prežívať  radosť 

z napĺňania potreby byť akceptovaný inými a mať rád iných. Poznávať svoje práva a povinnosti. 

I. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov 

- pripomenutie si tém a z nich vyplývajúce správanie  z prvého ročníka, 

- počúvanie iných ako prvý predpoklad úspešnej spolupráce, 

- sebaovládanie pri prijímaní informácií o sebe od iných, 

- základy spolupráce v skupinách (uvedomovanie si práv a povinností). 

                        

II. Tvorivosť 

− objavovanie vlastných daností - talentu - pozitívnych stránok (V čom som výnimočný, čo viem 

dobre robiť, čo mi ide dobre...), 

− rozvoj fantázie a pozorovacích schopností, 

− tvorivosť, ktorú od nás prijímajú, očakávajú iní (Vymyslieť darček pre súrodencov, rodičov, starých 

rodičov...), 

− tvorivosť iných,  ktorá nás obohacuje (Ako dobre  nám padne, keď nás iní prekvapia niečím novým, 

zaujímavým – napr. mama novým jedlom...), 

− využitie tvorivosti v živote triedy (tvorba pravidiel správania sa v triede, ak si ich pamätáme 

z minulého ročníka, treba ich však prehodnotiť). 

 

III. Iniciatíva  

− iniciatíva v sebapoznaní (Kto som? Aký vplyv má fungovanie môjho tela na moje prežívanie, 

pohodu, či nepohodu? Prečo reagujem tak, ako reagujem?), 

− iniciatíva vo vzťahu k iným, 

− hľadanie možností ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v kruhu kamarátov...) 

a ich realizácia, 

− iniciatíva, ktorá nie je prijatá inými, a iniciatíva iných, ktorá je pre mňa neprijateľná (riešenie 

problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie…), iniciatíva, ktorá 

ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť (fajčenie, alkohol, drogy, sexuálne zneužívanie detí). 

 

IV. Vyjadrovanie citov 

- vyjadrenie vďačnosti, ochoty, láskavosti, obdivu verbálne aj neverbálne (Ako si vzájomne 

vyjadrujeme city v rodine, vo vzťahoch s priateľmi, spolužiakmi?), 

- úcta k žene – matke, sestre, spolužiačke… (Čo sa mi páči a čo sa mi nepáči na ženách 

a dievčatách?), 

- úcta k mužovi – otcovi, bratovi, spolužiakovi…(Čo sa mi páči, a čo sa mi nepáči na mužoch 

a chlapcoch?), 

- kultivované vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, vzdor, smútok…), 

- akceptovanie citov iných. 

 



V. Naša trieda – spoločenstvo detí 

- správanie sa medzi sebou, vzťahy medzi chlapcami a dievčencami – slušnosť, ohľaduplnosť, 

čestnosť, pomoc slabším, rešpektovanie inakosti (Čo sa mi v našej triede najviac páči? Som tu 

spokojný? Sú iní spokojní so mnou?),  

- kamarátstvo a priateľstvo - úprimné a falošné priateľstvo (Čo je dôležité pre priateľstvo? Mám 

v našej triede priateľov? ), 

- dodržiavanie pravidiel správania v triede – podpora vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie 

a spolupráce (Môžem niečo zmeniť na sebe, aby sa so mnou v našej triede lepšie žilo? Mám dajaký 

návrh na vylepšenie našich vzťahov?). 

 

3. ročník 

Výchovný cieľ: Napomáhať zvnútorňovaniu prosociálnych hodnôt a postojov. Učiť sa efektívne 

komunikovať s rovesníkmi. Nadobúdať sociálne zručnosti – asertivitu, empatiu. 

I.   Postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 

- dodržiavanie dohodnutých pravidiel správania, 

- kvalita otvorenej komunikácie - pravdivosť, objektívnosť, prijímanie pravdy o sebe aj o iných, 

- asertívne správanie ako súčasť efektívnej komunikácie, nácvik bezpečného správania sa 

v rizikových situáciách (odmietnutie zla, postavenie sa proti šikanovaniu, vedieť povedať nie na 

negatívne ponuky). 

 

II. Vcítenie sa do prežívania iných – empatia 

- hľadanie dôvodov na radosť a  smútok u seba a u iných, 

- pochopenie situácie iných ľudí prostredníctvom vlastných zážitkov  (u spolužiakov, a členov 

rodiny…), 

- odovzdávanie radosti a zmierňovanie smútku  najbližších, 

- záujem o zdravotne postihnutých, starých a chorých ľudí. 

  

III. Riešenie konfliktov - výchova k zmierlivosti 

- právo na omyl a možnosť nápravy, 

- význam odpúšťania v medziľudských vzťahoch, 

- rozvíjanie  sebaovládania a jeho upevňovanie – prehlbovanie vzájomnosti i sebaúcty, 

- súťaživosť a kooperácia. 

 

IV. Pomoc, darovanie, delenie sa 

 

- vnímanie a prežívanie prosociálosti (základy starostlivosti o prírodu, ochrana zvierat), 

- zámerné robenie dobra iným, rozdiel medzi psychickou a materiálnou pomocou, 

- podelenie sa a darovanie v rámci rodiny a žiackeho kolektívu, 

- príprava žiakov  na možné neprijatie dobra inými. 

 

V.   Naša škola 



− poznávanie kvalít a predností školy (Čo by som porozprával o našej škole priateľovi zo 

zahraničia?), 

− rozvíjanie povedomia a  príslušnosti k svojej škole – osobnosti, prostredie, atmosféra, učebné 

predmety (Čo sa mi na našej škole najviac páči? ), 

− účasť žiakov na živote a úspechoch školy (Podieľam sa na vytváraní dobrej atmosféry na našej 

škole? Ktoré problémy na našej škole ma znepokojujú? Čo môžem urobiť ja pre vylepšenie života 

na našej škole?). 

 

4. ročník 

Výchovný cieľ: Poznávať a uplatňovať svoje  práva a plniť svoje  povinnosti. Osvojovať  si sociálne normy. 

Rozvíjať  mravný úsudok. Prezentovať  prosociálne  vzory. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Kriticky 

hodnotiť média – televízne programy, počítačové hry, CD, DVD. Rozvíjať podnikavosť, iniciatívnosť  a 

tvorivosť  

I.  Sociálne postoje a zručnosti v medziľudských vzťahoch 

- tolerancia vo vzťahoch (Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ty iným.), 

- rešpekt a úcta voči všetkým ľuďom (rovnoprávnosť pohlaví, rás...), 

- dôležitosť komunikačných interpersonálnych zručností v medziľudských vzťahoch, 

- kultivované správanie k osobám iného pohlavia (vnímanie rozdielov nielen v stavbe tela a jeho 

fungovaní, ale aj v myslení, prežívaní, správaní, záujmoch a následné empatické správanie voči 

osobám iného pohlavia). 

 

II.  Reálne a zobrazené vzory: mediálna výchova, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti   

- sloboda a zodpovednosť (každé rozhodnutie nesie so sebou dôsledok), 

- pozitívne a negatívne vplyvy TV, filmu, počítačových hier…(reklama, akčné filmy, čas strávený 

pred TV), 

- prezentácia prosociálnych vzorov v bezprostrednom okolí dieťaťa (rodičia, priatelia rodičov, 

učitelia, spolužiaci, kamaráti), 

- čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov (vyhlásenie súťaže 

o najlepšieho čitateľa – čo a koľko čítaš?). 

 

III. Rozvoj tvorivosti a iniciatívy 

− podporovanie záujmov, ktoré rozvíjajú osobnostné kvality (šport, umelecké aktivity, sociálna 

činnosť, činnosť na ochranu prírody...), 

− osobnostné kvality využívané pre dobro jednotlivca i pre celé spoločenstvo, 

− tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť pri riešení každodenných problémov. 

 

IV. Napĺňanie obsahu Dohovoru o právach dieťaťa 

− súvislosti práv detí, dôvody, prečo vznikli a ich akceptácia v demokratických krajinách, podiel 

UNESCO na ochrane dieťaťa (Čo znamená mám právo? Čo znamená mám zodpovednosť?), 

− Opčný protokol k právam dieťaťa (medzinárodné spoločenstvo pritvrdilo), 

− práva dieťaťa v slovenskom právnom poriadku (Ako je to u nás? Ako sa to týka  mňa?), 

− solidarita a prijatie odlišností (uvedomenie si svojich práv a ich akceptácia v našom prostredí vedie 

k solidarite s deťmi, ktoré sú vykorisťované, zaťahované do vojnových konfliktov, zneužívané na 

ťažkú prácu, alebo sexuálne…). 



 

V.  Náš región – vlasť – súvislosť s vlastivedou  

- rozvíjanie povedomia a  príslušnosti k svojmu regiónu – k svojej vlasti (Čo sa mi najviac páči na 

našom regióne, na našom Slovensku? Čo z neho by mi najviac chýbalo?),-projekt v rámci 

vlastivedy, prírodovedy a etickej výchovy  

- iniciatíva pri poznávaní a ovplyvňovaní vlastného regiónu – dobre poznať svoje bydlisko a jeho 

okolie - geografiu, kultúru, osobnosti, ale aj vedieť, čo nášmu regiónu chýba, čo by bolo treba v ňom 

vylepšiť (objavovanie tradícií, ochrana a ich rozvoj),  ekologické správanie, vzťah k faune a flóre 

regiónu (Čo sa mi nepáči alebo čo ma trápi na našom regióne? Čo by som mohol urobiť v jeho 

prospech ja alebo my spoločne). 

 

 

Obsahový a výkonový štandard 

1. ročník 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prvky 

prosociálneho 

správania  

Vzájomná úcta pri komunikácii (pekne 

sa oslovovať, pozdraviť sa, počúvať sa 

navzájom,...). Úcta k vzájomným 

požiadavkám, vďačnosť, vzájomná 

pomoc medzi spolužiakmi i členmi 

rodiny. 

Prežíva vďačnosť voči tým, čo 

mu robia dobre, vníma víziu 

spolupracujúceho spoločenstva. 

Chápe potrebu vytvárať 

a dodržiavať pravidlá spolužitia 

v skupine. Vie vhodne použiť 

pozdrav, prosbu a vyjadriť 

vďačnosť. 

Postoje 

a zručnosti 

medziľudských 

vzťahov 

Prvé kontakty v triede a v škole 

(zoznamovanie, oslovovanie, 

pozdrav,...). Ponúknuť žiakom víziu 

spolupracujúceho spoločenstva ako 

základu pre dobré spolužitie (jeho 

jednoduché a viditeľné komponenty-

sedenie v kruhu, formulovanie 

pravidiel typu mať právo byť 

vypočutý, právo nevyjadriť sa, 

nevysmievať sa, chrániť veci svoje 

i iných. Komunikácia  zameraná  na 

sebaprezentáciu a sociálne vzťahy. 

Žiak chápe význam 

komunikácie pre dobré 

spolužitie v spoločenstve. 

Uvedomuje si potrebu 

vzájomnej úcty a dôležitosť 

vďačnosti. Vie sa predstaviť 

a učí sa prezentovať sám seba, 

hovoriť pravdu. 

Ľudská 

dôstojnosť a 

sebaúcta 

Vníma rozdiel medzi sebou a ostatným 

svetom. Má slovnú zásobu, ktorá 

vyjadruje  základné ľudské vlastnosti 

(dobrý, zlý, veselý, smutný, 

Poznáva sám seba, uvedomuje si 

vlastnú hodnotu. Sebaúcta mu 

prináša pokoj (nepotrebuje 

žalovať, vyvyšovať sa nad 

iných, ponižovať ich,... 



nahnevaný, vďačný,...). Vie 

pomenovať svoje dobré vlastnosti. 

Sebaovládanie a znášanie 

námahy pri prekonávaní 

prekážok. 

Pozitívne 

hodnotenie 

iných 

Spoznávanie pozitívnych vlastností 

svojich najbližších v rodine, triede, 

v škole, v rovesníckych vzťahoch. 

Prehodnocovanie negatívnych 

skutočností- dobro a zlo, klamanie 

a žalovanie. 

Teší sa z dobra a odmieta zlo vo 

svojom okolí, je schopný oceniť 

dobro na iných, vie prijať 

ocenenie. Rozvíja postoj 

k ľuďom, ktorí sú mu 

nesympatickí. Osobne sa zapája 

a vytvára pozitívne vzťahy 

a klímu v spoločenstve. 

Naša rodina Vie identifikovať a slovne vyjadriť 

rodinné vzťahy ( rodičia, súrodenci, 

strýko, ujo,...). Význam blízkeho 

človeka pre život jednotlivca.  

Vie vyjadriť, čo ho na rodinných 

vzťahoch teší, čo je v rodine 

najdôležitejšie. Vie ohodnotiť 

dobro, dobro zažité v rodine 

prenáša do žiackeho kolektívu. 

Vie členom rodiny opätovať 

dobro. 

 

 

2. ročník 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postoje 

a spôsobilosti 

medziľudských 

vzťahov 

Vie vysvetliť dôležitosť počúvania pre 

vzájomnú spoluprácu. Pozná svoje 

práva a povinnosti v rámci školskej 

triedy.  

Žiak chápe význam počúvania 

pre spoluprácu a dobré vzťahy. 

Uvedomuje si spojitosť práv 

a povinností. 

Tvorivosť Vie vysvetliť čo je tvorivosť – 

objavovanie pozitívnych stránok. Vie 

vysvetliť súvislosti medzi fantáziou, 

úsilím a tvorivosťou. Vie vymenovať 

konkrétne produkty tvorivosti v rámci 

rodina a školy. Vymyslieť darček pre 

súrodencov, rodičov. Tvorba pravidiel 

správania sa v triede. 

Je si vedomý, že má čo 

ponúknuť zo svojich darov 

v prospech spoločenstva. Zapája 

sa do tvorivých úloh 

prostredníctvom pozorovacích 

schopností a fantázie.  

Iniciatíva Vie vysvetliť čo je iniciatíva. Kto 

som? Aký vplyv má fungovanie môjho 

tela na moje prežívanie. Riešenie 

problémov- navádzanie na klamstvo, 

Žiak si uvedomuje rozdiel medzi 

pozitívnou iniciatívou a tou, 

ktorá ohrozuje jeho zdravie 

a osobnú bezpečnosť,  prejavuje 



podvádzanie, ohováranie, kradnutie, 

podvádzanie. 

aktívnejšiu účasť na riešení 

problémov v triede. 

Vyjadrovanie 

citov 

Vie vysvetliť význam citov v živote 

človeka. Vyjadrenie vďačnosti, 

ochoty, láskavosti. Kultivované 

vyjadrovanie negatívnych citov (hnev, 

vzdor, smútok). Akceptovanie citov 

iných.  

Chápe dôležitosť kultivovaného 

vyjadrovania negatívneho 

prežívania citov u seba a iných. 

Vie verbálne aj neverbálne 

identifikovať a vyjadriť 

vďačnosť, ochotu, láskavosť, 

obdiv, hnev, smútok, odpor, 

prekvapenie. Prejavuje snahu 

kultivovane vyjadrovať hnev, 

vzdor, odpor, smútok. 

Naša trieda – 

spoločenstvo 

detí 

Správanie sa medzi sebou, vzťahy 

medzi chlapcami a dievčatami. 

Kamarátstvo a priateľstvo. Slušnosť, 

ohľaduplnosť, čestnosť, pomoc 

slabším. 

Žiak chápe túžbu nájsť si 

dobrého priateľa. Rôznymi 

spôsobmi prispieva k vytváraniu 

dobrej nálady a pohody v triede. 

 

3. ročník 

Tematický 

celok 
Obsahový štandard Výkonový štandard 

Postoje 

a spôsobilosti 

medziľudských 

vzťahov 

Dodržiavanie pravidiel slušného 

správania. Prijímanie pravdy o sebe aj 

o iných.  

Asertivita- súčasť efektívnej 

komunikácie, nácvik bezpečného 

správania sa v rizikových situáciách 

(odmietnutie zla, postavenie sa proti 

šikanovaniu, vedieť povedať nie na 

negatívne ponuky). 

Chápe zmysel a podstatu 

otvorenej komunikácie. 

Rozumie dôvodom ako sa 

správať v rizikových situáciách. 

Vie sa postaviť voči negatívnym 

javom  

( šikanovanie ...) . Odoláva 

navádzaniu na zlé. 

Vcítenie sa do 

prežívania 

iných - empatia 

Hľadanie dôvodov na radosť a smútok 

u seba a u iných. Pochopenie 

prostredníctvom vlastných zážitkov. 

Odovzdávanie radosti a zmierňovanie 

smútku najbližších. Záujem 

o zdravotne postihnutých, starých 

a chorých ľudí. 

Chápe súvislosti medzi 

súťaživosťou a kooperáciou. 

Prejavuje pochopenie voči 

spolužiakom, chorým, zdravotne 

postihnutým a ľuďom v núdzi. 



Riešenie 

konfliktov –

výchova k 

zmierlivosti 

Právo na omyl a možnosť nápravy. 

Význam odpúšťania v medziľudských 

vzťahoch. Rozvíjanie sebaovládania. 

Žiak rozumie významu 

odpúšťania a práva na omyl. 

Chápe dôležitosť odpustenia vo 

vzťahoch medzi ľuďmi. 

Pomoc, 

darovanie, 

delenie sa 

Vnímanie a prežívanie prosociálnosti. 

Zámerné robenie dobra iným. 

Podelenie sa a darovanie v rámci 

rodiny a žiackeho kolektívu. 

Upevňovanie sebaovládania, 

prehlbovanie vzájomnosti a sebaúcty.  

Základy starostlivosti o prírodu, 

ochrana zvierat. 

Vie ohodnotiť situácie, kedy 

prijal rôzne druhy pomoci a je 

ochotný pomáhať. Vidí 

problémy druhých, vie pomáhať 

a podeliť sa.  

Naša škola Poznávanie kvalít a predností školy. 

Rozvíjanie povedomia a príslušnosti 

k svojej škole. Čo môže urobiť pre 

vylepšenie života v naše škole. 

Poznáva kvality a prednosti 

školy a teší sa z nich. Má 

aktívnu účasť na živote školy, 

vie prispievať k prezentácii 

školy.  

 

 

4. ročník  

 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard 

Sociálne postoje 

a zručnosti 

v medziľudských 

vzťahoch 

Tolerancia vo  vzťahoch. Rešpekt 

a úcta voči všetkým ľuďom. 

Rešpektuje opačné pohlavie. 

Kultivované správanie sa k osobám 

iného pohlavia. Interpersonálne 

zručnosti v medziľudských vzťahoch. 

Žiak chápe význam pravidla 

mravnosti v medziľudských 

vzťahoch. Uvedomuje si 

význam rovnoprávnosti ľudí 

bez ohľadu na rasu a pohlavie. 

Vie pochopiť správanie iného 

pohlavia. 

Reálne 

a zobrazené 

vzory 

Sloboda a zodpovednosť. Pozitívne 

a negatívne vplyvy TV, filmu, 

počítačových hier...Prezentácia 

prosociálnych vzorov 

v bezprostrednom okolí žiaka. 

Čitateľský návyk ako možný zdroj 

objavovania prosociálnych vzorov. 

Pozná pojem vzor. Je schopný 

postrehnúť nevhodnosť vplyvu 

TV, snaha o reguláciu jej 

sledovania.  Vie si vybrať 

medzi pozitívnym 

a negatívnym vzorom.  

Rozvoj tvorivosti 

a iniciatívy 

Podporovanie záujmov, ktoré 

rozvíjajú osobnostné kvality (šport, 

umelecké aktivity, sociálna činnosť, 

Má ochraňujúci a obdivujúci 

vzťah k prírode, chráni životné 

prostredie. Je iniciatívny vo 



činnosť na ochranu prírody). 

Tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť 

pri riešení každodenných problémov. 

vzťahu k ochrane prírody 

a životného prostredia. 

Napĺňanie 

obsahu 

Dohovoru 

o právach 

dieťaťa 

Osvojuje si sociálne normy- dožaduje 

sa svojich práv, rešpektuje práva 

iných. Práva dieťaťa v slovenskom 

právnom poriadkom. 

Vie vymenovať päť práv 

dieťaťa. Pozná rozdiel 

a podstatu pojmov právo 

a povinnosť. Pozná pojmy 

ľudské práva a a práva dieťaťa. 

Náš región - 

vlasť 

Rozvoj povedomia a príslušnosti 

k svojmu regiónu – svojej vlasti. 

Ekologické správanie, vzťah k faune 

a flóre regiónu. 

Iniciatíva pri 

Vie zaradiť svoje bydlisko  do 

lokality okresu. Je iniciatívny 

pri objavovaní krás a špecifík 

regiónu. Prejavuje ochotu 

pomôcť a zveľadiť ho. Poznáva 

a je hrdý na špecifiká, krásy 

i možnosti vlastného regiónu. 

 

Predmetové kompetencie a ich väzba vzdelávanie predmetu informatická výchova na jednotlivé 

vzdelávacie oblasti  

Vzdelávacia oblasť Osvojenie kompetencie, žiak 

Jazyk a komunikácia Optimálne komunikuje, aktívne počúva. 

Rozširuje si slovnú zásobu. 

Príroda a spoločnosť Reflektuje prírodu (zem, voda, rastliny) 

ako priestor pre morálne konanie, chápe 

fungovanie prírody ako súhrn na seba 

nadväzujúcich súvislostí. 

Človek a spoločnosť Spoznáva zásady dobrých 

medziľudských vzťahov, pozitívne 

vlastnosti svojich najbližších v rodine, 

triede, škole sa v rovesníckych vzťahoch.  

spoznáva pozitívne vlastnosti svojich 

najbližších v rodine, triede, škole sa v 

rovesníckych vzťahoch  

Vyjadruje úctu k iným. 

Umenie a kultúra  Objavuje vlastné danosti–talent, rozvíja 

tvorivosť a iniciatívu (šport, umelecké 

aktivity, sociálnu činnosť, činnosť na 

ochranu prírody...)  

Dopravná výchova  Osvojuje si sociálne zručnosti a návyky 

potrebné v sociálnych kontaktoch s 

inými ľuďmi.  



Environmentálna výchova Naučí sa vnímať vzťahy medzi človekom 

a jeho životným prostredím vo svojom 

okolí.  

Osobnostný a sociálny rozvoj Naučí sa uplatňovať svoje práva, 

rešpektovať názory, potreby a práva 

ostatných , spolupracovať v skupine. 

Ochrana života a zdravia Naučí sa k sebaovládaniu a znášaniu 

námahy pri prekonávaní prekážok. 

Mediálna výchova Osvojuje si mediálne kompetencie. 

Umožní žiakom osvojiť si stratégie 

kompetentného zaobchádzania s rôznymi 

druhmi médií, kriticky a selektívne 

využívať médiá a ich produkty. 

Multikultúrna výchova Chápe iné kultúry, rozvíja medziľudskú 

toleranciu. 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti Používa informácie a pracuje s nimi, 

vytvára nejaký produkt. 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť 

počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, 

ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

– č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.5/2017 pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 
Predmet náboženská výchova v primárnom vzdelávaní podporuje základné predpoklady kresťanských 

životných postojov a konania žiakov. Rozvíja duchovný svet detí, umožňuje im prostredníctvom biblických 

príbehov poznávať Trojjediného Boha, Božiu Matku Máriu a svätých. Poznatky, ktoré získavajú žiaci v 

tomto období, sú predpokladom pre otvorenie sa životu s Ježišom Kristom aj prostredníctvom prijatia 

sviatosti Eucharistie. Na podklade Božích prikázaní ich učí rozlišovať dobro od zla. Náboženská výchova 

v nich rozvíja komunikačné zručnosti, otvára ich k chápaniu okolitého sveta a k vďačnosti za prijaté dary. 

Ovplyvňuje hodnotovú orientáciu žiakov, ktorá im pomáha byť prospešnými rodine, spoločnosti a Cirkvi.  
 

 

 

CIELE PREDMETU  

 
Žiaci: 

• získajú vedomie jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka ako originálneho Božieho 

stvorenia,  

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

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

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

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

• nadobudnú vhodné komunikačné zručnosti k vyjadrovaniu vlastných myšlienok a citov,  

• získajú spôsobilosť pre pravidelnú modlitbu, rozlišovať dobro od zla, voliť dobro pre seba i pre 

iných.  

 

1. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Ročníková téma:  CESTA LÁSKY 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 4 

ŠkVP - - - - - 

Spolu 1 1 1 1 4 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Náboženská 

výchova. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Náboženská 

výchova/Náboženstvo Katolícka cirkev schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. 

stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 



Ročníkový cieľ: Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah k Bohu, 

ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky. 

 

Poznámka: 

Inovované vzdelávacie štandardy boli prerokované a schválené na zasadnutí Subkomisie pre školské vyučovanie 

náboženstva dňa 11. júna 2014 v Banskej Bystrici.  

Základné školy budú podľa inovovaného RVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015 postupne od 1. a 5. 

ročníka ZŠ. 

 

Vysvetlivka:  *Pre predmet náboženská výchova máme Rámcový vzdelávací program (nie štátny), nakoľko v 

Slovenskej republike nemáme štátne náboženstvo. 

 

1. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
Výkonový štandard 

1. ročník ZŠ 

(primárne 

vzdelávanie) 
Obsahový štandard 

Celkový 

počet hodín 

✓ vymenovať svoje odlišnosti oproti spolužiakom, 

✓ vyjadriť slovne poďakovanie a odprosenie, 

✓ formulovať spontánnu modlitbu poďakovania,  

✓ vymenovať z konkrétneho príbehu postavy, ktoré konajú dobro, 

✓ rozlišovať medzi dobrým a zlým správaním u seba a iných. 

meno a jedinečnosť 

čo dokážem 

patrím do rodiny 

svet, v ktorom žijem 

 

 

 

✓ vymenovať tri pozitíva v rodine,  

✓ reprodukovať modlitbu Otče náš, 

✓ naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre členov rodiny. 

komunikácia v rodine 

modlitba v rodine 

modlitba Otče náš 

 

 

 

✓ opísať dobrotu sv. Mikuláša, 

✓ prerozprávať s pomocou učiteľa biblické udalosti zvestovania 

a narodenia Ježiša, 

✓ reprodukovať modlitbu Zdravas Mária, 

✓ nakresliť dva symboly Vianoc, 

✓ reprodukovať s pomocou učiteľa prvé roky života Krista. 

sv. Mikuláš 

zvestovanie, návšteva 

Alžbety 

zmysel a hodnota daru 

narodenie Ježiša Krista 

 

 

 

✓ opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry,  

✓ vysvetliť jednoduchým spôsobom dôvod slávenia veľkonočných 

sviatkov,  

✓ znázorniť s pomocou učiteľa a obrazov veľkonočný symbol, 

✓ vysvetliť jednoducho zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho 

zmŕtvychvstania. 

život a smrť 

vzkriesenie Jairovej 

dcéry 

Veľká noc - smrť 

a zmŕtvychvstanie 

Krista 

nedeľa - deň oslavy 

Ježišovho 

zmŕtvychvstania 

 

 

 

✓ reprodukovať pomocou učiteľa udalosti zoslania Ducha Svätého, 

✓ reprodukovať modlitbu Sláva Otcu, 

✓ vyjadriť slovne pocity pri konaní dobra, 

✓ vymenovať niekoľko dobrých skutkov, ktoré mu preukázali 

spolužiaci, 

✓ naplánovať si konkrétny dobrý skutok pre spolužiaka. 

zoslanie Ducha 

Svätého 

Cirkev - Božia rodina 

sv. Juraj - odvaha, 

pomoc, dobro a zlo. 

 

 

 

 

 

2. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Ročníková téma:  CESTA DÔVERY 



Ročníkový cieľ: Spoznávať základné pravidlá komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania s ľuďmi, 

vyplývajúce z Božieho zákona. Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na základe vzájomnej dôvery. Budovať 

postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom.   

 

2. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
Výkonový štandard 

2. ročník ZŠ 

(primárne 

vzdelávanie) 
Obsahový štandard 

Celkový 

počet hodín 

✓ uviesť odlišnosti človeka od ostatných živočíchov,  

rozlíšiť jednoduchým spôsobom pojmy - stvoriť a vytvoriť,  

reprodukovať pomocou učiteľa biblický príbeh o rajskej 

záhrade,  

vyjadriť závislosť človeka na prírode a zodpovednosť 

človeka za prírodu,  

rozlíšiť na konkrétnom príklade dobro od zla.  

stvorenie  

človek ako Boží obraz  

obraz rajskej záhrady  

Boh nám zveril zem a 

my ju chránime  

 

 

 

✓ opísať na konkrétnom príklade hlavné znaky a prejavy 

dôvery voči človeku,  

✓ reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi,  

✓ vysvetliť potrebu človeka niekomu veriť,  

✓ formulovať jednoduchým spôsobom modlitbu vlastnými 

slovami,  

✓ zdôvodniť potrebu odpočinku,  

✓ opísať nedeľu ako deň odpočinku a úcty k Bohu.  

Abrahám  

Boh a jeho meno  

modlitba  

nedeľa  

 

 

 

✓ vysvetliť potrebu dôvery v rodine, 

✓ prerozprávať príbeh o Jakubovi a Ezauovi,  

✓ charakterizovať jednoduchým spôsobom krst,  

✓ nakresliť jednotlivé krstné symboly,  

✓ formulovať modlitbu za rodičov a súrodencov. 

advent  

rodina ako 

spoločenstvo - úlohy a 

roly v rodine  

Jakub a Ezau - 

narušenie vzájomnej 

dôvery  

Cirkev - Božia rodina  

pozvanie do Božej 

rodiny  

 

 

 

✓ zdôvodniť význam poďakovania a prosby pre budovanie 

medziľudských vzťahov a slušného správania,  

prerozprávať biblický príbeh o boháčovi a Lazárovi,  

uviesť príklady osobného a spoločného majetku,  

✓ zdôvodniť potrebu pomoci núdznym. 

schopnosť hovoriť ako 

Boží dar - výchova k 

citlivosti  

voči vyslovenému 

slovu  

čisté srdce - vedomie 

úcty k jedinečnosti 

každého človeka  

Boháč a Lazár  

osobný majetok,  

bohatstvo  

 

 

 

✓ prerozprávať s pomocou učiteľa biblický príbeh o 

Mojžišovi a vyslobodení Izraelitov,  

opísať situáciu prijatia Desatora, 

✓ priradiť pomocou učiteľa k jednotlivým prikázaniam cnosti. 

uzatvorenie zmluvy na 

hore Sinaj  

Desatoro ako pravidlá 

pre život  

 

 

 

✓ prerozprávať biblický príbeh o márnotratnom synovi,  

✓ vysvetliť dôležitosť ľútosti nad vykonaným zlom, 

opísať potrebu odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov, 

navrhnúť spôsob ako vyjadriť prosbu o odpustenie.  

milosrdný otec / 

márnotratný syn  

umenie povedať zlu 

„nie“, obrátiť sa, 

zmieriť sa s ľuďmi  

 

 

 



a s Bohom  

sviatosť zmierenia  

 

 

 

3. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Ročníková téma:  CESTA VIERY 

Ročníkový cieľ: Spoznávať cestu viery v trojjedinného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom budovania 

osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistiu ako dar a posilu pre každodenný život. 

Rozvíjať postoj viery v trojjedinného Boha prijatím poznania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. 

 

3. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
Výkonový štandard 

3. ročník ZŠ 

(primárne 

vzdelávanie) 
Obsahový 

štandard 

Celkový 

počet hodín 

✓ vysvetliť jednoduchým spôsobom, čo znamená dôverovať,  
✓ vysvetliť podobenstvo o horčičnom semienku,  

✓ vymenovať krstné sľuby,  

✓ vysvetliť krstné symboly,  

✓ reprodukovať Apoštolské vyznanie viery. 

viera v Boha  

biblické obrazy 

Boha  

podobenstvo o 

horčičnom 

semienku  

krst  

 

 

 

✓ reprodukovať biblické príbehy o uzdravení slepého, 

hluchonemého, človeka s „vyschnutou rukou“ a ochrnutého,  

✓ vysvetliť, čo sa vo viere chápe ako zázrak, 

identifikovať sa s biblickými postavami, ktoré potrebujú 

uzdravenie. 

Ježišove 

uzdravenia  

rozvoj mravného 

cítenia  

 

 

 

✓ vymenovať možné reakcie človeka na vinu,  
✓ vysvetliť dôležitosť uznania si viny,  
✓ prerozprávať biblický príbeh o Zachejovi,  
✓ opísať stručne pojmy svedomie a spytovanie svedomia,  
✓ opísať dôležitosť vzájomného odpúšťania,   
✓ ovládať priebeh sviatosti zmierenia. 

vina, hriech  

Ježiš v dome 

hriešnika 

(Zachej)  

na ceste 

zmierenia - 

márnotratný syn, 

ľútosť  

sviatosť 

zmierenia - ako 

prijatie 

odpustenia  

 

 

 

✓ reprodukovať udalosti vyslobodenia Izraelitov z egyptského 

otroctva,  

opísať na základe podobenstva o márnotratnom synovi pojem 

hriech a jeho dôsledky,  

✓ rozlíšiť ťažký a ľahký hriech, 

reprodukovať Desatoro a jednoducho vysvetliť význam 

jednotlivých prikázaní,  

porozprávať udalosti umučenia a vzkriesenia Krista,  

vysvetliť jednoducho význam obety Krista na kríži a jeho 

vzkriesenia,  

Veľká noc 

(Pascha)  

Desatoro – 

pravidlá pre život 

v slobode  

hriech a jeho 

dôsledky  

Ježišova smrť a 

zmŕtvychvstanie  

 

 

 



✓ vymenovať základné časti sv. omše, 

✓ odlíšiť bežný pokrm od Eucharistie,  

objasniť potrebu slávenia Eucharistie pre človeka i spoločenstvo,  

zdôvodniť dôležitosť účasti na bohoslužbe v nedeľu,  

vysvetliť zmysel spoločenstva v Cirkvi.  

nasýtenie (zázrak 

rozmnoženia 

chlebov)  

Posledná večera 

(Eucharistia)  

svätá omša ako 

hostina (hostina 

spoločenstva, 

slova a chleba)  

Cirkev ako 

prostredníčka 

Božích 

tajomstiev  

 

 

 

 

 

 

 

4. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

 

Ročníková téma:  POZNANIE NÁDEJE 

Ročníkový cieľ: Spoznávať dôvody kresťanskej nádeje. Oceniť potrebu nádeje pre osobný život. Formovať postoj 

nádeje ako základný predpoklad zmysluplného života. 

 

4. ročník ZŠ (primárne vzdelávanie) 
Výkonový štandard 

4. ročník ZŠ 

(primárne 

vzdelávanie) 
Obsahový 

štandard 

Celkový 

počet hodín 

✓ identifikovať prvky, ktoré robia človeka jedinečným,  

✓ vysvetliť hodnotu priateľstva, 

prerozprávať biblický príbeh o Noemovej arche,  

opísať Božiu blízkosť cez biblické postavy Noema, Abraháma 

a Mojžiša. 

cesta k sebe – 

som jedinečný  

cesta k druhým – 

budovanie 

vzťahov  

cesta do sveta, v 

ktorom žijem 

(Noemova archa)  

cesta k Bohu – 

biblické obrazy 

Božej blízkosti  

 

 

 

✓ rozlíšiť medzi Starým a Novým zákonom,  

identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv,  

reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona,  

interpretovať jednoduchým spôsobom biblické texty proroctiev 

Micheáša a Izaiáša – ako posolstvo nádeje,  

interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii 

ako naplnenie očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa,  

vysvetliť podobenstvá o Božom kráľovstve,  

✓ uviesť tri Ježišove zázraky. 

Biblia – Kniha 

kníh  

zasľúbená zem  

odkrývanie 

nádeje v živote 

biblických postáv  

očakávanie 

Mesiáša  

príchod Mesiáša  

Ježiš ohlasuje 

Božie kráľovstvo 

(podobenstvá o 

 

 

 



Božom 

kráľovstve)  

Ježiš sprítomňuje 

Božie kráľovstvo 

(Ježišove 

zázraky)  

✓ opísať rôzne podoby utrpenia a bolesti,  
✓ reprodukovať biblický príbeh o vzkriesení Lazára,  
✓ vysvetliť vlastnými slovami pojmy vykúpenie a spása,  
✓ charakterizovať jednoducho kresťanskú vieru vo vzkriesenie a jej 

dôležitosť,  
✓ vysvetliť pojem súcit,  
✓ naplánovať si konkrétnu pomoc trpiacemu človeku vo svojom 

okolí,  

skúsenosť – 

strachu, dôvery a 

nádeje  

Bože, kde si? 

(Jób)  

smrť a nádej 

(vzkriesenie 

Lazára)  

Ježiš, silnejší ako 

smrť – 

vzkriesenie  

sviatosť 

pomazania 

chorých  

 

 

 

✓ vyjadriť dôležitosť úcty k iným cirkvám a náboženstvám,  

vnímať odlišnosť chrámov podľa vierovyznaní,  

porovnať základné odlišnosti katolíckych kostolov podľa doby, v 

ktorej vznikli,  

vymenovať kresťanské cirkvi na Slovensku,  

pomenovať na základe života svätých dva spôsoby, ako byť 

svedkom nádeje,  

rôzne veže  

rôznorodosť 

vierovyznaní  

kresťanské cirkvi 

pôsobiace v našej 

krajine (regióne)  

kresťania – nádej 

pre svet  

 

 

 

✓ zdôvodniť jednoduchým spôsobom potrebu modlitby,  
✓ vysvetliť význam ticha (stíšenia sa) pre stretnutie s Bohom v 

modlitbe,   

✓ zdôvodniť potrebu spoločnej modlitby doma s rodinou, s 

kamarátmi a veriacimi v kostole,  

✓ sformulovať osobnú modlitbu.  

modlitba – život 

v Božej 

prítomnosti  

Boh – stred 

kresťanského 

spoločenstva  

 

 

 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Na hodine náboženskej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce jednotlivcov slovne oceniť 

počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa 

cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by privítali zmenu.  

Kritéria a stratégie hodnotenia: Metodický pokyn MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy – č. 

2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.5/2017 pre postup hodnotenia a klasifikácie žiakov. 

 

 

 



 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

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

činností a technológií založených na tvorivej tímovej spolupráci. Technickým vzdelávaním sú žiaci vedení 

k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Vzdelávací obsah 

predmetu pracovné vyučovanie prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Predmet je 

zameraný na rozvoj praktických pracovných zručností a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitú 

zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. 

 

 

CIELE PREDMETU 

Žiaci: 

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

• pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života, 
 

• spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi, 
 

• získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a profesiách, 
 

• spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty, 
 

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

• pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme, 
 

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

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu PRACOVNÉ VYUČOVANIE 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Časový rozsah výučby Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP - - 1 1 2 

ŠkVP - - 0 0 0 

Spolu - - 1 1 2 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Pracovné vyučovanie. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým 

štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Pracovné vyučovanie schváleného ako 

súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0. 



• navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a pohyblivých modelov, 
 

• poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov. 
 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

3. ročník 

Človek a práca 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

zdôvodniť význam práce pre človeka, 

 vysvetliť význam učenia sa k príprave na 

budúce povolanie, 

 informovať o rôznych povolaniach z 

okolia, v ktorom žijú, 

 uviesť klady a zápory vplyvu techniky na 

prácu človeka, 

diskutovať o poznatkoch získaných na 

exkurzii. 

učenie, povolanie, práca; význam učenia sa k príprave 

na budúce povolanie 

BOZP, hygiena, pracovný a organizačný poriadok 

výrobné zariadenie, stavba 

Tvorivé využitie technických materiálov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

 zhotoviť  výrobok  z  odpadového  

prírodného  alebo  technického materiálu, 

 zdôvodniť využitie odpadových materiálov, 

 vyhodnotiť druhy odpadu z domácnosti, 

 uviesť možnosti druhotného využitia 

odpadového materiálu, 

 preskúmať vlastnosti odpadových 

materiálov, 

odpadový prírodný a technický materiál 

vlastnosti a druhotné využitie odpadového materiálu, 

triedenie odpadu 

pokus na rozložiteľnosť drobných materiálov 

výrobky: z téglikov, zo škatuliek, z drôtu, a pod. 

papier a kartón, vlastnosti a použitie, základné suroviny 

na výrobu papiera 

strihanie, trhanie, skladanie, lepenie 



 preskúmať vlastnosti papiera, 

 zhodnotiť využitie papiera v praxi, 

 zhotoviť výrobok z papiera a kartónu, 

 šiť základné stehy,  

 preskúmať vlastnosti textilných materiálov, 

 zhotoviť výrobok z textilu. 

výrobky: priestorové a kruhové vystrihovačky, origami, 

obaly na knihy a darčeky, koláž z kartónu, 

textil, vlastnosti textilu (podľa udržiavania tepla, 

krčivosti, väzbnasiakavosti a iné), základné stehy 

(predný, zadný), údaje na 

visačkách textilných materiálov 

výrobky: záložka do knihy, obrúsok, gombíkový panáčik 

a pod. 

 

Základy konštruovania 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

zhotoviť  modely  dopravných  prostriedkov  

alebo  zdvižných zariadení, 

vysvetliť úlohu dopravných prostriedkov a 

zdvižných zariadení, 

diskutovať o bezpečnosti v doprave a na 

stavbe, 

určiť základné časti bicykla,  

urobiť elementárnu údržbu bicykla.  

technika v doprave, preprava tovaru, význam a využitie 

dopravných prostriedkov, dopravné prostriedky v okolí, 

bezpečnosť v doprave 

výrobky: dopravné objekty zo stavebníc alebo 

z odpadových materiálov (autá, lode, lietadlá, žeriavy) 

bicykel, pravidlá a bezpečnosť jazdy na bicykli, správne 

vybavenie bicykla, kontrola bicykla pred jazdou, údržba 

bicykla 

bezpečná mobilita 

výrobky: leporelo na tému Jazdíme bezpečne na bicykli 

Stravovanie a príprava pokrmov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

zdôvodniť správne rozloženie kuchynského 

náradia a spotrebičov, vedieť vysvetliť ich 

bezpečné používanie 

prezentovať pravidlá zaobchádzania s 

horúcimi predmetmi, 

vysvetliť pravidlá hygieny v kuchyni, 

kuchyňa, jej hlavné časti a ich rozloženie náradie, 

spotrebiče v kuchyni a ich význam 

základné bezpečnostné a hygienické pravidlá 

nákup potravín, cenová kalkulácia nákupu, (ne)výhody 

nákupu na trhoviskách a v supermarketoch 

obalové materiály, identifikačné údaje pre spotrebiteľa 



simulovať nákup potravín, 

odhadnúť cenu plánovaného nákupu, 

zdôvodniť význam správneho skladovania 

potravín, 

vytvoriť tabuľku s údajmi o dĺžke 

skladovania potravín, 

pripraviť jednoduchý pokrm, 

prezentovať zásady správneho stolovania, 

upraviť stôl pred stolovaním. 

skladovanie potravín (miesto skladovania, dĺžka 

skladovania, záručná doba potravín) 

jednoduché pokrmy (nátierky, zeleninové alebo ovocné 

šaláty a pod.) 

stolovanie, pravidlá stolovania 

Ľudové tradície a remeslá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 3. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

opísať tradície a remeslá v regiónoch, 

vymenovať regionálne ľudové remeslá, 

zhotoviť jednoduché výrobky súvisiace s 

ľudovými tradíciami. 

ľudové tradície a remeslá v regióne 

remeselnícka dielňa, múzeum, skanzen 

výrobky: veľkonočné ozdoby a doplnky, ozdoba z drôtu, 

tkáčsky výrobok, ľudová výšivka a iné 

 

  

4. ročník 

Človek a práca, technické materiály 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

uviesť príklady technických vynálezov, 

vyhľadať  informácie  o  pracovných  

možnostiach  vo  svojom regióne, 

zrealizovať jednoduchý projekt 

technické vynálezy a ich vplyv na výber povolania 

povolania budúcnosti v súvislosti s novými vynálezmi 

pracovné príležitosti v regióne, najžiadanejšie povolania 

technické materiály (papier, textil, drevo,...), vlastnosti 

technických materiálov 

výrobky: z papiera, textilu, dreva alebo ich vzájomná 

kombinácia 



uviesť   základné   vlastnosti   vybraných   

druhov   technických materiálov, 

zhotoviť ľubovoľný výrobok z technického 

materiálu, 

uviesť základné suroviny na výrobu papiera, 

preskúmať ďalšie vlastnosti papiera, 

zhotoviť výrobok podľa návodu s 

požadovanou presnosťou, 

vyšiť ozdobné stehy, 

uviesť zásady starostlivosti o textil, 

zhotoviť výrobok z textilu, 

preskúmať vlastnosti textilných materiálov, 

uviesť rozdiel medzi kríkmi a stromami, 

zistiť výskyt stromov v okolí, 

navrhnúť projekt ošetrenia poškodených 

stromov, 

zhotoviť výrobok z dreva. 

výroba papiera, základné suroviny na výrobu papiera 

priesvitnosť, priehľadnosť, krčivosť, nasiakavosť, 

pevnosť a pod. 

výrobky: priestorové vystrihovačky, masky z papiera, 

orgiami, koláž, 

priestorové výrobky z kartónu 

textil – vlastnosti textilu, nasiakavosť, farebná 

kombinovateľnosť a pod., údržba textilu 

stehy (krížikový, stonkový, a iné) 

výrobok podľa strihu 

oprava odevu (spínadlá, gombíky, ozdobné záplaty) 

výrobky: vrecúško, puzdro, odev pre bábiku a pod. 

dreviny (stromy – ihličnaté, listnaté), kríky, vlastnosti 

drevín, drevené predmety, poškodené dreviny 

ohýbanie, oddeľovanie, spájanie a úprava povrchu dreva 

výrobky: zvieratká, postavy, príbytky, kŕmidla a pod. 

Príprava pokrmov 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

navrhnúť úpravu stola na slávnostnú 

príležitosť, 

vytvoriť menu na slávnostnú príležitosť, 

uviesť príklady vhodných potravín na 

špecifické udalosti, 

pripraviť jednoduché pohostenie. 

stôl na slávnostnú príležitosť 

pokrmy na oslavu (napr. nepečená ovocno-smotanová 

torta, ovocná šťava) 

vhodné pokrmy na kúpalisko, výlet a pod. 

kultúra stolovania na Slovensku a vo svete 

Ľudové tradície a remeslá 

Výkonový štandard Obsahový štandard 



Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

navrhnúť ozdoby a doplnky súvisiace s 

ľudovými tradíciami, 

vytvoriť ozdoby a doplnky, 

vymenovať ľudové remeslá, 

zhotoviť produkty súvisiace s ľudovými 

remeslami. 

ľudové tradície (napr. na sv. Mikuláša, Luciu) 

ľudové remeslá (napr. tkáčstvo, výšivkárstvo, 

hrnčiarstvo) 

výrobky: mikulášsky darček, tkáčsky výrobok, ľudová 

výšivka a iné 

Základy konštruovania 

Výkonový štandard Obsahový štandard 

Žiak na konci 4. ročníka základnej školy 

vie/dokáže: 

zhotoviť konštrukcie zo stavebníc alebo zo 

škatúľ, 

opísať konštrukcie stavieb vo svojom okolí, 

uviesť zdroje elektrickej energie, 

prezentovať zásady bezpečnej práce s 

elektrickými zariadeniami, 

vysvetliť význam šetrenia elektrickou 

energiou, 

 

zhotoviť výrobky s využitím zapojenia 

jednoduchého elektrického obvodu, 

 

porovnať komunikáciu na diaľku 

v minulosti a v súčasnosti, 

 

napísať správu prostredníctvom SMS 

alebo cez mail, 

 

vysvetliť výhody a nevýhody moderných 

komunikačných prostriedkov, 

 

vypracovať jednoduchý projekt o ochrane 

životného prostredia. 

konštrukcie okolo nás a ich spoločenský význam 

výrobky : obydlia, mosty, pohyblivé detaily strojov 

stavebnice alebo rôzny technický materiál (papier, 

kartón, lepenka, koženka, plasty, drôtiky, drevo) za 

použitia dostupných nástrojov a náradí 

elektrická energia, zdroje (obnoviteľné, neobnoviteľné) 

a ich vplyv na životné pro výroba elektrickej energie, 

význam a šetrenie 

bezpečné zaobchádzanie a elektrickými zariadeniami 

výrobky : hračka (lampión, betlehem...) s využitím 

jednoduchého elektrického obvodu – žiarovka E 10, 

tenký vodič, spínač, batéria 4,5 V 

technické komunikačné prostriedky, historické a 

moderné, ich výhody a nevýhody 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 



Predmet je hodnotený známkami. Žiaci budú v predmete klasifikovaní podľa metodických pokynov na   

         hodnotenie žiakov základnej školy. 

         Hodnotenie známkou podľa jednotlivých stupňov: 

         1 - výborný, 2 - chválitebný, 3 - dobrý, 4 - dostatočný, 5 - nedostatočný.  

  

         Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov získava učiteľ : 

1. sústavným diagnostikovaním a pozorovaním  

         2. sústavným pozorovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie  

         3. analýzou výsledkov činností žiaka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská c  esta č. 1, Lučenec 



Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu HUDOBNÁ  VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 4 

ŠkVP - - - - - 

Spolu 1 1 1 1 4 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Hudobná  výchova. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Hudobná výchova 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

 

 CHARAKTERISTIKA  PREDMETU 
 

Hudobná výchova v základnej škole je  predmetom činnostným a zážitkovým, kde na báze hudobných 

hrových činností sa žiaci učia  orientovať vo svete hudby, prebúdza sa v nich záujem o elementárne 

muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby a umenia (napr. ZUŠ).  

 

Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na posilňovanie vrodených 

a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, spontánnosti, na ich schopnosť celostného 

vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. 

 

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné a svetové kultúrne 

dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. Východiskom tohto poznávania 

má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov.   

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom objaviteľských 

prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne chápaných hudobných činností, so 

zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-výchovného procesu. 

Dobre známa sústava hudobných činností je rozšírená o hudobno-dramatické činnosti, ktoré majú 

integrujúci charakter, spájajú v sebe hudobné činnosti, ako aj skúsenosti, zručnosti a vedomosti z literárnej, 

dramatickej, etickej, výtvarnej a telesnej výchovy na báze zážitkového učenia. Hudobné činnosti 



predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, 

pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných 

a hudobných schopností žiakov. Hudobné činnosti nemôžu byť izolované, ale sa majú vzájomne dopĺňať 

a podporovať.  

V prvých ročníkoch primárneho vzdelávania majú prevahu hudobné prejavy: vokálno-intonačné, 

hudobno-pohybové, inštrumentálne (interpretačné a tvorivé), podporené percepčnými a hudobno-

dramatickými činnosťami. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý 

žiak prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie a sebaúcta. 

Prostredníctvom individuálneho prístupu pri vedení hudobno-výchovného procesu by sa mali zapájať 

do jednotlivých hudobných  činností všetky skupiny žiakov bez strachu z osobného  zlyhania. Každá 

hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu najschopnejších žiakov, 

povzbudzovanie menej nadaných a podporovanie najslabších žiakov. 

V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup: od hudobných zážitkov k vedomostiam a cez ne 

k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní umeleckých diel. 

Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej atmosfére radosti a lásky, formou 

partnerského dialógu učiteľa so žiakmi – bez mentorovania, autoritárstva a tlaku na hromadené vedomosti. 

Výsledok hudobno-výchovnej práce významne ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný 

naplniť požiadavky školského vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom 

hudby formoval celistvú  osobnosť žiakov. Odporúčame, aby tento učebný predmet vyučoval učiteľ so 

špecializáciou hudobná výchova pre primárne alebo sekundárne vzdelávanie.  

 

 

CIELE  PREDMETU 

Cieľom je prostredníctvom poznania a  precítenej interpretácie slovenských ľudových piesní, pochopením 

úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť hudobný materinský jazyk a takto prispieť 

rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov.  

Poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, umeleckého spracovania ľudových piesní 

hudobnými skladateľmi, minulej a súčasnej podoby ľudových piesní získať základy národnej identity 

a vlastenectva postupného poznávania umeleckých artefaktov ich chápať ako prirodzenú súčasť svojho 

života. 

Kognitívne ciele  

• poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych foriem   

• (senzomotorická, napodobňujúca, námetová, funkčná, fantastická a pod.),  

• prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy hudobných vedomostí, 

hudobného jazyka, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať a využívať ich ako 

prostriedok komunikačný a sebavyjadrovací bez nároku na definíciu pojmov, 

• prispievať k rozvoju osobnosti žiaka, k rozvíjaniu hudobnosti (hudobných schopností) 

prostredníctvom komplexných, navzájom prepojených a nadväzujúcich hudobných činností,  



• zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných hier k hrám 

s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom,  

• poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel, vybrané umelecké diela tak, aby vzhľadom na mieru 

svojich skúseností žiaci chápali, rozpoznávali a interpretovali výpovede predložených veku 

primeraných umeleckých diel,  

• získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-estetického vedomia v sústave 

hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

 

Socioafektívne ciele 

• uvedomovanie si a rozlišovanie mravných a estetických hodnôt,  otvorenosť a tvorivosť, 

• empaticky pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel a asertívne vyjadrovať vlastné  

     názory a postoje, 

• bez predsudkov pristupovať k vnímaniu a rozširovaniu umeleckých hodnôt rôznych kultúr, 

• získať schopnosti spolupracovať v tíme, vedieť plánovať, propagovať, realizovať i prezentovať  

     vlastnú prácu i skupinové projekty, 

• chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako ušľachtilý spôsob  

     vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia svojho života. 

 

Psychomotorické ciele 

• na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať svoje hudobné 

predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi a integrovať ich v individuálnych 

alebo skupinových projektoch, 

• dokázať zostavovať auditívne, vizuálne i dramatické prvky. 

 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa:  

• rozvíjal  citový svet žiakov,  

• formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku 

všetkým prejavom života, 

• vychovali žiaci hrdí na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku 

kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom, 

• vhodne a nenásilne spájala hudba s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarnými dielami, tancom, 

• vychovávali vnímaví, aktívni poslucháči, tolerantní k iným kultúram a názorom, bez nekritického 

podliehania  módnym vlnám, reklame a subkultúre.  

 

Obsah 

• hudobný materiál (detské, umelé a ľudové piesne z folklórnych oblastí Slovenska,   

• inonárodné piesne s rozmanitou deťom primeranou tematikou, hudobné rozprávky,    

• príbehy,  ľudové a umelé detské hudobno-pohybové (tanečné) hry, hudobný materiál   zameraný na 

jednotlivé ročné obdobia, zvykoslovie a rôzne sviatky, na ilustráciu didaktických problémov), 

sústava hudobných činností vokálnych, inštrumentálnych, percepčných, hudobno-pohybových, 

hudobno-dramatických.  

 



Vokálne činnosti  

Obsah 

• základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba tónu, artikulácia,        dynamické 

odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, jednohlas,  

• práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovoreného prejavu prostredníctvom uplatňovania 

a upevňovania správnych speváckych návykov,  

• jednohlas, kánon, jednoduchý dvojhlas, 

• intonácia diatonických postupov v durových  a molových tóninách, melodická ozvena, melodická 

otázka, melodizácia textu, mien, riekaniek, tvorivé hudobné hry,  

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

• používanie taktovacích gest, 

• orientácia v grafickom zázname jednoduchej melódie – čítanie nôt, určovanie rytmu, tempa, 

dynamiky, 

 

Inštrumentálne činnosti 

 Obsah 

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

• hra na detských hudobných nástrojoch, štylizácia charakteristických zvukov a javov z prírody 

a okolitého prostredia, sveta rozprávok, 

• hra jednoduchých ostinátnych sprievodov k piesňam, tvorba jednoduchých sprievodov v 2/4, ¾, 4/4 

takte k piesňam a hudobným hrám, 

• tvorivá rytmizácia k jednoduchým piesňam, improvizácia predvetia, závetia, tvorba malých celkov 

a jednoduchej formy. 

 

 

Hudobno-pohybové činnosti 

 Obsah 

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

• pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby (krok, chôdza, dopredu, dozadu, 

na mieste, poklus, beh), 

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

hudby), 

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

rýchlo, 

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

• pohybové stvárnenie a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 

 

Percepčné činnosti  

Obsah 

• aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva hudbu vo všetkých jej žánrových, 

štýlových a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať a interpretovať, 



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

• rozlíšenie tónov podľa výšky, sily, druhy tempa, 

• pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, rozlišovanie známych piesní ľudových, umelých, 

jednohlasných, dvojhlasných (kánon), melódie, sprievodu, 

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

• sluchové rozlíšenie kontrastu, návratu, opakovania, variačnej zmeny, 

• využitie vhodných miest v skladbách na spoluúčasť so spevom, inštrumentálnou hrou, pohybom; 

vizualizácia, verbalizácia zážitku, sformulovanie názoru o hudobnej ukážke. 

 

Hudobno-dramatické činnosti  

Obsah 

• využitie všetkých činností pri predvedení dramatického príbehu. 
 

Kompetencie        Výkon 

Vokálno-intonačné činnosti 

Získať základné spevácke zručnosti a návyky. 

Detské a ľudové piesne spievať čisto a rytmicky 

presne, adekvátne nálade.   Vedieť zaspievať 

dvojhlasný kánon a jednoduchý dvojhlas.                                     

Poznať delenie slovenských ľudových piesní podľa 

tematiky a folklórnych oblastí, slovenské 

zvykoslovie. Chápať poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry v živote človeka.   

Poznať a správne realizovať hodnoty nôt, ( štvrťová, 

osminová, štvrťová s bodkou, polová + pomlčky), 

mená nôt h-d2, husľový kľúč, 2/4, 4/4, ¾ takt. 

Podľa fonogestiky vedieť zaspievať jednoduché 

durové melódie.  Vedieť vytvoriť melodickej otázke 

odpoveď, k predvetiu závetie. 

Sluchom rozoznať durové a molové melódie 

a súzvuky.                                                    

Vedieť správne zaspievať 20 detských 

a ľudových piesní,  hier so  spevom. Hymnu 

SR.  

Chápať poslanie ľudovej hudobnej kultúry 

v živote človeka.    

Podľa fonogestiky vedieť zaspievať 

jednoduché durové melódie. 

Inštrumentálne činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na ne, sluchom ich rozoznať. Vedieť 

tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k piesňam, 

rytmické motívy. Pomocou detských hudobných 

Vedieť hrať rytmické motívy pozostávajúce 

z hodnôt štvrťových, osminových, polových 

nôt a pomlčiek, použiť ich pri tvorbe sprievodu 

k piesňam. 



nástrojov (DHN) realizovať zvukovú podobu javov, 

nálad, podporiť náladu piesne a skladby.  

Hudobno-pohybové činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa hudby, 

reagovať na zmeny tempa a dynamiky. Taktovať v 

2/4 a ¾ takte. Ovládať kroky čardáša, valčíka, 

mazúrky. Pohybom vyjadriť náladu hudby. 

Pohybom správne reagovať na hudbu. Ovládať 

základné kroky čardáša, valčíka, mazúrky. 

Percepčné činnosti 

Poznať krátke veku primerané hudobné skladby a 

vedieť verbalizovať hudobný zážitok, vedieť ho 

vizualizovať a vyjadriť pohybom .  

Sluchom rozoznať  kontrast v hudbe, totožné, 

podobné a odlišné motívy a hudobné myšlienky 

a časti skladby, druhy ľudského hlasu, základné 

sláčikové, dychové, bicie hudobné nástroje, klavír, 

druhy speváckych zborov, melódiu a sprievod.  

Poznať najkrajšie klenoty ľudovej hudby.  

Spoznať hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, 

iných národov, vo všetkých žánrových, štýlových 

a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, 

historického, poznávať a vážiť si hudobnú kultúru 

svojho národa a iných národov.  

Verbalizovať svoj názor aj na iné formy tvorivých 

prejavov, napr. na literatúru, výtvarné umenie.  

Po viacnásobnom vypočutí poznať min. 4 

hudobné skladby a ich autorov. Dokázať 

vystihnúť  náladu  piesní a počúvanej hudby. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VZDELÁVACÍ  ŠTANDARD 

1. ročník 

Tematický okruh Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Prierezová téma 

Vokálno- 

intonačné činnosti 

Získať základné 

spevácke zručnosti 

a návyky. 

Detské a ľudové piesne 

spievať čisto 

a rytmicky presne, 

adekvátne nálade. 

Poznať a správne realizovať 

hodnoty nôt. 

(štvrťová, osminová + 

pomlčky) 

 

Vedieť čisto a so správnym 

výrazom primeraným piesni 

zaspievať minimálne 12 

detských a ľudových piesní, 

hier so spevom. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Regionálna výchova 

 

 

 

 

Inštrumentálne 

činnosti 

 

Poznať jednoduché 

rytmické nástroje. 

Ovládať techniku 

hrania na nich. 

Pomocou detských 

hudobných nástrojov 

podporiť náladu piesne. 

Vedieť hrať jednoduché 

rytmické motívy 

pozostávajúce z hodnôt 

štvrťových, osminových nôt 

a pomlčiek. 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Hudobno-

pohybové činnosti 

 

 

Vedieť správne chodiť 

a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na 

zmeny tempa 

a dynamiky. 

Pohybom správne reagovať na 

hudbu. 

 

Regionálna výchova 

Percepčné 

činnosti 

 

 

Poznať krátke veku 

primerané hudobné 

skladby a pohybom 

reagovať na ne. 

Poznať minimálne 4 hudobné 

skladby a ich autorov, dokázať 

vystihnúť náladu hudby. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 



Hudobno-

dramatické 

činnosti 

 

 

 

 

Vytvárať vlastnú 

hudobnú krajinu 

v danom tónovom 

priestore. Hudobné 

nástroje chápať ako 

prostriedok na 

vykreslenie prostredia, 

postáv a nálad. 

Uskutočniť minimálne 1 

hudobno-dramatické 

vystúpenie. 

Mediálna výchova 

Regionálna výchova 

 

 

2. ročník 

Tematický 

okruh 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Prierezová téma 

Vokálno-

intonačné činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvíjať základné 

spevácke zručnosti 

a návyky. 

Detské a ľudové 

piesne spievať čisto 

a rytmicky presne, 

adekvátne nálade. 

Poznať a správne 

realizovať hodnoty 

nôt, (štvrťová, 

osminová, polová + 

pomlčky). 

Vedieť zaspievať 

jednoducho striedavo. 

Vedieť zaspievať 

dvojhlasný kánon. 

Podľa fonogestiky 

vedieť zaspievať 

jednoduché durové 

melódie. 

Vedieť čisto a so správnym 

výrazom primeraným piesni 

zaspievať minimálne 15 

detských a ľudových piesní 

podľa taktovania učiteľa 

a hier so spevom. 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Regionálna výchova 



Inštrumentálne 

činnosti 

 

 

 

 

Poznať jednoduché 

rytmické nástroje 

a ovládať techniku 

hrania na nich. 

Pomocou detských 

hudobných nástrojov 

podporiť náladu 

piesne. 

Vedieť hrať jednoduché 

rytmické motívy 

pozostávajúce z hodnôt 

štvrťových, osminových, 

polových nôt a pomlčiek, 

použiť ich pri tvorbe 

sprievodu k piesňam. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Mediálna výchova 

Hudobno-

pohybové činnosti 

 

 

 

Vedieť správne 

chodiť a pochodovať 

podľa hudby,  

reagovať na zmeny 

tempa a dynamiky. 

Taktovať v 2/4 a ¾ 

takte. 

Pohybom vyjadriť 

náladu hudby 

Pohybom správne reagovať 

na hudbu. 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné činnosti 

 

Mediálna výchova 

 

Percepčné 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznať krátke veku 

primerané hudobné 

skladby 

a verbalizovať 

hudobný zážitok, 

vedieť ho 

vizualizovať 

a vyjadriť ohybom.  

Sluchom rozoznať 

kontrast v hudbe, 

predohru, medzihru, 

dohru, ukončenú 

a neukončenú 

melódiu, základné 

sláčikové a dychové 

nástroje, klavír. 

Verbalizovať svoj 

názor. 

Poznať minimálne 6 

hudobných skladieb a ich 

autorov, dokázať vystihnúť 

náladu hudby. 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

Vytvárať vlastnú 

hudobnú krajinu 

Uskutočniť minimálne 1 

hudobno-dramatické 

vystúpenie. 

Mediálna výchova 

Regionálna výchova 



 v danom  tónovom 

priestore. 

Hudobné nástroje 

chápať ako 

prostriedok na 

vykreslenie 

prostredia, postáv 

a nálad.Hudobné 

vyjadrenie kontrastu 

v príbehu. 

Vytvorenie 

jednoduchého 

príbehu. Pripraviť si 

jednoduché 

vystúpenie. 

 

 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

 

 

3. ročník 

Tematický 

okruh 

Obsahový štandard Výkonový štandard 

 

Prierezová téma 

Vokálno-

intonačné činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základy speváckeho 

dýchania, správne 

nasadenie tónu, 

artikuláciu 

spoluhlások a 

koncoviek. 

Dvojhlasný kánon a 

jednoduchý ostinátny 

dvojhlas. Realizovať 

hodnoty nôt 

vyskytujúcich sa v 

piesňach, realizovať 

rytmické tvorenie. 

Hlavná myšlienka 

piesní, vyvodiť 

charakteristické 

výrazové prostriedky. 

Vedieť čisto a so správnym 

výrazom zaspievať 

minimálne 15 piesní, ktoré 

sú základom ovládania 

hudobného materinského 

jazyka. Intonovať podľa ruky 

diatonické durové postupy.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

 

 

Regionálna výchova 

 

 

 

 



Inštrumentálne 

činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intonácia v priestore 

1. – 8. 

Multikultúrna výchova 

 

Uvedomene 

rozlišovať rytmické 

hodnoty a ich vzťahy 

v takte. Vedieť tvoriť 

ostinátne sprievody 

zodpovedajúce 

charakteru piesní. 

Zdokonaľovať sa v 

technike hry na 

detských hudobných 

nástrojoch. 

Vedieť zahrať jednoduché 

sprievody k piesňam, 

správne zvoleným detským 

hudobným nástrojom 

zdôrazniť dôležité hudobné 

myšlienky v počúvanej 

skladbe. 

Hudobno-

pohybové činnosti  

 

 

Tancovať 

jednokročku, 

dvojkročku, mazúrku, 

základný polkový 

krok, zostaviť z 

krokov jednoduchý 

tanec, rešpektujúc 

formu piesne a 

kultivované telesné 

pohyby. Elementárna 

pohybová 

improvizácia na 

hudbu. Taktovať 2- a 

3-dobý takt. 

Vedieť zatancovať 

jednoduchý čardáš, mazúrku.  

Pohybom správne reagovať 

na hudbu. 

Regionálna výchova 

Percepčné 

činnosti  

 

Inštruktívne skladby 

skladateľov 20. a 21. 

storočia. 

Kontrast, návrat, 

totožnosť, podobnosť 

a odlišnosť hudobných 

myšlienok v hudobnej 

skladbe. Verbalizovať, 

výtvarne vyjadriť 

hudobné zážitky. 

Podľa sluchu poznať 

minimálne 6 hudobných 

skladieb, dokázať vystihnúť 

ich náladu a odhaliť 

dominujúce výrazové 

prostriedky. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

 

Hudobno-

dramatické 

činnosti  

Hudobno-dramatické 

etudy, hry, jeden 

hudobno-dramatický 

celok. 

Vedieť transformovať v 

hudobných činnostiach 

získané vedomosti a 

skúsenosti pri realizácii 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 



 improvizácie v hudobno-

dramatických etudách a 

celkoch.  

 

 

 

4. ročník 

Tematický celok Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

Vokálno-

intonačné 

činnosti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenské ľudové piesne 

a ich dnešná podoba v 

rozsahu h - d². Krátke 

hlasové, intonačno-

rytmické a sluchové 

cvičenia, rytmické a 

melodické doplňovačky. 

Ovládať základné hlasové 

zručnosti. Piesne spievať 

intonačno-rytmicky správne 

a precítene. Rozlišovať 

durové a molové tóniny. 

Vedieť zaspievať dvojhlasný 

kánon a jednoduchý 

dvojhlas. Poznať a vedieť 

správne zaspievať piesne 

aspoň z 3 oblastí Slovenska. 

Poznať a správne realizovať 

hodnoty nôt vyskytujúcich sa 

v notových zápisoch. 

Bezpečne ovládať čítanie nôt 

od h po d². 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Regionálna výchova 

 

Inštrumentálne 

činnosti  

 

 

 

 

 

Sprievody k piesňam, 

jednoduché rytmické hry 

a jedno- a viachlasné 

rytmické cvičenia. 

Vedieť tvoriť ostinátne 

sprievody zodpovedajúce 

charakteru piesní. 

Zdokonaľovať sa v technike 

hry na detských hudobných 

nástrojoch. Tvorba vlastných 

hudobných nástrojov a ich 

tvorivé využívanie. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

Hudobno- 

pohybové 

činnosti  

Jednoduché ľudové 

tance, hudobno-

pohybové tanečné hry. 

Vedieť zatancovať 

jednoduchý čardáš, pomalý 

valčík. Pohybom správne 

reagovať na hudbu. 

Multikultúrna výchova 

Mediálna výchova 

 



Percepčné 

činnosti  

 

 

 

Umelecké spracovanie 

slovenských ľudových 

piesní od 19. storočia 

podnes. 

 

 

Podľa sluchu poznať 

minimálne 6 hudobných 

skladieb, dokázať vystihnúť 

zámer skladateľa a odhaliť 

výrazové prostriedky, 

ktorými ich realizoval. Podľa 

sluchu rozoznať sláčikové, 

dychové nástroje, fujaru, 

gajdy. 

Regionálna výchova 

 

 

 

 

 

 

Hudobno-

dramatické 

činnosti. 

Hudobno-dramatické 

etudy, hry, jeden 

hudobno-dramatický 

celok. 

 

 

 

Prežívaním modelových 

situácií pociťovať spojenie 

hudobno-dramatického 

prejavu s reálnymi životnými 

situáciami. Rešpektovať 

názory iných a stáť si za 

svojimi riešeniami. Vedieť 

transformovať v hudobných 

činnostiach získané 

vedomosti a skúsenosti pri 

realizácii improvizácie v 

hudobno-dramatických 

etudách a celkoch. 

Multikultúrna výchova 

 

Základné predmetové kompetencie (spôsobilosti) 

Vyučovanie hudobnej výchovy na 1. stupni ZŠ  má smerovať k tomu,  aby sa pri hudobných aktivitách 

žiaci realizovali v rámci svojich schopností a daností. Je dôležité najmä to, aby mali žiaci z predvedených 

činností radosť, chuť a vôľu zapájať sa. U detí by mala hudobná výchova zanechať stopu, aby ju mohli 

využiť aj v ďalšom svojom živote.   

Kompetencia k celoživotnému učeniu sa 

 

− umožniť žiakom osvojiť si stratégiu učenia a motivovať ich pre celoživotné vzdelávanie, 

− kriticky vnímať svoje výkony , prijímať spätnú väzbu a uvedomovať si svoje ďalšie    

      pokroky. 

 

Sociálne komunikačné kompetencie 

 

− viesť žiakov k všestrannej a účinnej  komunikácií, 

− viesť žiakov k vhodnej komunikácii so žiakmi,                                                                                                            



− viesť žiakov  k používaniu  terminológie a symboliky v rozsahu preberaného učiva. 

 

 

Kompetencie uplatňovať matematické myslenie 

 

- používa základy prírodovednej gramotnosti, ktorá mu umožní robiť vedecky podložené 

úsudky, pričom vie použiť získané operačné vedomosti na úspešné riešenie problémov. 

 

Kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií 

 

- viesť žiakov k zvládnutiu elementárnych zručností v práci s hudobnými prehrávačmi, CD, 

prehrávač, MP3. 

 

Kompetencie riešiť problémy 

 

-   podnecovať u žiakov tvorivé myslenie  a riešenie problémov, 

-   viesť žiakov, aby hľadali informácie zo všetkých možných zdrojov,  vrátane  

     internetu, aby  ich vedeli triediť a využívať. 

 

Kompetencie sociálne a personálne 

 

- efektívne spolupracuje v skupine, uvedomuje si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokáže 

tvorivo prispievať pri dosahovaní spoločných cieľov, 

- dokáže odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania a uplatňovať sociálne 

prospešné zmeny v medzi osobných vzťahoch. 

 

Kompetencie vnímať a chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry 

 

- vychovať žiakov hrdých na vlastné slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, 

- kladným vzťahom ku kultúrnemu životu spoločnosti a podieľaním sa na ňom,  

- dokázať sa vyjadrovať prostredníctvom hudobného umenia, orientovať sa v umeleckých 

druhoch a štýloch, 

- uvedomovať si význam umenia a kultúrnej komunikácie vo svojom živote  a v živote celej 

spoločnosti, 

- ceniť si a rešpektovať umenie a kultúrne historické tradície, poznať etiketu,                    

správať sa kultivovane, primerane okolnostiam a situáciám,  

- byť tolerantný a empatický k prejavom iných kultúr. 

 

Postoje 

• žiak  si vytvára vzťah k speváckemu prejavu, k slovenskej ľudovej hudbe, vie hodnotiť svoj 

hudobný prejav a výkon spolužiakov, 

• postupne si vytvára kladný vzťah k hudbe: radosť z elementárneho kolektívneho muzicírovania a 

spontánneho tvorenia, vnútornú potrebu počúvať hudbu a vedieť ju charakterizovať. 

 



• spoznáva hudbu rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných národov, vo všetkých  žánrových, 

štýlových a funkčných podobách, z hľadiska spoločenského, historického,  rešpektuje špecifiká, 

pozná a váži si kultúru svojho národa a iných národov,  

 

• pochopí morálne posolstvo hudobných rozprávok a príbehov- sociologická funkcia, 

 

• získané vedomosti prepája s vlastnou skúsenosťou, analógiou zo života (metafora), využitím 

(kognitívnych) vedomostí z iných predmetov. 

 

Metódy a formy práce /stratégia vyučovania/ 

Pri voľbe vyučovacích metód a foriem prihliadame  na obsah vyučovania, na individualitu žiakov a klímu 

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

  

Metódy vyučovacej hodiny 

- Riadené objavovanie hudby 

- Informačnoreceptívna metóda 

- Hranie rolí 

- Imitačná a kombinovaná metóda osvojovania piesní 

- Intonačná metóda s použitím relatívnej solmizácie 

- Práca s obrazovým materiálom 

- Experimentálne a teoretické cvičenie 

- Metódy hrania 

- Motivačné metódy 

 

− Motivovanie pomocou úloh (otázok učiteľa, problémy, cvičenia, výchovné situácie, ktoré si 

vyžadujú aktivitu a riešenie zo strany žiaka) 

− Motivovanie pomocou hodnotenia (vytvorenie príležitosti, aby sa mohlo dieťa pochváliť, 

hodnotiť najmä významné veci, viac odmeňovať ako kritizovať, používanie spôsobov 

hodnotenia cez body, pochvaly, tlieskanie, slovné a individuálne hodnotenia) 

− Metóda vzťahových rámcov (porovnávanie žiakov s ostatnými žiakmi, porovnávanie výkonu 

žiaka v určitých časových obdobiach) 

 

 

Formy vyučovacej hodiny 

- Samostatná práca 

- Hromadné vyučovanie 

- Blokové vyučovanie 

- Práca v skupinách 

- Vyučovacia hodina 

- Práca vo dvojici 

- Dialóg, diskusia 

- Improvizácia 

- Diferencované vyučovanie 

- Návštevy hudobných predstavení organizovaných školou, inými organizáciami 

- Hudobno- pohybové hry 



- Zážitkové besedy 

- Záujmová činnosť, krúžok 

- Návšteva výstavy, múzea, divadla, či inej inštitúcie 

- Súťaž, kultúrne vystúpenie 

 

Odporúčané organizačné formy a metódy hudobno-výchovnej práce: 

Učiteľ sa usiluje o to, aby poskytoval podnety pre hudobnú aktivitu žiakov, preto odporúčame: 

− skupinové, projektové, diferencované vyučovanie; návštevu hudobných podujatí, besedy, 

− zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, dialóg a diskusiu, metódy hrania rol;   

− špecifické metódy: intonačná metóda s  použitím relatívnej solmizácie, imitačná     

     a kombinovaná metóda osvojovania piesní, riadené objavovanie hudby, informačno - receptívna  

     metóda, improvizácia 

 

HODNOTENIE PREDMETU 

 
Pri hodnotení pristupujeme ku každému žiakovi individuálne. Neporovnávame výsledky detí medzi sebou, 

ale hodnotíme každého podľa jeho možností a schopností. Nehodnotíme to, čo žiak nevie, ale vyzdvihujeme 

čo sa mu darí, čo zvládol.  

Snaha každého učiteľa je pozitívne hodnotiť. V danom predmete sú žiaci priebežne hodnotení podľa svojich 

aktivít a snahy. Žiakov postupne vedieme, aby sa vedeli ohodnotiť sami, ale aj svojho spolužiaka.  Hodnotiť 

budeme aktivitu na hodinách, snahu sa hudobne, pohybovo a dramaticky prejaviť, verejne sa prezentovať 

na kultúrnych podujatiach a pod. Hodnotiť budeme známkou. 

  Charakter hudobnej výchovy vyžaduje hodnotiť postoj žiaka k hudbe, snahu vzdelávať sa v hudbe a  

Zlepšovať svoje hudobné prejavy. Pri hodnotení, priebežnej i súhrnnej klasifikácii, sa uplatňuje primeraná 

náročnosť a pedagogický takt voči žiakovi, jeho výkony sa hodnotia komplexne, berie sa do úvahy 

vynaložené úsilie žiaka a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské práva. Dôležitá je motivačná funkcia 

hodnotenia, a to najmä pri menej nadaných žiakoch. Preto učiteľ musí brať ohľad na predpoklady, ambície, 

vkus a predchádzajúce výkony žiaka, teda brať do úvahy aj komparačnú funkciu hodnotenia, správne 

odhadnúť pomer danosti, snahy a záujmu o hudbu a hudobnú výchovu. Teda aktuálny výkon žiaka 

hodnotíme vzhľadom na jeho možnosti. Hodnotenie hudobnej výchovy vyžaduje osobný, diferencovaný 

prístup učiteľa k žiakovi. 

 

 

Forma hodnotenia 

 

• ťažiskovou formou hodnotenia je slovné hodnotenie výkonu a vedomostí žiaka na základe 

pozorovania, hodnotenie známkou. 

• Nie je nutné známkovať každý výkon žiaka. Je na voľbe učiteľa, ktoré výkony, resp. úlohy bude 

hodnotiť, aby poskytol žiakovi i prostrediu dostatočný obraz o jeho kvalitách a vývoji. Podklady na 

hodnotenie a klasifikáciu výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka získava učiteľ najmä týmito 

metódami, formami a prostriedkami: 

• sledovaním stupňa rozvoja individuálnych osobnostných predpokladov a nadania, sústavným 

pozorovaním hudobných prejavov žiaka a jeho pozornosti na vyučovaní –neodporúča sa vyžadovať 

sólový hudobný výkon žiaka, úroveň hudobných činností sledujeme v skupinách, 



• analýzou výsledkov rôznych činností žiaka vrátane aplikovania osobných a sociálnych kompetencií 

pričinnosti a jeho prosociálneho správania, hodnotením reakcie žiaka na hudbu slovom, pohybom, 

prípadne výtvarným prejavom, 

• v prípade mimoriadne nadaného alebo zaostalého žiaka rozhovormi so žiakom a zákonnými 

zástupcami žiaka 

 

Kritériá hodnotenia  

Učiteľ u žiaka hodnotí primerane veku: 

a) priebeh vytvárania postojov 

• záujem o hudobné činnosti a o hudobné umenie v rámci edukačných úloh, 

• schopnosť spolupracovať pri kolektívnych hudobných prejavoch a edukačných úlohách, 

• schopnosť posúdiť svoj výkon (hudobné prejavy a vedomosti) a výkon spolužiakov, 

b) priebeh získavania zručností a spôsobilostí: 

• žiak spieva na základe svojich dispozícií intonačne, čisto, rytmicky presne so zodpovedajúcim 

výrazom, pritom využíva získané spevácke, intonačné a sluchové zručnosti a návyky, 

• orientácia v grafickom zázname jednohlasnej melódie, 

• hra a tvorba jednoduchých rytmických sprievodov k piesňam na detských hudobných nástrojoch a 

hrou na telo, 

• orientácia v znejúcej hudbe na základe dominujúcich výrazových prostriedkov hudby a ich funkcií, 

• pochopenie veku primeraných hudobných diel a schopnosť zážitky verbalizovať a zdôvodniť, 

• integrácia a transfer hore uvedených zručností a spôsobilostí pri realizácií  

• hudobnodramatických činností, 

• aktivita a prístup k hudobným činnostiam a k poznávaniu umenia, 

c) priebeh získavania hudobných vedomostí: 

• vedomosti z oblasti hudobnej kultúry a prvkov hudobnej náuky súvisiacich s 

• preberanými edukačnými úlohami, 

• poznanie najvýraznejších slovenských folklórnych regiónov, ich typické piesne a tance, slovenské 

zvykoslovie. 

 

 

Stupnica hodnotenia: 

 

VÝBORNÝ   

• žiak je usilovný, vytrvalý, pracuje primerane svojmu veku, prevažne samostatne,  



  tvorivo a pohotovo uplatňuje osvojené zručnosti, vedomosti, návyky v úlohách, 

• úspešne ich rozvíja v skupinovom a individuálnom prejave, 

• dokáže vyjadriť veku primerané postoje, názory na hudobné umenie, 

• má aktívny záujem o hudobné umenie, 

• individuálny spev nie je podmienkou, pokiaľ sa úspešne a aktívne realizuje v ostatných hudobných    

  činnostiach. 

CHVÁLITEBNÝ  

•  žiak je menej samostatný, iniciatívny a tvorivý, 

• menej využíva svoje schopnosti v individuálnom a kolektívnom prejave, 

• potrebuje sústavnú pomoc učiteľa. 

DOBRÝ 

•  žiak realizuje edukačné úlohy priemerne: 

• chýba mu iniciatívnosť a tvorivosť, 

• je málo aktívny a snaživý, potrebuje sústavnú pomoc a povzbudenie učiteľa. 

DOSTATOČNÝ 

• žiak realizuje edukačné úlohy na nízkej úrovni, bez vlastného vkladu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

Výtvarná výchova (ďalej VYV) primárneho vzdelávania, je predmet, ktorý prostredníctvom autentických 

skúseností získaných výtvarnou činnosťou – intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a 

sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického 

myslenia – vedomých i nevedomých duševných aktivít. Týmto VV napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom 

edukačnom procese. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje prirodzený detský 

záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje predstavy – a na druhej strane 

bohatosť vyjadrovacích foriem (jazyka), ktorú ponúkajú rôzne druhy vizuálnych umení súčasnosti 

(zahŕňajúc intermediálnosť aj interdisciplinárnosť). Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem 

tradičných a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení – dizajn v jeho rôznych 

polohách (výrobkový, komunikačný, odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu), fotografiu, 

architektúru, elektronické médiá a multimédiá (video a film). 

 

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

vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť 

objavovania nových možností, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre väčšinu detí hravú činnosť a 

priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. 

Edukačný proces VV, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími 

prostriedkami (používanie jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej 

spontánnosti k svojbytnému vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné 

postoje a hodnotiace názory. 

 

Edukačný proces pozostáva zo zložky vyjadrovacej a interpretačnej, výchovnej a vzdelávacej. Tieto zložky 

sa vo VV prelínajú, nemožno ich chápať ako izolované. Uplatňujú sa tak, že jedna vyplýva z druhej. 

Výtvarné činnosti predstavujú zároveň poznávanie umenia a chápanie jeho zmyslu. Otvárajú tak žiakovi 

možnosti zaradiť sa do kultúrnej tradície na úrovni súčasného myslenia, možnosti jeho aktívneho 

začleňovania sa do kultúry. 

Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu VÝTVARNÁ  VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 2 2 1 1 6 

ŠkVP - - - - - 

Spolu 2 2 1 1 6 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Výtvarná výchova. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Výtvarná výchova 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 



1.2 Metodické východiská predmetu sú: 

 

a) v zážitkoch procesov (formálnych, technických i myšlienkových) výtvarných a vizuálnych umení. Sú 

založené na súčasnom stave poznania vizuálnej kultúry. 

Žiak spracováva symboly, ktoré vizuálne vyjadrujú jeho predstavy a fantazijné koncepty, alebo sa 

odvolávajú na javovú stránku sveta (realitu). Spracováva ich mentálne (konceptualizuje ich, predstavuje si 

možný spôsob ich vyjadrenia) i formálne (pokúša sa svoj koncept realizovať v materiáloch prostredníctvom 

nástrojov a techník). To kladie vyššie nároky na senzomotorické a afektívne ciele predmetu a tým dopĺňa 

predmety v ktorých prevažuje cieľ kognitívny. 

Výtvarná výchova má aj potenciál integrovať niektoré poznatky a procesy iných predmetov, pretože vo 

vizuálnom vyjadrovaní možno nachádzať analógie nielen s vyjadrovacími prostriedkami iných umení 

(hudba, literatúra, dramaticko-pohybové umenie) ale aj s mnohými prírodnými javmi, fyzikálnymi a 

biologickými procesmi, matematickými postupmi ... Preto môže VYV vytvárať veľmi prospešnú spoločnú 

platformu aj pre zdanlivo vzdialené predmety a posilňovať medzipredmetové vzťahy. Predmet vytvára tiež 

priestor pre synestetické vnímanie sveta, pre uplatnenie zmyslových modalít čuchu, hmatu a chuti, ktoré 

nie sú zahrnuté v tradičnom obsahu nášho vzdelávania.  

 

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

• osobnosti a veku žiaka,  

• edukačných cieľov, 

• kultúrno-spoločenskej reality.  

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

tematizovať základné antropologické koncepty:  

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

– kultúrne archetypy vyjadrovania prírody (živly, prírodné polarity, procesy...),  

– kategórie estetického prežívania (krása, škaredosť, neurčitosť, drsnosť, jemnosť ...),  

– kategórie uvedomovania si osobnej a kultúrnej identity (ja, iný, cudzinec, priateľ, postihnutý,...), kultúrne 

rozdielnosti vo vizuálnom vyjadrovaní sveta, vo vkuse a názoroch iných ľudí),  

– kategórie afektivity (radosť, bolesť, smútok, náladu ...). 

Na rozdiel od iných predmetov, ktoré sa zaoberajú niektorými z týchto tém (prírodoveda, čítanie, 

náboženská a etická výchova), VV angažuje osobnosť žiaka v inom zmysle: neučí sa o nich, ale vyjadruje 

ich, hľadá svoj spôsob ich vyjadrenia.  

 

c) v reflexii diel výtvarného umenia, dizajnu, architektúry, filmu a videa. Porozumenie jazyku, 

vyjadrovacím prostriedkom vizuálnych umení vychováva zo žiaka gramotného vnímateľa a používateľa 

vizuálnej kultúry. To ho jednak pripravuje na plnohodnotný život v prostredí v ktorom vizuálne znaky a 

komunikácia hrajú dôležitú a stále rastúcu úlohu (vplyv dizajnu, architektúry, reklamy, vizuálnych médií a 

multimédií), jednak umožňuje jeho začleňovanie do našej kultúrnej tradície, v ktorej zobrazovanie 

predstavuje objavovanie nových pohľadov na svet. 
 

 

CIELE PREDMETU 

 

Ciele výtvarnej výchovy na úrovni primárneho vzdelávania sú: 

 

Kognitívne ciele 

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

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



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

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

 

Senzomotorické ciele 

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

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

naučených myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť 

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

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

 

Socioafektívne ciele 

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

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

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

problematiky vyjadrovania sveta umením. 

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

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

– to všetko prostredníctvom činnostného a zážitkového vyučovania. 

 

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

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

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

aj s inými, prevažne kognitívnymi predmetmi. 
 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

Obsah predmetu tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu určitého výtvarného 

problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad predstavuje riešenie príbuzných 

výtvarných problémov v priereze ročníkov (v tabuľke vodorovný rad), vždy na úrovni zodpovedajúcej 

veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti žiaka. Zoradenie 

edukačných tém v rámci jedného ročníka (v tabuľke zvislý rad) umožňuje učiteľovi sledovať motivačné 

nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť edukačných 

tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby preraďovať témy 

v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi. Témy napĺňa konkrétnymi úlohami (zadaniami pre 

žiakov) učiteľ. Niektoré edukačné témy sú alternatívne – označené ako a), b).  

V metodickej prílohe osnov sú k jednotlivým metodickým radom vypracované vzorové úlohy, mali by však 

slúžiť ako nezáväzná inšpirácia pre učiteľov. Okrem navrhovaného priebehu úlohy obsahujú možné 

motivačné a námetové východiská, navrhovanú techniku (pokiaľ nie je predmetom edukačnej témy) 

a vyjadrujú ciele každej. 

Edukačné témy zoradené do metodických radov 

(*číslovanie edukačných tém zodpovedá ich zaradeniu v metodických radoch v metodickej prílohe osnov, ktoré 

zohľadňuje aj edukačné témy odporúčané do školského vzdelávacieho programu)  

 



 

metodické rady 

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

edukačné témy / výtvarné problémy 

1.  

výtvarný jazyk 

/základné 

prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

1.1. škvrna  

a tvar  

/vyhľadávanie  

a dopĺňanie  

  

 2.1. línia  

/hravé pokusy  

s rôznymi typmi 

liniek, ich vzťahmi  

a charakterom 

 

3.1. plošné 

geometrické tvary 

/figúra (vecné 

zobrazenie)  

z geometrických 

tvarov 

4.1. bod  

/hravé činnosti  

s bodmi 

 

 

 

4.2. šrafúra, 

tieň/budovanie tvaru  

a priestoru linkou, 

šrafovaním  

a tieňovaním, 

textúrami  

/predmetná kresba 

 

1.2. obrys 

/pozorovanie  

a výtvarné 

vyjadrenie 

obrysov rôznych 

tvarov 

 

3.2. priestorové 

geometrické tvary 

/3D objekt z 

geometrických 

tvarov 

 

1.3. farba  

/lokálny tón, 

zoznámenie 

s farbami 

a farebnou 

hmotou 

 

2.3. farba, výraz 

farby 

 

3.3. farba  

/zosvetlovanie  

a stmavovanie, 

svetlostná škála 

jednotlivých farieb, 

/tóny sivej farby 

 

4.3. farba  

/farebné kontrasty: 

teplá-studená, 

tmavá-svetlá, 

doplnkové farby 

 

2.  

výtvarný jazyk- 

kompozičné 

princípy  

a možnosti 

kompozície 

 

 

1.4. plocha  

a  tvar  

/vyhľadávanie 

zvoleného tvaru v 

neartikulovanej 

textúre 

2.4. kompozícia - 

umiestňovanie vo 

formáte 

 

3.4. tvar  

/komponovanie 

novotvaru na 

základe prienikov 

rôznych 

obrysov /kumulácie 

tvarov  

4.5. výstavba 

proporcií  

a tvarov v plošnom 

vyjadrení / základy 

proporčnosti 

v kresbe 

 

1.5. vytváranie 

kompozície  

z tvarov písmen 

2.6. rytmus a pohyb 

/arytmia  

a nehybnosť 

3.6. mierka 

zoskupovanie 

predmetných tvarov 

4.6. výstavba 

proporcií a tvarov  

v priestorovom 



 

 

 

 

 

 v rôznych 

variáciách 

 

vyjadrení /základy 

proporčnosti  

v modelovaní  

 

1.6. uvedomenie 

si formátu 

 

2.7. symetria  

a asymetria /tvarov, 

farieb, plôch 

(objektov) 

1.7. mierka: 

zmenšovanie  

a zväčšovanie 

predmetných 

tvarov 

 

4.  

podnety 

výtvarného 

umenia 

 

1.8. akčná maľba 

/ gesto, škvrna  

 

2.9. land art 

/ výtvarné hry  

v krajine 

 

3.8. paketáž 

/tvar ako obal 

4.8. impresionizmus, 

krajinomaľba  

/krajina ako žáner  

/variácie krajiny  

v rôznych 

atmosférach 

2.10. surrealizmus 

fantastický portrét 

/použitie 

surrealistickej 

metódy  

3.9. materiálový 

reliéf /otláčanie do 

hliny, odlievanie do 

sádry 

 

4.  

podnety 

výtvarného 

umenia 

/výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami 

umenia 

 

1.11. inšpirácia 

pravekým 

umením  

/ témami, 

procesmi, 

technikami  

a materiálmi  

/ alt.: inšpirácia 

umením 

prírodných 

národov 

2.11. inšpirácia 

archaickými písmami 

(hieroglyfy, 

piktogramy, 

transformácie 

zobrazujúceho znaku 

na symbol, tajná 

abeceda...) 

 

3.11. inšpirácia 

gréckym umením 

/ témami, procesmi, 

technikami  

a materiálmi  

 

4. 11. inšpirácia 

umením ďalekého 

východu (Čína, 

Japonsko), / 

papierový objekt, 

kaligrafia 

 

5.  

podnety 

fotografie 

 

 2.12. koláž  

/ montáž z fotografií 

 

3.12. dopĺňanie 

častí fotografie 

kresbou, maľbou, 

reliéfom, kolážou 

 



6.  

podnety filmu  

a videa 

 

1.13. pohyblivý 

obraz - akcia 

a atrakcia 

 

2.13. filmová 

postava, filmový 

kostým, filmové 

herectvo 

3.13.  priestor 

filmu, rám, filmová 

scénografia 

 

4.13. filmový trik, 

kulisa 

 

7.  

podnety 

architektúry 

 

 

 2.14. architektúra 

ako skladačka, 

stavebnica, stavba 

konštrukcia; 

zodpovednosť a hra 

 

3.14. výraz 

architektúry 

/architektonický 

výraz a prostredie / 

mimikry, historické 

a pamiatkové 

prostredie 

4.14. antropo- (zoo-, 

fyto-) morfná 

architektúra 

 

8.  

podnety 

dizajnu 

 

1.16. dizajn a 

ľudské telo  /telo a 

jeho doplnky, 

maska 

 3.15. grafický 

dizajn  

/symbol, znak 

 

4.15. dizajn 

inšpirovaný 

organickými tvarmi  

a telesnými 

funkciami  

4.16. dizajn 

inšpirovaný slovom 

(názvom) 

9.  

podnety 

tradičných 

remesiel 

  3.17. bábkárstvo  

/tvorba bábok 

 

4.17. drotárstvo  

/vytváranie z drôtu 

 

10. 

elektronické 

médiá 

 2.18. hry s písmom  

a s textom na počítači 

3.18. kreslenie 

prostredníctvom 

počítača 

4.18. maľovanie 

prostredníctvom 

počítača 

 

11. 

porovnávacie, 

kombinačné  

a súhrnné 

cvičenia 

 

1.19. poznávanie 

a porovnávanie 

rôznych médií 

 

2.19. triedenie 

zobrazenie 

predmetov podľa 

kategórii 

/porovnávanie 

 4.19.  

syntéza rôznych 

typov obrazu 

a zámena prvkov  

a kompozície 

(krajiny a zátišia, 

príp.portrétu) 



2.20. miešanie 

(hybridácia) tvarov 

zvierat a vecí 

4.20. možnosti 

zobrazovania motívu 

/ odklon od schém 

12. 

podnety hudby  

 

1.21. výtvarné 

stvárnenie nálady 

a rytmu hudobnej 

skladby 

  4.21. hudba ako 

obraz tónov, farebné 

tóny, farebné 

stupnice 

13. 

synestetické 

podnety 

 

1.22. hmat  

/tvar, povrch, vo 

vzťahu navzájom  

a k motívu 

2.22. hmat vo 

vzťahu k priestoru  

a plasticite 

 

  

14. 

podnety 

rôznych oblastí 

poznávania 

sveta 

 

 2.23.  

a) podnety prvouky: 

časti tela  

možnosť spojiť 

s edukačnými 

úlohami 2.19. a 2.20 

3.23.  

a) podnety 

prírodovedy: 

zmeny látok a ich 

výtvarné využitie 

 

4.23.  

a) podnety 

vlastivedy:  

mapa ako výtvarný 

prejav 

 

15. 

tradícia  

a identita  

/kultúrna 

krajina 

1.24. výtvarná 

reakcia na 

prostredie školy 

 

  4.24. výtvarná 

reakcia na pamiatku 

(monument) obce 

  

16. 

škola v galérii 

/galéria v škole 

 

1.25. portrét  

v galérii 

/ výraz tváre 

 3.25. atribúty 

ikonografie  

/ čo znamená moje 

meno 

 

 

 

 

 

 



CIEĽOVÉ KOMPETENCIE 

Žiak má po absolvovaní primárneho vzdelania mať tieto vedomosti, ovládať zručnosti a byť schopný 

zaujímať postoje: 

Vedomosti 

Vo výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom praktických 

činností žiaka; časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára počas motivačnej, 

expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, 

knihy, časopisy). 

Absolvent primárneho stupňa vzdelania sa naučil: 

• základné vedomosti o farbách, charakteroch tvarov, textúr, základných priestorových vzťahoch, 

• vedomosti o vlastnostiach a možnostiach používania výtvarných nástrojov a materiálov (ceruzky, 

fixy, štetce, nožnice, pastózne a vodové farby, suché a voskové/olejové pastely, mäkké modelovacie 

hmoty, podkladové materiály, jednoduchšie úkony vo výtvarných programoch počítača ...),  

• základné vedomosti o vybraných artefaktoch predhistorického umenia, umenia starovekých kultúr, 

antického umenia,  

• základné vedomosti o vývoji a hlavných kultúrnych typoch písma, 

• základné poznatky o princípoch impresionistickej, surrealistickej a akčnej maľby, paketáže, land 

artu a niektorých formách body artu vyplývajúce z výtvarnej skúsenosti – znalosť vybraných 

charakteristických diel týchto smerov, 

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

reliéfu, 

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

• prvé vedomosti o architektonickom priestore a tvare, 

• vedomosti o krajine svojho okolia, obci, regióne a ich vizuálnych a estetických kvalitách (typy, 

tvary, kolorit, usporiadanie, prírodniny, prírodné a kultúrne reálie, remeselné tradície). 

 

Zručnosti a spôsobilosti 

Formálne zručnosti 

Vyjadrovacie zručnosti, ktoré predstavujú základy znalostí vyjadrovacích prostriedkov (jazyka) vizuálnych 

umení (gramotnosť v oblasti vizuálnej kultúry). 

Žiak dokáže: 

• tvoriť spontánne i cielene vedené stopy (faktúry) – cieľavedomé významové usmernenie gesta 

a akcie, za účelom výrazu (nezobrazujúceho, primárneho výrazu samotnej stopy alebo výrazu 

stopou zobrazeného motívu), realizovať rôzne typy stôp (rôzne druhy línií, škvŕn, odtlačkov, bodov, 

textúr) na ploche i v modelovacej hmote v závislosti od rôznych nástrojov, rôznych spôsobov ich 

použitia (prítlak, rýchlosť a smer pohybu, gesto, hravá aktivita a pod.) a rôznych materiálov 

(pastózna farba, tekutá farba, mäkký a tvrdý kresliaci materiál, rôzne druhy podkladu, rôzne 

modelovacie hmoty a pod.), 

• vyjadriť plošný a priestorový tvar a obrys podľa fantázie, predstavy, i (voľne) podľa videnej 

skutočnosti – s nárokmi na približnú proporcionalitu, obsažnosť prvkov (detailov) a prevažne 

spontánny výraz; dokázať operovať s tvarmi (dopĺňať neúplné tvary, zmnožovať tvary kreslením 



voľnou rukou, kopírovaním, vytiahnutím podľa šablóny, hravo manipulovať s rozmnoženinou, 

priraďovať príbuzné tvary, transformovať predmetný tvar na iný predmetný tvar, písmo na 

predmetný tvar, geometrický a organický tvar, skladať tvar z rozmanitých prvkov, konštruovať 

novotvar, narábať s pozitívom a negatívom tvaru - figúra a pozadie, 

• vyjadriť lokálny farebný tón zobrazeného tvaru, predmetu vo vzťahu k videnej skutočnosti aj podľa 

predstavy a fantázie, zosvetlovať a stmavovať farebné tóny miešaním farebných hmôt, vytvárať 

farebné postupnosti, používať základné farebné kontrasty (kontrast svetlých a tmavých, 

doplnkových, teplých a studených farieb), materiálové kontrasty (tvrdý, mäkký materiál), kontrasty 

textúry povrchov (drsná, hladká, vzorovaná ...),  

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

• vyjadriť rytmus a pohyb prostriedkami kresby, maľby, grafiky, priestorového vytvárania (objekt, 

model), 

• vyjadriť základnú vizuálnu symetriu a asymetriu, 

• zvládnuť základné operácie s mierkou / veľkosťou zobrazených tvarov (vzťah väčšie – menšie, 

vedľa seba – za/pred sebou); vyjadriť priestor prostredníctvom mierky zobrazovaných prvkov, 

• pokúšať sa o štylizáciu (vlastné poňatie zobrazenia motívu). 

 

Technické zručnosti 

Žiak dokáže: 

• zvládnuť základné motorické úkony (narábanie) s rôznymi nástrojmi (ceruza, štetec, pero, fixy, 

uhlík, drievko, rydlo, nožnice, šablóna, špachtľa, valček a pod.), 

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

• kresliť prostredníctvom linky a jednoduchého šrafovania, 

• zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze; vyfarbovať tvar, 

plochu viacerými spôsobmi prostredníctvom štetcového rukopisu (napr. šrafúra, pointilizmus, 

roztieranie, zapúšťanie,) 

• zvládnuť jednoduché konštrukčno - technické úkony s materiálmi (krčenie, zohýbanie, trhanie, 

strihanie, skladanie, vrstvenie a pod.), spájanie materiálov v koláži a v asambláži (vkladanie, 

lepenie, spínanie, viazanie, drôtovanie a pod.,) 

• zvládnuť jednoduché techniky otláčania (frotáž, dekalk, monotypia, papierorez, sádrorez linorez 

a pod.), 

• zvládnuť základy modelovania predmetných tvarov, otláčania do modelovacej hmoty 

a jednoduchého odlievanie reliéfu do sadry, 

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

stavebnica) a improvizovaných materiálov, 

• zvládnuť základné operácie na počítači: typograficko - textové, s kresliacimi a maliarskymi 

nástrojmi (ceruza, guma, štetec, pečiatka, označenie výberu, základné filtre). 

 

Mentálne spôsobilosti 

 

Rozvoj schopností a získavanie zručností v oblasti vnímania skutočnosti a prežívania zážitku, vyjadrovania 

fantázie, predstáv a nápadov (vlastných koncepcií), rozumového posudzovania, konvergentného a 

divergentného myslenia. 

 

 



Žiak dokáže: 

• primerane veku pomenovávať postupy a výsledky vlastnej výtvarnej činnosti – motorické akcie, 

gestá a procesy (trhanie, krčenie, skladanie, strihanie, rezanie, lepenie, spínanie, drôtovanie, 

viazanie, vkladanie, balenie ... rôzne druhy kreslenia čiary, maľovania plochy, modelovania tvaru, 

jednoduchej grafickej tlače ...); schopnosť opísať jednoduché technické postupy a znalosť ich 

výsledného výrazu, 

• primerane veku voliť motívy na vyjadrenie zadaných (zvolených) námetov, 

• interpretovať psychickú charakteristiku výrazu zobrazeného motívu (smutný, veselý, nahnevaný, 

sklamaný, dráždivý, ľahostajný a pod.), 

• vedome používať významové kontrasty motívov (napr. interpretácia zlého a dobrého tvaru, 

figurácie a pod.),  

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

príslušnosť k významovej množine a pod.),  

• priraďovať, zmnožovať, preskupovať, spájať a rozpájať prvky na základe zvolených kritérií 

• cieľavedome umiestňovať zobrazované prvky vo formáte za účelom vyjadrenia príbehu 

(myšlienky), radenie vo vývojovom rade (pohyb, komiks, ilustrácia, filmová rozkresba), 

• analyticko-synteticky posudzovať rozdielnosti a príbuznosti farieb (tónov a odtieňov), tvarov, 

materiálov, mierky, 

• vedome hľadať a pokúšať sa charakterizovať synestetické vzťahy (farba a tvar voči tónom hudby, 

chutiam, vôňam a pachom),  

• hľadať tvarové a funkčné analógie medzi živými organizmami a architektúrou, dizajnom. 

 

Postoje 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je a priori tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, aby pri 

každej edukačnej téme volil iniciatívne svoje vlastné, teda autentické riešenie, a postupne formuloval svoj 

estetický (vkusový) i hodnotiaci názor. Formovanie takéhoto prístupu je dôležitým momentom edukácie, 

ktorý vyvažuje prevažne propozičné a konvergentné myslenie formované väčšou časťou kurikula.  

U žiaka sa sformovali tieto postoje: 

• otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, motívom 

a témou, 

• otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových), 

• v nižších ročníkoch spontánne výtvarné riešenia, 

• náklonnosť k uvedomenému hľadanie vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích schém – 

inovovanie grafických stereotypov na základe podnetov fantázie a (primerane veku) vlastného 

názoru (myslenia),  

• tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí, 

• aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt – jeho poznávanie a pretváranie. 

 

Poznámky:  

• Pri používaní IKT (tematický rad: Podnety elektronických médií)  odporúčame triedu deliť na 2 

skupiny. 

• Organizácia činnostného vyučovania vyžaduje väčšie časové jednotky ako 45 min. Z toho dôvodu 

je optimálne v školskom vzdelávacom programe navýšiť hodinovú dotáciu. 



• Pri niektorých edukačných témach je možné v rámci primárneho vzdelávania združiť vyučovanie 

výtvarnej výchovy do spoločných projektov s inými predmetmi. 

• K učebným osnovám je vydaná metodická príloha s rozvedenými metodickými radmi, 

         ktoré nie sú záväzné, majú charakter inšpiračného materiálu pre učiteľa. Expozičný, pracovný a 

demonštračný vizuálny materiál sa nachádza na edukačnom DVD. 

• Predmet VV je klasifikovaný na vysvedčení známkami. Metodika hodnotenia je rozpracovaná 

v metodickej prílohe. 

• V rámci tematického učebného plánu môže učiteľ edukačné témy zaraďovať do vyučovania 

v poradí ako a časovom rozpätí podľa vlastného uváženia.  

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

Praktické výstupy na hodine výtvarnej výchove budú hodnotené  klasifikačným stupňom s prihliadaním na 

individuálne možnosti a schopnosti detí výtvarne sa vyjadriť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Škola Súkromná základná škola, Gemerská cesta č. 1, Lučenec 

Stupeň vzdelania ISCED I 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Časový rozsah 

výučby 
 

Ročník 1. 2. 3. 4. Spolu 

ŠVP 2 2 2 2 8 

ŠkVP 0 0 0 0 0 

Spolu 2 2 2 2 8 

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

výchova. 

Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania sú v súlade s cieľmi a obsahovým 

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Matematika 

schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre I. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/1758:1-10A0. 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Zameranie telesnej výchovy v primárnej edukácii je dominantne na telesné, funkčné a pohybové 

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

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

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

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

edukácie. 

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

mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum pohybových prostriedkov, ktoré 

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

- pohybových cvičení, hier a súťaží pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

CIELE PREDMETU 

 

Ciele telesnej výchovy v primárnej edukácii vychádzajú zo všeobecných cieľov vzdelávacej oblasti 

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

edukácie prispieva k naplneniu týchto všeobecných cieľov. 

 

Všeobecné ciele vzdelávacej oblasti sú:  



- stimulovať reč a myslenie počas telovýchovných činností, 

- podporovať procesy sebapoznávania a sebakontroly pri aktívnej pohybovej činnosti, 

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

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

- kultivovať pohybový prejav s  akcentom na správne držanie tela,  

- vytvárať podmienky pre optimálny rozvoj zdravotne orientovanej zdatnosti, 

- podporovať získavanie poznatkov o otázkach vplyvu pohybu na zdravie, 

- uplatňovať zásady hygieny a bezpečnosti pri pohybovej činnosti. 

 

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

osobnosti  prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie 

pohybovej činnosti. 

 

Ďalšie ciele sú: 

Cieľ zameraný na osobnostný rozvoj 

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

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

emocionálnej, sociálnej, morálnej. 

Cieľ zameraný na zdravie  

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

životného štýlu a jeho uplatňovaní v každodennom živote. Formovať osobnú zodpovednosť za vlastné 

zdravie. 

Cieľ zameraný na motoriku 

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

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

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

 

Cieľ zameraný na postoje 

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

ich v každodennom živote. 

 

Kompetencie absolventa primárneho vzdelávania z telesnej výchovy sú: 

• má vytvorený základný pojmový aparát na veku primeranej úrovni prostredníctvom poznatkov 

z realizovaných pohybových  aktivít, aktuálnych skúseností a športových záujmov, 



• dokáže v pohybových činnostiach uplatňovať princípy fair - play, je tolerantný k súperom pri 

súťažiach, vie kooperovať v skupine, akceptuje práva a povinnosti účastníkov hry, súťaže a 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, 

• dokáže v každodennom živote uplatňovať zásady hygieny, bezpečnosti a ochrany vlastného  

zdravia, 

• pozná a uvedomuje si význam pohybu pre zdravie a dokáže svoje zdravie upevňovať  

prostredníctvom každodenného pohybu. 

 

Prehľad tematických celkov  

• Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

• Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry  

• Kreatívne a estetické pohybové činnosti  

• Psychomotorické cvičenia a hry 

• Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

 

Časová dotácia 

Tematický celok (TC) 
1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

• Základné lokomócie a nelokomočné 

pohyb.zručnosti 

30% 30% 30% 30% 

• Manipulačné, pohybové a prípravné 

športové hry 

30% 30% 30% 30% 

• Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

15% 15% 15% 15% 

• Psychomotorické cvičenia a hry 

15% 15% 15% 15% 

• Aktivity v prírode a  sezónne pohybové 

činnosti 

10% 10% 10% 10% 

Tematické celky  (obsah formulovaný v celku pre celý stupeň vzdelávania 

I. 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 možnosti aplikácie a vnímať ich význam pre život 

a šport. 



 

Vedomosti:  

- základné lokomócie – poznať, vedieť pomenovať, 

- poradové cvičenia – poznať základné a vedieť ich pomenovať, 

- elementárna terminológia (názvoslovie) gymnastických polôh, pohybov a cvičení, 

- význam základných lokomócií, poradových a gymnastických cvičení, 

- základné pravidlá atletických a gymnastických súťaží, 

- 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  využitie času na cvičenie a športovanie, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie v týchto aktivitách. 

 

 

II. TC: Manipulačné (MH), pohybové (PH) a prípravné športové hry (PŠH)  

(Tradičné aj netradičné hry) 

 

Kompetencia: 

Byť aktívny pri úlohách vyplývajúcich z pravidiel hry, prejavovať schopnosť spolupracovať, dodržiavať 

dohodnuté pravidlá, technicky správne manipulovať s náčiním a pohybovať sa s ním, odhadovať pohyb 

náčinia a prispôsobiť mu vlastný pohyb v rôznych situáciách a obmenách, prejavovať pozitívny postoj 

k herným činnostiam, uplatňovať zásady kultúrneho správania sa na športových podujatiach. 

 

Vedomosti: 

 

- základné herné činnosti jednotlivca v MH, PH, PŠH- poznať a vedieť pomenovať,  

- základné informácie o hrách a súťažiach, význame súťaživosti v športe,  

- správna technika základných herných činností jednotlivca, 



- poznatky o správnej manipulácii s herným náčiním, 

- poznatky o základných pravidlách realizovaných hier, 

- poznatky o zásadách kultúrneho správania sa na športových podujatiach, 

- zásady bezpečnosti a hygieny pri hrách. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom hier, 

- osvojovanie si základných herných činností jednotlivca v rôznych obmenách,  

- osvojovanie si rôznych spôsobov manipulácie s náčiním, 

- realizácia hier v rôznom prostredí, v rôznych obmenách a situáciách, 

- osvojovanie si pravidiel vybraných hier a schopnosť podľa nich konať a rozhodovať. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať  rôzne  hry ako významnú  súčasť pohybových aktivít človeka, 

- dodržiavať zásady fair – play pri realizovaných hrách, 

- adekvátne povzbudzovať pri hrách ako ich aktér i ako divák, 

- adekvátne reagovať pri víťazstve i prijať prehru s uznaním kvalít súpera. 

 

 

III. TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

(Pohybové prvky z tvorivej dramatiky, pohybové aktivity s hudbou, rytmika, tanec) 

Kompetencia:  

Mať primerane veku rozvinuté základné senzorické, motorické (pohybové), intelektuálne, kultúrno – 

umelecké a tvorivé schopnosti, vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe prostredníctvom 

kultivovaného prirodzeného pohybu. 

 

Vedomosti: 

- poznať a vedieť pomenovať jednotlivé druhy cvičení a hier, pohybových výrazových prostriedkov 

tvorivej dramatiky, rytmiky, tanca, 

- poznať správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i nadväzovaných pohybových motívov 

tanca, rytmiky a tvorivej dramatiky, 

- poznať správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí v kontexte so slovným 

alebo hudobným podnetom. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- proporcionálny a veku primeraný rozvoj koordinačných pohybových schopností s akcentom na 

priestorovo – orientačné a rytmické schopnosti, 

- veku primeraný rozvoj  dramatických schopností a zručností, 

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznych obmenách,  

- osvojovanie si základných rytmických a tanečných cvičení v rôznom prostredí, v rôznych 

obmenách 



- rozvoj tvorivej improvizácie, kreativity, imaginácie, vizualizácie. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať spojenie slova, hudby a pohybu ako potrebnú súčasť pohybových činností 

človeka, 

- pozitívne reagovať na partnerov v tanci i hre a upevňovať sociálne vzťahy v skupine, 

- prejavovať snahu o sebazdokonaľovanie a dokázať vnímať a precítiť pohyb. 

 

 

IV. TC: Psychomotorické cvičenia a hry 

(Joga, relaxačné, dýchacie, strečingové cvičenia) 

Kompetencia:  

Mať primerane veku osvojené správne držanie a vnímanie svojho tela pri pohybových činnostiach, 

vedieť aplikovať širokú škálu cvičení zameraných na vnímanie vzájomného pôsobenia psychiky a pohybu, 

relaxáciu, dýchanie, flexibilitu  ako základ sebapoznania, sebaakceptácie, dôvery vo vlastné sily. 

 

Vedomosti: 

 

- elementárne poznatky o ľudskom tele (časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti, 

- správne držanie tela, polohy tela a jeho častí, pohyby tela a jeho častí - poznať a vedieť pomenovať, 

- zásady bezpečnosti, hygieny  a psychohygieny pre zdravie. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných psychomotorických cvičení v rôznych obmenách (spojenie zmyslového 

vnímania s kinestetickým v časovo – priestorových vzťahoch), 

- proporcionálny rozvoj koordinačných pohybových schopností a flexibility,  

- vytváranie návyku správneho držania tela v rôznych polohách, 

- vytváranie návyku vedomého parciálneho dýchania, fyziologicky správneho dýchania, 

- osvojovanie si pohybových  cvičení so zameraním na koncentráciu a pozornosť, 

- osvojovanie si pohybových aktivít zameraných na čiastočnú i celkovú relaxáciu. 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať prejavy svojho tela pri pohybe, ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- formovať pozitívne vzťahy v skupinách, empatiu. 

 

 

V. TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

(Plávanie, turistika, korčuľovanie, lyžovanie a i.) 



Kompetencia:  

Mať primerane veku osvojené základné zručnosti z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania, 

bicyklovania a i., vedieť ich primerane aplikovať v živote i športe. 

 

Vedomosti: 

- plávanie – elementárne poznatky o význame plávania, technike základných plaveckých zručností 

a možnostiach aplikácie plávania vo voľnom čase, 

- turistika  a pohyb v letnej prírode – elementárne poznatky o význame turistiky, jej druhoch 

a spôsoboch, pešia turistika a pobyt v prírode – základné zručnosti, cykloturistika a p., informácie 

o možnostiach aplikácie turistiky vo voľnom čase, 

- lyžovanie a pohyb v zimnej prírode – aktivity a hry so sánkami, klzákmi, hry so snehom a na snehu, 

elementárne poznatky o význame lyžovania, základné pohybové zručnosti z lyžovania, informácie 

o možnostiach aplikácie lyžovania vo voľnom čase, 

- korčuľovanie a pohyb na ľade – kĺzanie a hry na ľade, elementárne poznatky o význame 

korčuľovania, základné pohybové zručnosti z korčuľovania, informácie o možnostiach aplikácie 

korčuľovania vo voľnom čase, 

- bicyklovanie – elementárne poznatky o význame bicyklovania, základné pohybové zručnosti 

z bicyklovania, informácie o možnostiach  bicyklovania vo voľnom čase. 

 

Schopnosti a zručnosti: 

- osvojovanie si základných zručností z plávania, turistiky, korčuľovania, lyžovania v rôznych 

obmenách  

- proporcionálny rozvoj všetkých pohybových schopností prostredníctvom sezónnych pohybových 

aktivít  

- rozvoj senzorických schopností – pociťovanie, vnímanie, odhad času, priestoru 

- rozvoj  kultúrno – umeleckých schopností – kultúra pohybového prejavu, precítenie pohybu, 

interpretácia, kreativita  

- rozvoj intelektových schopností – všeobecná inteligencia v kontexte s poznávacími aktivitami 

- realizácia sezónnych pohybových aktivít v rôznom prostredí, v rôznych obmenách 

 

Postoje: 

- pozitívne vnímať pohybové aktivity v prírode ako potrebnú súčasť pohybu človeka, 

- pozitívny vzťah k prírode, pohybovým aktivitám v rôznom prírodnom prostredí, ochrana prírody. 

 

 

 

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD 

 

TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné lokomócie (ako 

elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), poradové cvičenia (ako 

predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie (ako predpoklady pre zvládnutie 

základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti aplikácie a vníma ich význam v živote i športe. 



Základné pojmy:  chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, družstvo, skupina, čiara, 

priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, gymnastické náradie (žinenka, mostík, 

trampolínka, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza). 

 

Základné poznatky:  

- zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch,  

- základy správnej techniky behov, skokov,  hodu loptičkou, 

- základy správnej techniky gymnastických cvičení, 

- o význame základných  lokomočných a nelokomočných pohybov. 

 

Základné pohybové aktivity:  

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

- kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky, skoky na pružnom 

mostíku a trampolínke, výskoky a zoskoky z gymnastického náradia. 

 

 

TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať s herným náčiním, poznať 

a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny a prejavovať k nej pozitívny postoj. 

Základné pojmy:  pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, pravidlá hry, 

ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, pálka, hokejka ap.), gól, bod, 

prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, obrana – obranca, 

obranná činnosť. 

 

Základné poznatky:  

- o pravidlách realizovaných hier, 

- o správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier, 

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

pohybových zručností,  

- o význame hier pre zábavu i zdravie. 

 

Základné pohybové aktivity:   

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

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

-  pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych pohybových zručností 

rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, plaveckých a pod. 

- Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal, hádzanú, volejbal, tenis. 

 

 



TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia s dôrazom na presnú 

lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom slovný, 

názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať  význam kultivovaného a estetického prejavu v živote 

i športe. 

Základné pojmy:  

rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová tvorivosť, fantázia pri pohybovej 

činnosti, tanečná improvizácia. 

Základné poznatky:  

- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii pohybových činností – 

akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný pohybový prejav). 

 

Základné pohybové aktivity:   

- tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne a estetické držanie 

tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách,  

- rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých hudobných nástrojov,  

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

človeka),  

- pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy, 

- tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, väzieb. 

 

 

TC: Psychomotorické cvičenia a hry 

Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné  psychomotorické cvičenia poznať ich 

význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, vnímať význam cieleného 

pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia). 

Základné pojmy:   

- názvy častí tela,  polôh tela i jeho častí, správne držanie tela 

 

Základné poznatky:  

- o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin,  

- o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu,  

- o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách. 

 

Základné pohybové aktivity:   



- koordinačné cvičenia a hry,  

- relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry,  

- aktivity zamerané na rozvoj dýchania,  

- naťahovacie (strečingové) cvičenia,  

- cvičenia na rozvoj flexibility. 

 

            TC: Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 

 

Vedieť základy elementárnych pohybových zručností  súvisiace s realizovanými sezónnymi pohybovými 

činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, lyžovaním, bicyklovaním a i.), poznať ich možnosti 

aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe. 

 

 

Základné pojmy:  

- plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, štartový skok, obrátka, turistika – jej druhy a formy,  

turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie – kolieskové korčule, korčule, 

sánkovanie, lyžovanie, lyže – zjazdové, bežecké, skokanské,  zjazd, slalom, beh na lyžiach 

Základné poznatky:  

- o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom ročnom období pre 

zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období, 

- o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít v prírode, 

- o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode. 

 

Základné pohybové aktivity:  

- cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, dýchanie a orientáciu 

vo vode, 

- skoky do vody z rôznych polôh, 

- nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu, 

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

- jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli, 

- korčuľovanie – jazda vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže na korčuliach 

- lyžovanie – základná manipulácia s lyžami a palicami, chôdza, obraty, výstupy, zjazdy, brzdenie 

jazdy, oblúky. 

 

 

TC: Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 

- Správne pomenovať základné lokomócie, základné nelokomočné pohyby, základné atletické 

disciplíny, základné cvičenia z akrobacie a poradové cvičenia  realizované vo výučbe. 



- Ukázať správne technické predvedenie základných lokomócií i základných akrobatických cvičení 

v rôznych obmenách. 

- Uplatniť základné lokomócie, poradové cvičenia i gymnastické zručnosti v hrách, súťažiach a iných 

pohybových činnostiach. 

TC: Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 

- Pomenovať a poznať základné herné činnosti jednotlivca, poznať názvy hier realizovaných vo 

výučbe. 

- Aplikovať v hre dohodnuté pravidlá a rešpektovať ich. 

- Ukázať a uplatniť správnu techniku manipulácie s náčiním. 

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

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

v bežnom živote (vo voľnom čase).  

 

TC: Kreatívne a estetické pohybové činnosti 

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

výučbe. 

- Ukázať správne technické predvedenie rytmických cvičení, tanečných krokov, motívov v rôznych 

obmenách realizovaných vo výučbe. 

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

hudbou. 

- Uplatniť prvky rytmiky a tanca v hudobno – pohybových,  tanečných a dramatických  hrách, no 

i pri  iných pohybových činnostiach. 

 

TC: Psychomotorické cvičenia a hry 

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

- Ukázať správne základné polohy tela a primerane svojim schopnostiam vykonávať 

psychomotorické  cvičenia v rôznych obmenách. 

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

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

 



 TC: Aktivity v prírode a  sezónne pohybové činnosti 

- Správne pomenovať základné pohybové činnosti vo výučbe realizovaných druhov sezónnych 

pohybových aktivít. 

- Ukázať správne technické predvedenie elementárnych pohybových zručností vo výučbe 

realizovaných sezónnych pohybových činností v rôznych obmenách. 

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

K organizačným  formám: 

V primárnej edukácii je úlohou našej školy zabezpečiť komplexný pohybový režim žiakov danej školy. Pre 

splnenie všetkých cieľov telesnej výchovy je potrebné realizovať tieto organizačné formy: 

- ranné cvičenia (denne na začiatku 1. vyučovacej hodiny), 

- telovýchovné chvíľky počas vyučovacích hodín (denne niekoľkokrát na všetkých predmetoch, keď 

učiteľ pozoruje u žiakov únavu resp. nekoncentrovanosť), 

- rekreačné využívanie prestávok (denne predovšetkým cez veľkú prestávku využívať možnosti 

školského dvora, telocviční, voľných priestorov ap.). V prípade nepriaznivého počasia (nedá sa ísť 

von, v triedach a na chodbách je vydýchaný vzduch) zabezpečiť potrebu okysličovania organizmu 

2 – 3 minútovými aktivizačnými cvičeniami na začiatku vyučovacích hodín, 

- vyučovacia hodina telesnej výchovy  (hlavná organizačná forma), 

- vyučovacia hodina integrovanej telesnej výchovy  (so spoluúčasťou žiakov zdravých a zdravotne 

oslabených v tom istom rozsahu ako riadna telesná výchova),  

- pohybové aktivity v školskom klube (ako dôležitá súčasť popoludňajšie činnosti), 

- záujmové krúžky na škole s pohybovým zameraním (výberová forma aktivít), 

- školské športové súťaže – pravidelné i jednorazové,  

- kurz základného plávania, 

- škola v prírode (v rôznom ročnom období s aktívnym využitím sezónnych športových aktivít 

v prírode), 

- cvičenia v prírode  (2 x ročne v rozsahu po 4 hodiny v každom ročníku). 

 

Na školách, ktoré majú vyhovujúce podmienky pre vytváranie špecializovaných oddelení pre žiakov 

zdravotne oslabených  sa odporúča realizovať samostatné povinné hodiny zdravotnej telesnej výchovy. 

Obsah vyučovania sa realizuje podľa samostatných učebných osnov. Na našej škole žiak navštevuje 

vyučovanie telesnej výchovy spolu s intaktnými žiakmi a realizuje sa integrované vyučovanie. Zásady 

integrácie na hodinách telesnej výchovy sú uvedené v učebných osnovách zdravotnej telesnej výchovy (UO 

pre ZTV I. a II. stupeň základnej školy – schválené 9.5.2003, č.526/2003, platné od 1.9.2003). 

 

K projektovaniu učiva: 

Učivo jednotlivých tematických celkov je široko koncipované preto, aby si učiteľ vzhľadom k reálnym 

podmienkam školy a špecifikám svojej triedy mohol vybrať adekvátne pohybové prostriedky, ktorými 

môže splniť projektované ciele a prispieť k rozvoju kompetencií žiakov. 

Učivo je koncentrované do 5  tematických celkov. Realizácia obsahu týchto celkov by mala byť 

proporcionálne rozčlenená do všetkých ročníkov. V prvom ročníku sa začína najjednoduchšími 



pohybovými činnosťami každého celku. Podľa úrovne zvládnutia realizovaných činností postupuje učiteľ 

vo výbere ďalších zručností. Pri projektovaní učiva treba zabezpečiť predovšetkým proporcionálny rozvoj 

pohybových schopností. 

V jednotlivých tematických celkoch je poskytnutý dostatočný priestor na tvorivú aplikáciu obsahu učiva 

učiteľom vzhľadom k možnostiam školy i konkrétnych žiakov. Očakáva sa citlivý prístup učiteľa pri výbere 

takých cvičení a hier, ktorými bude možné u každého žiaka  dosiahnuť postupný rozvoj kompetencií. 

Program nevyčleňuje zvlášť tematický celok zameraný na poznatky o športe a zdraví, olympizme  

(olympijská výchova). Očakáva sa, že učiteľ bude sprostredkovávať poznatky priebežne počas výučby 

a v kontexte s danou pohybovou činnosťou. Tým sa predpokladá vytvorenie ucelenej predstavy 

o vedomostiach a zručnostiach danej aktivity a ďalších poznatkoch s ňou súvisiacich.   

K procesu výučby: 

V každom tematickom celku treba vytvoriť priestor pre sebapoznávanie žiakov prostredníctvom pohybu, 

rozvoj tvorivosti žiakov a pohybovú improvizáciu. Vytvárať úlohy divergentného typu, aby aj žiaci 

objavovali a hľadali možné riešenia v pohybových úlohách. 

Vytvárať tiež priestor na samostatné oboznamovanie sa žiakov s novým náčiním, novými pohybovými 

činnosťami ap. Realizovať systematicky komunikáciu s jednotlivcom, skupinou i triedou o realizovaných 

činnostiach, splnených resp., nesplnených úlohách, pocitoch a náladách pri cvičení, hre a súťažení. 

Tematický celok „Základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti“ poskytuje veľký priestor na 

aplikáciu širokej škály pohybových činností. Zaraďujú sa do neho prvky poradovej prípravy, ktorá má byť 

funkčná z  hľadiska účelnej organizácie činností v priestore, z hľadiska bezpečného pohybu v priestore 

i z hľadiska efektívneho využívania času na pohybové aktivity. Odporúčame vyhýbať sa drilovému nácviku 

jednotlivých prvkov prípravy. Za vhodné sa považujú predovšetkým hry, v ktorých si nenásilným a veku 

primeraným spôsobom dané aktivity žiaci osvoja. 

Podstatnú časť tematického celku tvorí rozvoj základných lokomócií. Túto časť pohybového vzdelávania 

treba vnímať ako prípravu pre základné atletické disciplíny – beh, skok, hod. Žiaci si postupne osvojujú 

elementárne základy techniky týchto činností a postupne ich vzájomné kombinácie napr. chôdza a skok, 

beh a skok. 

Treťou časťou tematického celku sú elementárne zručnosti z akrobacie, ktoré sa vnímajú ako predpoklady 

pre zvládnutie základných gymnastických zručností. Akcentujú sa predovšetkým zmeny polôh, obraty, 

prevraty, polohy strmhlav a tiež pohyb po zúžených a zvýšených plochách opory. Samozrejme sa tieto 

činnosti kombinujú so základnými lokomóciami. 

Odporúča sa pri projektovaní učiva využívať aj náčinie a náradie, ktoré má škola k dispozícii. Nenásilným 

a veku primeraným spôsobom sa s ním žiaci postupne oboznamujú a realizujú jednoduché cvičenia. 

Odporúča sa využívať predovšetkým pružný mostík, trampolíny, fit – lopty a balansovadlá.  

V tematickom celku „Hry“ sa začína manipulačnými hrami, ktoré nadväzujú na hry charakteristické pre 

predškolskú telesnú výchovu. Žiaci sa oboznamujú s rôznym športovým ale i netradičným náčiním 

a spôsobmi manipulácie s ním. Tu sa vytvára veľký priestor na samostatné objavovanie rôznych možností 



manipulácie s náčiním žiakmi. Na základe toho učiteľ môže zdokonaľovať jednotlivé činnosti a aplikovať 

ich v nenáročných manipulačných hrách. 

Pohybové hry nadväzujú na manipulačné a tvoria významnú časť výučby telesnej výchovy v primárnej 

edukácii. Mali by byť realizované počas všetkých štyroch ročníkov. Odporúča sa proporcionálne 

zaraďovanie všetkých druhov pohybových hier (skákačky, naháňačky, triafačky ap.) a tiež hier zameraných 

na rozvoj všetkých pohybových schopností. 

Paralelne s nimi sa v treťom a štvrtom ročníku zaraďujú prípravné športové hry. Učiteľ si môže podľa 

podmienok a tradícií školy vyberať z rôznych športových hier. K základným hrám, ktorých elementárne 

základy herných činností jednotlivca by mali žiaci zvládnuť patrí futbal, basketbal, hádzanú, volejbal 

a tenis. Odporúčame však realizovať aj základy hier, ktoré sa stávajú na školách obľúbenými – frisbee, 

florbal, korfbal ap. 

V tematickom celku „Kreatívne a estetické pohybové činnosti“ sa vytvára priestor pre kreatívneho učiteľa. 

Rôznymi pohybovými prostriedkami môže dosiahnuť rozvoj požadovaných kompetencií. Široká škála 

výrazových prostriedkov rytmiky, tanca, tvorivej dramatiky i gymnastiky vytvára podmienky aj pre rozvoj 

tvorivosti žiakov. Akcentujeme dôraz na utváranie a upevňovanie návyku správneho držania tela 

a estetického a kultivovaného pohybového prejavu. 

V prvom ročníku odporúčame začínať jednoduchými rytmickými cvičeniami kde sa pohyb spája so slovom, 

s vytlieskavaním, vydupávaním. Vhodná je celá škála riekaniek a motivovaných pohybov. Postupne možno 

pridávať dramatizáciu. Príbehy zo života zvierat, rozprávkových bytostí či fantazijného sveta sú výborným 

námetom na pohybové stvárnenie a tvorivú improvizáciu. 

V druhom ročníku sa odporúča vo väčšej miere využívať hudbu. Možno používať jednoduché hudobné 

nástroje (tamburína, ozvučené paličky alebo vyrobené nástroje žiakmi) a rytmizovať pohyb. Základné 

tanečné kroky a malé tanečné väzby sú základom pre osvojovanie si niektorých regionálnych ľudových 

tancov, alebo aj tancov moderných. Výber sa ponecháva na učiteľa a jeho možnosti. 

V poslednom ročníku sa odporúča klásť dôraz na schopnosť tvoriť vlastné zostavy či malé väzby resp., 

dokázať improvizovať na hudobný motív ap. 

Tematický celok „Psychomotorické cvičenia a hry“  je vnímaný ako významná súčasť prípravy žiaka na 

zvládnutie náročných úloh v škole i živote. Akcentuje sa význam týchto pohybových aktivít pre zdravie 

žiaka. Poznávaním vlastného tela, jeho možností a limitov sa žiak postupne učí vnímať telo ako celok. 

Správne držanie tela pri rôznych polohách, správne dýchanie a schopnosť relaxácie sú základnými úlohami, 

ktoré vedú k získaniu potrebných kompetencií. 

Učiteľ podobne ako pri predchádzajúcom tematickom celku môže využívať rôzne pohybové prostriedky, 

ktorými žiakom sprostredkuje potrebné informácie a základné zručnosti. Ak má učiteľ teoretickú 

i praktickú prípravu z jogy, môže aplikovať relaxačné a dychové cvičenia z tohto systému. 

K aplikácii základných psychomotorických cvičení a hier však nie je treba žiadny špeciálny výcvik. 

Psychomotorika je zameraná na prežívanie pohybu, radosti z pohybu. Psychomotorika patrí k faktorom 

podporujúcim zdravie. Žiak sa učí vnímať svoje telo, jeho časti. Významnou úlohou je aj naučiť žiaka 

vnímať svalové napätie a uvoľnenie a jeho spojenie s duševným napätím, ale i celkové pocity svojho tela 

pri cvičení. Cieľom snaženia učiteľa by malo byť, aby žiaci prostredníctvom pohybu získavali čo najviac 



skúseností a poznatkov o sebe z hľadiska fyziologického, kognitívneho i emocionálneho. Tieto poznatky 

sa potom stávajú základom pre sebapoznanie, sebazdokonaľovanie a konanie. 

Významným prvkom sú psychomotorické hry. Umožňujú prejavovať individualitu osobnosti a súčasne 

zapájajú žiaka do kolektívu. Sú typické tiež tým, že využívajú netradičné pomôcky a nie sú v nich víťazi 

a ani porazení. Môžu byť zamerané na rozvoj hmatového, optického či akustického vnímania, alebo na 

rozvoj rovnováhy či priestorovej orientácie. 

Široko koncipovaným je aj tematický celok „Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti“. Vzhľadom 

k rôznorodým podmienkam regiónov a škôl sa ponecháva možnosť výberu konkrétnych sezónnych činností 

na školu. Za dôležité sa však považuje, aby všetky školy zabezpečili primeraný rozsah sezónnych činností 

počas celého školského roka vo všetkých ročníkoch a tým zabezpečili primerané podmienky na otužovanie 

sa detí ako významného prvku pri prevencii chorôb a upevňovaní zdravia. 

Aktivity turistického charakteru sú nenáročné a možno ich realizovať počas celého roka. Akcentuje sa 

predovšetkým chôdza po rôznych povrchoch, terénoch a prekonávanie terénnych prekážok. 

Za nevyhnutnú súčasť sa považuje aj realizácia plávania – základného plaveckého výcviku. Spôsob jeho 

realizácie sa ponecháva na školu a podmienky, ktoré na tieto aktivity v danej lokalite sú. 

Korčuľovanie, sánkovanie, lyžovanie, bicyklovanie sú aktivity, ktoré možno realizovať v tých školách, kde 

sú na to vytvorené podmienky. Ďalšou možnosťou je tieto podmienky vytvárať a to realizáciou škôl 

v prírode napr. v zimnom období s akcentom na zimné športy. 

Korčuľovanie na kolieskových korčuliach parí medzi obľúbené pohybové aktivity. Ak má škola vhodné 

podmienky, môže ho realizovať. Klasické korčuľovanie na ľade možno zas realizovať na školách, kde 

klimatické podmienky dovoľujú vytvoriť na ihrisku ľadovú plochu, prípadne ak je možnosť navštevovať 

umelú ľadovú plochu. 

Lyžovanie je najvyužívanejším zimným športom. Ak má škola na to podmienky (školy v podhorských 

oblastiach) možno základný výcvik realizovať ako súčasť tohto celku. Výcvik možno realizovať aj počas 

zimnej školy v prírode. 

Bicyklovanie a jazda na kolobežkách sú významnými voľnočasovými aktivitami žiakov mladšieho 

školského veku. Ak má škola na tieto pohybové aktivity vyhovujúce podmienky, môže takúto výučbu 

realizovať. 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA PREDMETU 

S t u p e ň   1     

Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiaka a ďalšej merateľnej pohybovej výkonnosti sa rovná 

aritmetickému priemeru hodnôt populácie alebo je vyššia. Žiak si osvojil hodnotenú pohybovú činnosť tak, 

že ju vykonáva technicky správne, účelne, rytmicky. Orientuje sa v priestore, má vznosné  držanie tela, 

pohyb v súlade s hudbou. V pohybovej činnosti preukazuje samostatnosť, tvorivosť. V hre je iniciatívny, 

dodržiava pravidlá a účelne uplatňuje osvojené herné činnosti. Vedomosti žiaka sú celistvé a presné 



Uplatňuje ich samostatne pri riešení úloh. Má aktívny vzťah k telovýchovnej, športovej a turistickej činnosti 

a záujem o vlastné telesné zdokonaľovanie. Je aktívny v mimoškolskej a športovej činnosti.  

S t u p e ň  2   

Žiak vykonáva pohyb – s drobnými chybami v technike ale účelne, plynule, rytmicky. Orientuje sa v 

priestore, v držaní telá má malé nedostatky podobne ako vo vyjadrení hudby pohybom. V hre je 

kolektívny a zriedka porušuje pravidlá hry. Žiakove vedomosti sú v podstate celistvé a presné ( s nie 

významnými chybami). Uplatňuje ich s malou pomocou učiteľa pri riešení pohybových úloh.  

S t u p e ň  3   

Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a pri ich 

využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, 

motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje  

 

osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. 

Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

S t u p e ň  4   

Žiak pohyb vykonáva s veľkými technickými chybami, alebo len čiastočne, resp. ho vykonáva s veľkou 

pomocou učiteľa. Veľmi zle sa orientuje v priestore, silne porušuje plynulosť a rytmus pohybu, ako aj jeho 

súlad s hudbou. V hre je zväčša nepohotový, netvorivý, pasívny, nekolektívny a porušuje pravidlá. 

Vedomosti žiaka majú vážne medzery a chyby. Žiak ich vie uplatniť len pri riešení ľahkých úloh a s 

pomocou učiteľa. Jeho postoj k telesnej výchove je negatívny.  

S t u p e ň  5  

Žiakove vedomosti sú veľmi medzerovité, nesústavné, chybné. Žiak sa ani nepokúsi vykonávať pohyb 

alebo vykoná iný pohyb. Nie je schopný hrať v kolektíve. Žiak vôbec neprejavuje úsilie plniť uložené úlohy 

na hodinách telesnej výchovy. Má negatívny postoj k hodinám telesnej výchovy so snahou vyhnúť sa tejto 

činnosti.  

 

Ustanovenie o postupe pri klasifikácii   

Pri hodnotení žiakov sa vychádza z Metodického pokynu MŠ SR č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej 

školy – č. 2011-3121/12824:4-921 a z Interného predpisu č.25/2017 pre postup hodnotenia a klasifikácie 

žiakov. 

Žiak zaradený do telesnej a športovej výchovy oslabených sa klasifikuje. Pri čiastočnom oslabení alebo pri 

úľavách odporúčaných lekárom sa žiak klasifikuje s prihliadnutím na jeho zdravotný stav. Oslobodení žiaci, 

ktorí nie sú zaradení do oddelení zdravotne oslabených žiakov, sa klasifikujú z učiva povoleného lekárom.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PRÍLOHY 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach 

Súkromnej základnej školy , Gemerská cesta č. 1, 984 01 Lučenec 

 

Finančná gramotnosť 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie 

vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej 

domácnosti. Finančná gramotnosť nie je absolútnym stavom, je to kontinuum schopností, ktoré sú 

podmienené premennými ako vek, rodina, kultúra či miesto bydliska. Finančná gramotnosť je označením 

pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi efektívne reagovať na nové osobné 

udalosti a neustále meniace sa ekonomické prostredie. 

Ciele 

Žiak by mal získať schopnosť: 

- prostredníctvom definovania osobných životných potrieb dôjsť k poznaniu možností ako tieto 

potreby uspokojiť a získať určitú životnú úroveň, 

- rozpoznať možnosti / nástroje hospodárskeho zabezpečenia rozpočtu domácnosti, 

- porovnať skúsenosti získané na modelovom hospodárení so svojimi reálnymi skúsenosťami 

z osobného života, 



- orientovať sa v systéme existencie, obehu a ochrany peňazí, logicky a kriticky myslieť, 

- argumentovať a komunikovať a spolupracovať pri riešení problému, 

- tvoriť jednoduché hypotézy a skúmať ich pravdivosť, 

- čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, 

- schopnosť pracovať s návodmi a tvoriť ich, 

- používať IKT na vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácii, 

- umožniť tak sústredenie sa na podstatu riešeného problému, rozvíjanie zručností žiakov 

súvisiacich s procesom učenia sa, s aktivitou na vyučovaní, s racionálnym prístupom k učeniu sa, 

podporeniu a k upevňovaniu kladných morálnych a vôľových vlastnosti žiakov, ako je 

samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá 

sebavýchovy a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri 

riešení úloh. 

Uplatňovanie finančnej gramotnosti v rámci primárneho vzdelávanie – ISCED 1 

Už na 1. stupni sa žiaci stretávajú s peniazmi či v podobe vreckového, alebo im rodičia kupujú hračky. 

Cieľom finančnej gramotnosti je učiť ich hodnote peňazí, čo si za ne človek môže kúpiť, ako s peniazmi 

hospodárne narábať. Je to základ toho, aby až tieto deti budú dospelí a budú sami viesť svoje financie, 

dokázali s nimi rozumne naložiť a vedeli sa orientovať na finančnom trhu. 

Žiak na 1. Stupni získava informácie o finančnej gramotnosti primerane k veku, pričom sa získané 

vedomosti, zručnosti a hodnotové postoje rozširujú vzájomne vzhľadom na obsah učiva a vek žiakov. 

1.Človek vo sfére peňazí 

-pomenovať základné ľudské hodnoty – život, zdravie, rodina, ... 

-urobiť rebríček hodnôt ( zdôvodniť význam duchovných hodnôt ) 

-pomenovať základné ľudské potreby – jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo, 

voda, energia, .... peniaze 

-robiť zoznam životných potrieb v domácnosti, ktoré musia rodičia platiť zo mzdy 

-posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. 

Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 



-uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania 

sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi 

v škole aj mimo nej. 

-poznať hodnotu zariadení, s ktorými žiak pracuje a vážiť si ich: počítač, tlačiareň, tablet, .... 

-oboznámiť sa a naučiť sa rozlišovať peniaze, ich hodnotu 

-bohatstvo a chudoba 

-reklama, niekedy nepravdivá, zavádzajúca 

Využitie v predmete: 

Matematika, SJL, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Etická výchova 

 

2.Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

-prevziať zodpovednosť sa osobné finančné rozhodnutia – význam peňazí, priority tovaru 

-slovo re – KLAM – a – nie všetko, čo sa v nej uvádza je pravda 

-kontrolovať osobné veci, údaje a informácie. – kľúč od domu, cenné veci v dome .... 

-urobiť zoznam želaní a potrieb a určiť poradie dôležitosti 

-urobiť zoznam základných životných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť (môžem 

si kúpiť len to na čo mám peniaze) 

Využitie v predmete: 

Matematika, SJL, Prírodoveda, Vlastiveda, Etická výchova 

 

3. Zabezpečenie peňazí na uspokojovanie životných potrieb – príjem a 

práca 

-štúdium je prvým predpokladom pre získanie zamestnania, 

-vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom, 



-vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny, 

-opísať príklady základných životných potrieb, 

-opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka. 

Využitie v predmete: 

SJL, Prírodoveda, Etická výchova 

 

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi 

-vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo si tvoriť stabilnú 

finančnú rezervu / šetrenie do pokladničiek a pod./ 

-vlastné peniaze (vreckové) – ako s nimi hospodáriť, čo si za ne môžem kúpiť, vytýčiť si 

cieľ, (napr. školský výlet, bicykel a pod.) 

-urobiť a viesť si osobný rozpočet : príjem 

-výdavky (príjem = drobná práca v domácnosti, môže to byť súčasť vreckového) 

-hra na obchod – čo si môžem kúpiť, 

-vysvetliť žiakom systém cenových relácií v rôznych obchodoch a nasmerovať ich na 

zodpovedné rozhodovanie pri nákupe (čokoláda v Kauflande stojí 1 euro, tá istá čokoláda 

v Lidli stojí 0,80 centov, zvážiť si možné použitie vzniknutého finančného rozdielu), 

-opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. (elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny) 

-charitatívne organizácie – ako môžem pomôcť, význam, upozorniť na podvodníkov, 

-vedieť porovnať cestovanie z finančného hĺadiska, vedieť si kúpiť cestovný lístok, 

-naučiť sa, ako možno ušetriť peniaze: - požičanie kníh v knižnici, 

-vyhľadávanie informácii na internete, 

-posielanie e- mailov, 



-vedieť vyrobiť darček pre blízkeho a tak ušetriť peniaze 

Využitie v predmete: 

Matematika, SJL, Anglický jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda, Náboženská výchova, 

Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Výtvarná výchova 

 

5. Úver a dlh 

-opísať situácie, kedy si človek peniaze / predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať 

dôsledky oboch možností. 

-požičiavanie osobných vecí spolužiakom, dôveryhodnosť človeka, ako reagovať v prípade 

nezodpovedného človeka, čo sa môže stať pri požičiavaní, 

-požičiavanie kníh z knižnice – po prečítaní vrátiť v termíne a nepoškodenú. 

Využitie v predmete: 

SJL, Etická výchovy 

 

6.Sporenie a investovanie 

-banka, akú úlohu plní, 

-vysvetliť žiakom zmysel sporenia: mať záujem si niečo kúpiť alebo so tvoriť stabilnú 

finančnú rezervu (šetrenie do pokladničiek a pod.) 

Využitie v predmete: 

Etická výchova, Triednická hodina, Náboženská výchova 

 

7. Riadenie rizika a poistenie 

-vysvetliť pojem riziko na úrovni nedbanlivého narábanie s peniazmi / zadĺženie sa 

v dôsledku väčších výdavkov ako príjmov, vreckové na týždeň miniem za dva dni a požičiam 

si od kamaráta /. 



-poistenie a jeho význam v prípade výletu alebo exkurzie 

Využitie v predmete: 

Matematika, Triednická hodina 

 

 

 

 

 

 

Čitateľská gramotnosť 

 
Čitateľská gramotnosť je univerzálna technika, ktorá robí žiaka schopným nielen prečítať slová, vety a celé 

texty, ale aj pochopiť prečítané a ďalej s obsahom a získanými informáciami pracovať. Považuje sa za 

základnú kompetenciu, bez ktorej nemožno dosahovať ďalšie kompetencie. Je súčasťou funkčnej 

gramotnosti človeka. Pri takomto chápaní problematiky čitateľskej gramotnosti nie je až tak veľmi dôležitá 

ani rýchlosť, ani plynulosť čítania, ale podstatné je porozumenie a používanie písaných textov, informácii 

z neho. 

V súvislosti s pojmom čitateľská gramotnosť nemožno uvažovať iba o textoch, ktoré žiak číta v škole, teda 

o učebných textoch, ale aj o textoch  v spojitosti s jeho bežným životom mimo školy. Prostredníctvom 

takýchto rôznorodých textov žiak spoznáva aj kultúru slova, rozličné hodnoty, vniká do postojov postáv 

a to dáva čítaniu ďalší rozmer – to odlišuje čitateľskú gramotnosť od osvojovania si techniky čítania  / 

jazykové a komunikačné kompetencie/. 

 

 

Ciele čitateľskej gramotnosti 
- rozvoj čitateľských a komunikačných schopností, ktoré presahujú aspekt technického zvládnutia 

čítaného textu a smerujú k prijatiu jeho obsahu  jednotlivých vyučovacích predmetoch 

-    využívať inovačné metódy a formy práce, porovnávať informácie z rôznych  zdrojov,  

 -    využívať multimediálne  programy, zaraďovať prácu s internetom s prepojením na bežný život  

-  správne  pracovať s nesúvislými textami  - mapy, grafy, tabuľky.  

-   dokonale používať materinský jazyk 

-   žiak by mal byť schopný vyjadriť svoje myšlienky, podnecovať k vlastnej tvorbe 

-   vhodne sa vyjadriť ku kritike a prijať kritiku iných 

- nárast záujmu žiakov o čítanie, ich stimulácia k tvorivosti 

- rozvoj prezentačných zručností 

- čítanie a diskusia k prečítanému  

- formulácia vlastných myšlienok, tvorba nápisu, interpretácia textu 

- prezentácia vlastného názoru 

 



 

Čitateľskú  gramotnosť ako kompetenciu k celoživotnému učeniu rozvíjať na princípe medzi predmetových 

vzťahov. 

Žiak si uvedomuje potrebu svojho autonómneho učenia sa ako prostriedku sebarealizácie a osobnostného 

rozvoja, dokáže reflektovať proces  vlastného učenia sa a myslenia pri získavaní a spracovávaní nových 

poznatkov a informácii. Uplatňuje rôzne stratégie učenia sa, dokáže kriticky zhodnotiť informácie  a ich 

zdroj. Tvorivo ich spracovať a prakticky využívať. 

 

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov je potrebné rozvíjať vo všetkých všeobecno-

vzdelávacích  predmetoch,  preto by mali v rámci školského vzdelávania patriť medzi kľúčové oblasti.  

Čitateľská gramotnosť je schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré :  

- vyžaduje spoločnosť 

- ktoré majú hodnotu pre jednotlivca 

 

Poznáme tri aspekty čitateľskej gramotnosti :  

1. Procesy porozumenia  

- vyhľadávanie určitých informácií 

- vyvodzovanie záverov 

- interpretovanie a integrovanie myšlienok a informácií 

- hodnotenie obsahu, jazyka a textových prvkov 

 

 

 

2 . Ciele čítania  

     -  čítanie  pre literárny zážitok /fiktívny hrdina, udalosť, prostredie/ 

     - čítanie pre získanie  a využívanie informácií / reálny svet/ 

      

 

3. Čitateľské zvyklosti a postoje /podporujú  celoživotné vzdelávanie/ 

 

Typy textov 

1. texty vecného charakteru / nie sú beletria/ 

- náučné texty – učebnicové, encyklopedické, biografické, texty informačného charakteru /správy, 

inzeráty, rozhovory, listy.../ 

2. umeleckého charakteru /beletria/ 

- všetky typy literárnych druhov a žánrov /literatúra/ 

- lyrické texty, napríklad básne či piesne, epické texty – bájky, balady, úryvky z poviedok, románov.. 

- dramatické texty – divadelné hry, scenáre k filmom, muzikálom 

Je už na prvý pohľad jasné, že literárne texty sú náročnejšie na porozumenie. Obsahujú jazykové prvky, 

ktoré sú vyjadrené nielen priamo, ale aj implicitne.  

 

 

Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 
 

Najväčší  priestor je venovaný hodinám slovenského jazyka a literatúry. 

- vlastná tvorba jazykových prejavov, práca s informáciami, schopnosť 

         argumentovať 

 

Kľúčové  jazykové kompetencie, ktoré sa majú rozvíjať sú – počúvanie , komunikácia/hovorenie/, 

čítanie a písanie – s porozumením. 



Obsahové osnovanie predmetu smeruje k rozvíjaniu čitateľských kompetencii, resp. súboru vedomosti, 

zručností, hodnôt a postojov zameraných na príjem /recepciu/  

umeleckého textu/čítanie, počúvanie/, jeho analýzu, interpretáciu a hodnotenie. Najdôležitejším 

prvkom literárnej  výchovy je dôraz na čítanie ako na všestranné  osvojovanie umeleckého textu. 

Cieľom sa stáva rozvoj čitateľských schopností, ktoré ďaleko presahujú aspekt technického čítania textu 

a smerujú k prijatiu jeho obsahu. 

Vzdelávací štandard predmetu slovenský jazyk a literatúra uvádza poznávacie a čitateľské 

kompetencie, v ktorých sú okrem požiadaviek na techniku čítania aj jednotlivé analytické 

a interpretačné zručnosti, ktoré potrebuje žiak na to, aby porozumel prečítanému textu: 

1. Zostaviť osnovu prečítaného textu. 

2. Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu. 

3. Prerozprávať obsah prečítaného  

4. Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu 

5. Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové 

prostriedky, vybrané pojmy a výrazy 

6. Pri jednoduchom rozbore liter. textov používať literárne pojmy 

7. Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah. 

8. Rozlišovať prózu a poéziu 

9. Rozlišovať umelecké a náučné text 

  

 

Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Príroda a spoločnosť, Vlastiveda. 
 

Cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov, tak aby bolo 

schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovať.  

Žiaci majú k dispozícií okrem učebníc pracovné listy, prezentácie, pracujú s textom v papierovej aj 

elektronickej podobe, nesúvislé texty – tabuľky, grafy. 

Text sa stáva východiskom pri získaní nových poznatkov. 

 

 

Práca s textom vo vzdelávacej oblasti Matematika, informatika. 
 

Schopnosť žiakov pracovať s informáciami . Žiak rozvíja schopnosť porozumieť a ústne i písomne sa 

vyjadriť k matematickým textom – vysvetľovať výpočty a výsledky /často viac než jedným spôsobom/. 

Správne čítať a zapisovať slovné úlohy. 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti – aktivity : 

- hlasné čítanie 

- tiché čítanie 

- vzájomné čítanie /dvojica, skupina/ 

- odpovede na otázky k textu 

- tvorba otázok k textu /ak vie o čom číta, vie tvoriť otázky/ 

- rozprávať si vzájomne o prečítanom 

- napísať krátku vlastnú reakciu 

- dramatizácia 

 

 

 



 


