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I. VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

1. Veľkosť  školy 
 

Súkromná základná škola je neplnoorganizovaná  základná škola s 1. až 6. 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 (platí pre žiakov 1. až 5. ročníka) a rôzne záujmové útvary. 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 13 rokov. Počet chlapcov a dievčat je približne 

rovnaký. Priemerný počet žiakov v triedach na 1.stupni je 15, na 2. stupni 25. 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 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. 223/2022 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 informuje po zápise každého zákonného zástupcu o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na 

povinnú školskú dochádzku v Súkromnej základnej škole. 

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. 

Žiak po ukončení primárneho vzdelávania plynule prechádza do 5. ročníka základnej školy na nižšie 

stredné vzdelávanie. Na konci 5. ročníka má žiak možnosť vykonať prijímacie skúšky na osemročné 

gymnázium alebo pokračovať v štúdiu na základnej škole. 

 

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 a spolupráca:  
 

 Práca s integrovanými žiakmi realizovaná v spolupráci s Centrom pedagogického-

psychologického poradenstva a prevencie v Lučenci 

 Logopedická starostlivosť realizovaná v spolupráci so Súkromným centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva Poltár – Lučenec  

 Školské ovocie realizovaný cez Školský program Európskej únie a zahajujeme projekt  



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

garantom  - Úradom verejného zdravotníctva SR 

 

 Dajme spolu gól realizovaný cez Slovenský futbalový zväz  

 Po škole s McDonald´s Cupom realizovaný cez Slovenský futbalový zväz  

 Krúžková činnosť v spolupráci so Súkromným centrom voľného času Majáčik Detva 

 

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 Záhradná 

slávnosť 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 10 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, dvomi asfaltovými ihriskami a hernými prvkami pre deti. Škola priebežne zakupuje moderné 

učebné pomôcky, čo umožňuje tvorivejšie  a efektívnejšie vyučovanie. 

 

 

 

8. Škola ako životný priestor 

http://www.szslc.sk/


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. 

 

 

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  

 Rozvoj kritického myslenia 

 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, ktorý pokračuje aj v 5 ročníku. 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 roku.  

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 2 

 

3. Profil absolventa 
 

Charakteristika absolventa nižšieho stredného vzdávania 

Absolvent 2. 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, 

poznať metódy prírodných vied (hypotéza, experiment, analýza) a diskutovať o prírodovedných otázkach, 



mať schopnosť presadzovať ekologické prístupy pri riešení problémov, mať schopnosť vnímať dejiny 

vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo všeobecných dejín, dobre ovládať 

slovenský jazyk a sám sa starať o kultúru svojho písomného a ústneho vyjadrovania, dobre ovládať 

anglický jazyk, mať schopnosť vnímať umenie, snažiť sa porozumieť mu a chrániť umelecké prejavy, 

spoznávať a šíriť ľudovú kultúru, byť si vedomý svojich kvalít a byť zodpovedný za svoj život. 

Kompetencie absolventa nižšieho stredného vzdelávania 

Absolvent nižšieho stredného vzdelávania má osvojené tieto kľúčové spôsobilosti: 

a. Sociálne komunikačné spôsobilosti 

 dokáže využívať všetky dostupné formy sociálnej komunikácie 

 uplatňuje komunikáciu smerujúcu k vytváraniu dobrých vzťahov so spolužiakmi učiteľmi, 

rodičmi a ďalšími ľuďmi, s ktorými prichádza do kontaktu 

 rešpektuje kultúrnu rozmanitosť a uplatňuje primeranú formu medzikultúrnej komunikácie 

 

Spôsobilosť v oblasti matematického a prírodovedného myslenia 

 rozvíja a používa matematické myslenie na riešenie rôznych praktických problémov 

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

logického a priestorového myslenia a prezentácie (vzorce, modely, štatistika, diagramy, grafy, 

tabuľky) 

 má základy prírodovednej gramotnosti, ktoré mu umožnia používať postup uplatňovaný vo vede 

na primeranej úrovni 

 

                                 Spôsobilosť v oblasti informačnej a komunikačnej technológie 

 rozvíja spôsobilosti založené na základných zručnostiach v oblasti IKT 

 používa základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 vytvára jednoduché tabuľky a grafy 

 využíva zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní grafických informácií 

 rozumie nahrávaniu a prehrávaniu zvukov 

 prostredníctvom didaktických hier, edukačných prostredí a encyklopédií využíva IKT v iných 

predmetoch 

 

ii.  Spôsobilosť k celoživotnému učeniu sa 

 je schopný využívať osvedčené stratégie učenia sa, pričom si uvedomuje svoje silné a slabé stránky 

 dokáže uplatniť získané znalosti a spôsobilosti v rozličných (pracovných a mimopracovných) 

životných situáciách 

 dosiahol základnú úroveň motivácie k celoživotnému učeniu sa 

 

  Spôsobilosť riešiť problémy 

 má osvojené schopnosti a vedomosti na riešenie problémov s využitím znalostí a schopností 

získaných v rámci primárneho vzdelávania, uplatňuje základné logické operácie, dokáže 

uplatňovať vedný prístup pri riešení bežných problémov 

 je schopný vidieť veci problémovo, kriticky myslieť pri hľadaní riešenia, obhájiť si svoje 

rozhodnutie, je si vedomý svojej zodpovednosti za riešenie problémov a užitočnosti poučenia sa 

z vlastných chýb a chýb iných 

 

   Občianske spôsobilosti 

 chápe význam a podstatu legislatívnych zákonov a spoločenských noriem, je si vedomý svojich 

práv a povinností v škole i mimo nej, rešpektuje práva ostatných ľudí, pozná a váži si naše 

kultúrno – historické tradície a dedičstvo, zaujíma sa o ekonomický život v spoločnosti, ovláda 

základné ekonomické pojmy, pozná úlohu peňazí i svoje spotrebiteľské práva 



 chápe základné ekologické a ekonomické súvislosti a rozhoduje sa v záujme ochrany zdravia 

jednotlivca i spoločnosti 

 je pripravený zaujímať sa o dianie a riešenie problémov v spoločnosti 

 

Sociálne a personálne spôsobilosti 

 dokáže spolupracovať v skupine a akceptuje pravidlá v tíme, chápe a dokáže prebrať svoju 

zodpovednosť a spoluzodpovednosť za výsledky spoločnej práce 

 dokáže sa primerane zapojiť do diskusie, pričom rešpektuje aj iné názory, chápe význam 

vzájomnej ohľaduplnosti 

 dokáže zvládať svoje vlastné pocity, chápe ich podstatu, vie regulovať svoje správanie 

 uvedomuje si svoj skutočný potenciál, osobné kvality a v súlade s tým si projektuje svoj osobný 

rozvoj a osobné ciele 

 

 

 

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 do bežnej triedy, 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 

zabezpečení 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 žiakoch so všeobecným intelektovým nadaním sa podľa 

konkrétnej situácie učivo rozširuje, obohacuje, prezentuje z inej perspektívy. 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 nižšom strednom vzdelávaní majú prierezový charakter tieto témy: Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Multikultúrna výchova, 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 nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy schválenom 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-
5129/5980:2-10A0 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.1/20222 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. Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. 

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

nedostatkov. 

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 sa riadime 

Metodickým pokynom MŠ SR č. 22/2011 príloha č. 2. 

V našej škole sa snažíme hodnotením pripraviť žiakov na život. Upriamiť ich pozornosť na seba samých, 

naučiť ich pracovať na sebe. 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.  

O priebežnom hodnotení žiakov sú rodičia informovaní prostredníctvom internetovej žiackej knižky, 

informačného dňa pre rodičov, rodičovských stretnutí či individuálnych konzultácií. 

 

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

písomných testov,  kontrolných diktátov) využívame nasledujúcu stupnicu:  

                              

                           



Pre 5. ročník SZŠ – všetky vyučovacie predmety 

                              100   –   90 %    =  1 

                                89   –   75 %    =  2 

                                74   –   50 %    =  3 

                                49   –   25 %    =  4 

                                24  –     0 %     =  5 

  

Pre 6. ročník SZŠ – spoločenskovedné a prírodovedné vyučovacie predmety 

- 50 % - tematické testy, 35 % ostatné metódy hodnotenia, 15 % aktivita 

Testy: 100   –   90 %  =  1 

89   –   75 %    =  2 

74   –   50 %    =  3 

49   –   33 %    =  4 

32  –     0 %     =  5 

 

Pre 6. ročník SZŠ – cudzie jazyky 

- 50 % - tematické testy, 35 % ostatné metódy hodnotenia, 15 % aktivita 

Testy: 100   –   90 %  =  1 

89   –   75 %    =  2 

74   –   60 %    =  3 

59   –   45 %    =  4 

44  –     0 %     =  5 

 

Pre 6. ročník SZŠ – Hudobný výchova, Výtvarná výchova, Telesná a športová výchova 

- 70 % - aktivita, 30 % zručnosti 

- Aktivita sa hodnotí celou škálou známok (1 – 5) 

 

 

 

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. Profesijný rozvoj 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. 

 

Profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov 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.  

Druhy vzdelávania: 

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.  

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

profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Aktualizačné 

vzdelávanie zabezpečuje škola alebo školské zariadenie. 



3.   Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie 

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

tento typ vzdelávania sa získavajú príplatky za profesijný rozvoj. 

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, kariérový poradca.  

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.  

6. Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenie 

kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho 

aprobačného predmetu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. UČEBNÝ PLÁN 

Školský učebný plán Súkromnej základnej školy - ISCED 2  

Vzdelávacia 

oblasť 

Ročník 5. 6. 7. 

 

8. 9. ∑ 

Predmet PH DH PH 

 

DH PH DH PH DH PH DH PH DH 

Jazyk a 

komunikácia 

 

 

slovenský jazyk a 

literatúra 
5  5  4 1 5  5  24 1 

prvý cudzí jazyk 3  333 1 3 1 3 1 3 1 15 4 

druhý cudzí jazyk  1  2  2  3  3  11 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

matematika 4 1 4  4 1* 4 
 

 
4 (5)*  21 1 

informatika 1  1  1  1   1 4 1 

Človek a príroda 

prvouka             

prírodoveda             

fyzika   1 (2)*  1  2 
 

 
1 1* 6  

chémia     1 (2)*  2 
 

 
1 1* 5  

biológia 2  1 1 2  1 1 1 1 7 3 

Človek a 

spoločnosť 

vlastiveda             

dejepis 1  1  1 1 1 1 2  6 2 

geografia 2 1 1 1 1 1 1 
 

 
1  6 3 

občianska náuka   1 
 

 
1  1 

 

 
1  4  

Človek a hodnoty 
etická/nábožensk

á výchova 
1  1 

 

 
1  1  1  5  

Umenie a kultúra 

výtvarná výchova 1  1  1  1  1  5  

hudobná výchova 1  1  1  1    4  

Človek a svet 

práce 

pracovné 

vyučovanie 
      

 

 
     

technika 1  1 
 

 
1  1  1  5  

Zdravie a pohyb 
telesná a športová 

výchova 
2  2 

 

 
2  2  2  10  

Povinne voliteľný 

predmet 

cvičenia 

z informatiky / 

cvičenia 

z biológie 

/pohybové 

cvičenia 

   1  1 
 

 
    2 

 
povinné 

hodiny 
24  24  25  27  24  124  

 
disponibilné 

hodiny 
3  6  8  6  8  31  

 spolu 27  29+1  30+3  30+3  30+2  155  

PH – povinné hodiny   DH – disponibilné hodiny 

 

 

 

 



Poznámka: 

* V predmetoch Matematika, Fyzika a Chémia došlo k rozdeleniu hodinovej dotácie a vzdelávacích 

štandardov na celý stupeň vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov 

a celkového počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov pri zachovaní ich vnútornej 

logickej štruktúry a zásady primeranosti veku. 

Predmet Technika v  6., 7., 8. a 9. ročníku sa bude vyučovať formou tematických blokov, exkurzií 

a kurzov. Obsahové zameranie predmetu a časová dotácia hodín v jednotlivých ročníkoch bude vychádzať 

z učebných osnov a učebného plánu pre daný predmet podľa školského vzdelávacieho programu. Túto 

možnosť definuje Vyhláška o základnej škole č. 223/2022. 

 

Voliteľné predmety: 

 

5.-9. ročník:  Druhý cudzí jazyk:  

Nemecký jazyk  

Ruský jazyk 

 

5.-9. ročník:  Etická výchova  

Náboženská výchova 

 

6. ročník:  Cvičenia z biológie 

   Cvičenia z informatiky 

   Pohybové cvičenia 

 

7. ročník:  Cvičenia z biológie 

   Cvičenia z informatiky 

   Pohybové cvičenia 

 

V 7. ročníku,  8. ročníku  a 9.  ročníku sme navýšili celkový počet hodín spolu o 9 vyučovacích hodín. 

Toto navýšenie je v súlade s pokynmi v Rámcovom učebnom pláne schválenom Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 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 161 hodín na 2. stupni. Takéto hodiny sú financované z vlastných 

zdrojov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV. UČEBNÉ OSNOVY 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/sjl_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 5 5 4 5 5 24 

ŠkVP - - 1 - - 1 

Spolu 5 5 5 5 5 25 

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

a literatúra. 

 

Využitie disponibilných hodín: 

V 7.  ročníku je navýšená časová dotácia hodín o 1 vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa použije 

na opakovanie a upevňovanie preberaného učiva. 

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 II. stupeň základnej školy pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/sjl_nsv_2014.pdf


 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/aj_nsv_a1_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu ANGLICKÝ JAZYK  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 3 3 3 3 3 15 

ŠkVP - 1 1 1 1 4 

Spolu 3 4 4 4 4 19 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Anglický jazyk. 

 

Využitie disponibilných hodín: 

V 6. ročníku, 7. ročníku, 8. ročníku a 9. ročníku je navýšená časová dotácia hodín o 1 

vyučovaciu hodinu.  Táto hodina sa použije na opakovanie a upevňovanie preberaného učiva. 

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 II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/aj_nsv_a1_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/aj_nsv_a1_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník 

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 

s pokračovaním na druhom stupni 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 a tiež v prvých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania spočíva v podpore 

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

Proces učenia sa cudzieho jazyka v tejto fáze opierame o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré 

sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Dôležitou úlohou v oblasti cudzích jazykov je tiež 

podpora osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov 

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu NEMECKÝ JAZYK  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - - - - - - 

ŠkVP 1 2 2 3 3 11 

Spolu 1 2 2 3 3 11 

Predmet Nemecký jazyk predstavuje v 5. a 6. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

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

voliteľný predmet. V 7. až 9. ročníku je škola povinná ponúknuť žiakom druhý cudzí jazyk 

z rámca voliteľných hodín. 

V 5. ročníku 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 časovej 

dotácie hodín určenej pre daný predmet. 

V 6. až 9. ročníku sú učebné osnovy totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Nemecký jazyk. 

 



Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka v 5. 

ročníku 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 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 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, 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. 

 

 

 

Tematické 

okruhy 

Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové 

témy  
Rodina 

a spoločnosť 

Voľný čas 

a záľuby 

Človek 

a príroda 

Multikultúrna 

spoločnosť 

ZVUKOVÁ STRÁNKA 

JAZYKA: 

 suprasegmentálne javy 

(vetná melódia, slovný 

a vetný prízvuk, rytmus) 

 segmentálne javy 

s dôrazom na javy 

odlišné od materinského 

jazyka (dlhé a krátke 

samohlásky) 

GRAFICKÁ STRÁNKA 

JAZYKA A PRAVOPIS: 

ŽIAK VIE: 

 povedať, čo kto práve 

robí 

 rozprávať o zvieratách 

a ich pôvode 

 povedať, u koho sa 

práve nachádza/sa bude 

nachádzať 

 povedať, čo niekto rád 

robí vo svojom voľnom 

čase 

 vyjadriť domnienku 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

 

Ochrana 

života 

a zdravia 

 

Environment

álna výchova 



Krajiny, 

mestá a 

miesta 

 pravopis výrazov 

osvojovanej slovnej 

zásoby 

SLOVNÁ ZÁSOBA: 

 slovná zásoba v rozsahu 

cca 150 lexikálnych 

jednotiek týkajúcich sa 

vymedzených 

tematických okruhov, 

situácií a funkcií jazyka 

GRAMATIKA: 

 Skladba vety: 

 oznamovacia veta 

 rozkazovacia veta 

 opytovacia veta – 

doplňovacia 

a zisťovacia 

Podstatné mená: 

 určitý člen v 4. páde 

 neurčitý člen v 1.páde 

 neurčitý člen v 4.páde 

Zámená: 

 osobné zámená er, sie, 

wir, ihr, sie (Plural) 

 opytovacie zámená wer, 

wie, woher, was, wo 

 privlastňovacie zámeno 

mein (jednotné číslo) 

Číslovky: 

 1-20 

Slovesá: 

 pravidelné časovanie 

slovies v 3. osobe 

jednotného čísla 

 časovanie slovies v 3. 

osobe množného čísla 

 pravidelné časovanie 

slovies v 1. a 2. osobe 

množného čísla 

Predložky: 

 predložka in + kontinent 

 predložka am + deň 

v týždni 

 predložka bei + osoba 

Vety so záporom nicht   

 povedať, čo kto má 

alebo čo potrebuje 

 povedať, na aký 

hudobný nástroj niekto 

hrá 

 vyjadriť, čo niekto má 

a nemá rád 

 rozprávať 

o voľnočasových 

aktivitách 

 niečo uhádnuť 

 povedať, čo rád / nerád 

robí 

 povedať, ako často 

niekto niečo robí 

 počítať do 20 

 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

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.1/2020 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. 

 

6. až 9. ročník 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nj_nsv_a1_2014.pdf 

 

 

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.1/2020 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- 60% 3 

59 – 45% 4 

44 - 0% 5 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nj_nsv_a1_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nj_nsv_a1_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ročník 

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 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 ruského jazyka ako druhého cudzieho jazyka už na prvom stupni základnej školy 

s pokračovaním na druhom stupni 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 a tiež v prvých ročníkoch nižšieho stredného vzdelávania spočíva v podpore 

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

Proces učenia sa cudzieho jazyka v tejto fáze opierame o činnosť žiakov a ich zmyslové vnímanie, ktoré 

sú základom pre pamäťové a verbálne učenie sa. Dôležitou úlohou v oblasti cudzích jazykov je tiež 

podpora osobnosti dieťaťa. Vytvárajú sa základy pre ďalšie vzdelávanie, rozvíja sa schopnosť žiakov 

porozumieť vlastnej a cudzej kultúre. 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu RUSKÝ JAZYK  

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - - - - - - 

ŠkVP 1 2 2 3 3 11 

Spolu 1 2 2 3 3 11 

Predmet Ruský jazyk predstavuje v 5. a 6. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

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

voliteľný predmet. V 7. až 9. ročníku je škola povinná ponúknuť žiakom druhý cudzí jazyk 

z rámca voliteľných hodín. 

V 5. ročníku 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 časovej dotácie hodín 

určenej pre daný predmet. 

V 6. až 9. ročníku sú učebné osnovy totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Ruský jazyk. 

 



Nasledujúce metodicko-didaktické princípy majú význam pre efektívne vyučovanie cudzieho jazyka v 5. 

ročníku 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 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 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, 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 najzákladanejší 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, 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. Azbuka, pozdravy, rodina 

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

3. Opakovanie 

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

 

 

Tematický 

okruh  

Obsahový 

štandard  

Výkonový 

štandard  

Prierezové témy  

Azbuka. 

Pozdravy. 

Rodina.  

Členovia rodiny 

Voľnočasové 

aktivity 

Otázky:Kto je to? 

Je to...? 

Žiak vie vymenovať 

predmety v škole, v 

triede, učiteľ, žiaci 

Žiak vie položiť 

otázky: Aký predmet 

máš rád? Máš rád 

matematiku?, 

a odpovedať na nich. 

Azbuka. 

Pozdravy. 

Rodina.  

Môj dom Slovná zásoba: v 

izbe, v dome: izby, 

nábytok 

Žiak vie základné 

pomenovania 

predmetov v 

domácnosti a hračiek 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Opakovanie Slovná zásoba 

rodina, hry, šport, 

dom, izby 

Žiak vie použiť 

prebranú slovnú zásobu 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

 

 



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.1/2020 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 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: 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. 

 

6. až 9. ročník 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/rj_nsv_a1_2014.pdf 

 

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.1/2020 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- 60% 3 

59 – 45% 4 

44 - 0% 5 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rj_nsv_a1_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/rj_nsv_a1_2014.pdf


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/matematika_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu MATEMATIKA 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 4 4 4 4 5 21 

ŠkVP 1 - +1 - -1 1 

Spolu 5 4 5 4 4 22 

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

V predmete došlo k rozdeleniu hodinovej dotácie a vzdelávacích štandardov na celý stupeň 

vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového 

počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov pri zachovaní ich vnútornej 

logickej štruktúry a zásady primeranosti veku. 

Využitie disponibilných hodín: 

V 5. ročníku je navýšená časová dotácia hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na opakovanie a upevňovanie preberaného učiva. 

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 II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/matematika_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. – 8. ročník 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/informatika_nsv_2014.pdf 

 

9. ročník 

UČEBNÉ OSNOVY 

   Informatika – 9. ročník  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  

Metódy, 

formy 

práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

1  Softvér a 

hardvér – 

práca v 

počítačovej 

sieti a na 

internete  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a 

vzťahy: lokálne 

súbory na 

počítači a súbory 

na sieti, sieťovom 

disku, cesta 

(adresa) ako 

zápis, ktorý 

identifikuje 

• orientujú sa v 

konkrétnych miestach v 

sieti  

• používajú nástroje na 
zdieľanie (kopírovanie, 
prenášanie) súborov v 
rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré 

sú uložené na sieti a 

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači 

riadená 

práca  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu INFORMATIKA 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 - 4 

ŠkVP - - - - 1 1 

Spolu 1 1 1 1 1 5 

Učebné osnovy v 5. až 8. ročníku sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet 

Informatika.  V 9.  ročníku je predmet Informatika vytvorený v rámci disponibilných hodín. 

 

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 II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/informatika_nsv_2014.pdf


počítač, 

počítačová  sieť 

ako prepojenie 

počítačov a 

zariadení, 

Internet ako 

celosvetová  

počítačová sieť  

Procesy: sťahovanie 

a posielanie 

súborov 

súbory vo vlastnom 

počítači  

ukladajú súbory do 

svojho počítača z 

internetu, zo sieťového 

disku  

• nahrávajú súbory na 

sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a 

webovú adresu 

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači 

 

10  Reprezentácie 

a nástroje – 

práca s 

tabuľkami  

Pojmy: tabuľka, 
riadok, stĺpec, 
bunka, adresa 
bunky  

Vlastnosti a 
vzťahy: adresa 
bunky ako 
pozícia bunky v 
tabuľke, bunky 
a typy údajov 
(číslo, text), 
bunky ako 
zarovnanie, 
farba, veľkosť, 
okraje bunky, 
bunky so 
vzorcami  

Procesy: pohyb 

(navigácia) v 

tabuľke 

(šípkami, 

klikaním), 

vpisovanie 

údajov, ich 

upravovanie a 

zvýrazňovanie, 

jednoduché    

výpočty    s    

operáciami 

sčítania, 

odčítania, 

násobenia a 

delenia, 

vloženie 

jednoduchej 

funkcie  

• používajú konkrétne 

nástroje na prácu s 

tabuľkami  

• volia a používajú 

funkcie pre 

jednoduché výpočty  

• skúmajú nové 

nástroje v 

konkrétnom editore  

  k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

tvorba 

projektov a 

prezentácií, 

regionálna 

výchova  



2  Reprezentácie 

a nástroje – 

informácie  

Vlastnosti a 
vzťahy: vzťahy 
medzi 
jednotlivými 
typmi 
informácie  

(grafika, text, 

čísla, zvuk)  

• kódujú informáciu 
podľa pokynov do 
konkrétnej 
reprezentácie  

• dekódujú informáciu z 
jednoduchých 
reprezentácii  

• vyhľadávajú a 

získavajú informácie v 

informačnom systéme 

a databáze (knižnica, 

el. obchod, rezervácie 

lístkov...)  

• získavajú informácie 
rôznych typov 
pomocou konkrétnych 
nástrojov (napr. 
zoskenovaním, 
odfotením, nahraním 
zvuku, videa, ...)  

• rozhodnú sa pre 

nástroje na 

spracovanie 

informácii (na 

vyhľadávanie a 

získavanie, 

spracovanie 

informácií a 

komunikovanie 

pomocou nástrojov)  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

2  Reprezentácie 

a nástroje – 

štruktúry  

Pojmy: postupnosť, 

tabuľka  

(v zmysle 

frekvenčná, 

kódovacia, slovník, 

mriežka), riadok, 

stĺpec Vlastnosti a 

vzťahy: poradie 

objektov a ich 

pozícia v 

postupnosti, 

význam 

postupnosti, 

pozícia objektov v 

tabuľke, 

predchodca, 

nasledovník, 

sused, význam 

tabuľky  

• orientujú sa v 

jednoduchej štruktúre 

– vyhľadávajú a 

získavajú informácie 

zo štruktúry podľa 

zadaných kritérií  

• organizujú informácie 

do štruktúr – 

vytvárajú a 

manipulujú so 

štruktúrami, ktoré 

obsahujú údaje a 

jednoduché vzťahy 

(tabuľky, grafy, 

postupnosti obrázkov, 

čísel, ...)  

• interpretujú údaje zo 

štruktúr – vyvodia 

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 
celoživotnému 
učeniu sa, v 
oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  



existujúce vzťahy zo 

zadaných údajov  

 

  Procesy: práca s 

grafovými 

štruktúrami (s 

mapou, 

labyrintom, 

sieťou), práca 

so stromovými 

štruktúrami 

(strom 

rozhodnutí, 

stratégií, 

turnajov, 

rodokmeň), 

zapisovanie a 

vyhľadávanie v 

jednoduchej 

štruktúre, 

zostavovanie 

štruktúry  

v štruktúre, 

prerozprávajú 

informácie uložené v 

štruktúre vlastnými 

slovami  

   



12  Algoritmické  

riešenie 

problémov  

Vlastnosti a 
vzťahy: 
chyba v 
postupností 
príkazov 
(zlý príkaz, 
chýbajúcu 
príkaz, 
vymenený 
príkaz 
alebo 
príkaz 
navyše), 
riešenie, 
ktoré lepšie  

spĺňa 

stanovené 

kritérium v 

zadanom 

probléme 

Procesy: 

hľadanie 

chyby  

  

Pojmy: vetvenie, 

podmienka  

Vlastnosti a vzťahy: 
konštrukcia 
vetvenia s 
jednoduchou 
podmienkou, 
pravda, 
nepravda - 
splnená a 
nesplnená 
podmienka  

Procesy: 
zostavovanie, 
upravovanie 
vetvenia, 
vytvorenie 
podmienky,  

vyhodnotenie 

podmienky  

  

Vlastnosti a vzťahy: 
prostriedky 
jazyka pre: 
získanie vstupu, 
spracovanie 

– hľadanie, opravovanie 

chýb  

• rozpoznajú, že program 

pracuje nesprávne  hľadajú 

chybu vo vlastnom, 

nesprávne pracujúcom 
programe a opravia ju  

• interpretujú návod, v ktorom 

je chyba  

• diskutujú a argumentujú o 

správnosti riešenia (svojho aj 

cudzieho)  diskutujú o 

svojich riešeniach  

• diskutujú o rôznych 

postupoch a výstupoch 

riešenia (porovnajú riešenia 

konkrétneho problému od 

rôznych žiakov, z hľadiska 

dĺžky výsledku, trvania, 

veľkosti kódu/zápisu)  

• doplňujú, dokončujú, 

modifikujú rozpracované 

riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

  

– pomocou vetvenia  

• rozpoznajú situácie a 

podmienky, kedy treba použiť 

vetvenie  

• rozpoznajú, aká časť 
algoritmu sa má vykonať 
pred, v rámci a po skončení 
vetvenia  

• zostavujú a zapisujú 

podmienku  

• riešia problémy, ktoré 
vyžadujú vetvenie s 
jednoduchou podmienkou 
(bez logických spojok)  

• zapisujú riešenie problému s 

vetvením pomocou jazyka  

• interpretujú algoritmy s 

vetvením  

  

– pomocou nástrojov na 

interakciu  rozpoznávajú 

situácie, kedy treba čakať na 

vstup  

•  zapisujú algoritmus, ktorý 

reaguje na vstup interpretujú 

zapísané riešenie  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

aplikačná 

metóda, 

korekcia 

programu  

riešiť 

problémy, 

uplatňovať 

matematické 

myslenie a 

poznávanie v 

oblasti vedy a 

techniky, v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  



vstupu a 
zobrazenie 
výstupu  

Procesy: čakanie 
na neznámy 
vstup – 
vykonanie 
akcie – výstup, 
následný efekt  

  

  

vytvárajú hypotézu, ako 

neznámy algoritmus spracuje 

zadaný vstup 

 

4  Reprezentácie 

a nástroje – 

práca s 

textom  

Pojmy: schránka, 

odrážky a 

číslovanie, 

tabuľka  

Vlastnosti a 
vzťahy: slovo 
ako skupina 
písmen, veta 
ako skupina 
slov, odsek 
ako skupina 
viet, medzery 
a oddeľovače, 
obrázok a 
text, 
formátovanie 
textu, písmo + 
typ, veľkosť, 
hrúbka a 
farba písma 
(t.j. 
zvýraznenia), 

• používajú konkrétne 

nástroje editora na 

tvorbu a úpravu textu  

• volia vhodný nástroj na 

prácu s textom  

používajú nástroje na 

vyhľadanie a 

nahradenie textu  

• posudzujú vplyv 
formátovacích 
nástrojov a skrytých 
znakov na výsledný 
text a operácie s 
textom  

• skúmajú nové nástroje 

v konkrétnom editore  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

tvorba 

projektov a 

prezentácií, 

regionálna 

výchova  



zarovnanie 
odseku, 
obrázok ako 
súčasť textu, 
skryté značky 
ako súčasť 
textového 
dokumentu, 
obrázok ako 
súčasť textu, 
vplyv skrytých 
znakov na 
štruktúru aj 
výsledný 
vzhľad textu, 
znaky ako 
písmená, 
číslice, 
špeciálne 
znaky a 
symboly, text 
a hypertext  

(napr. na 

internete, v  

encyklopédii)  

Procesy: 

presúvanie, 

kopírovanie 

a vkladanie 

textu, 

vkladanie 

obrázkov zo 

súboru, 

kontrola 

pravopisu  

2  Softvér a 

hardvér – 

práca proti 

vírusom a 

špehovaniu  

Vlastnosti a 
vzťahy: vírus 
ako škodlivý 
softvér, 
špehovanie 
ako 
nepovolená 
aktivita 
softvéru alebo 
webových 
stránok, 
antivírus ako 
softvér na 
zisťovanie a 
odstraňovanie 

• akceptujú, že nemajú 

sťahovať a spúšťať 

neznáme, pochybné 

aplikácie  

• pracujú s 

mechanizmami na 

odhaľovanie a 

odstraňovanie vírusov  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  



škodlivého 
softvéru a 
blokovanie 
škodlivých 
činností, 
obmedzenia 
antivírusových 
programov  
(antivírus je 

tiež iba 

program, a 

nemusí 

odhaliť 

najnovší 

nebezpečný 

softvér)  

Procesy: v počítači 

môže bežať 

antivírusová 

ochrana a môže 

kontrolovať 

(takmer) 

všetko, čo 

robíme  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU   

  

V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je zameraná na získanie konkrétnych 

skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami – na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá 

zložka je zameraná na budovanie základov informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou 

počítačov. Prvá zložka tvorí základ vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej 

časti sa prelína i celým nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto 

oblasti sú potom dobrým predpokladom pre zvládnutie druhej zložky, ktorá má dominantné postavenie 

pri výučbe informatiky na strednej škole. Zároveň sa však druhá zložka objavuje už i v primárnom 

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

korektne využívali takto nadobudnuté zručnosti a poznatky i v iných predmetoch. Výuka prebieha v 

odbornej učebni informatiky, kde sa celá trieda delí na polovicu.  

  

Obsah predmetu informatika je rozdelený do 5 tematických okruhov:  

  

Informácie okolo nás (ION)  

Princípy fungovania IKT (PFI)  

Komunikácia prostredníctvom IKT (KOM)  

Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie (PRG) Informačná 

spoločnosť (ISP).  

  

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu CVIČENIA Z INFORMATIKY 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 
Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - - - - - - 

ŠkVP - 1 1 - - - 

Spolu - 1 1 - - 2 

Predmet Cvičenia z Informatiky predstavuje v 6. a 7. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

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

predmet.  

 



CIELE PREDMETU  

 

Žiaci  

• Hodiny povinne voliteľnej informatiky slúžia na prehĺbenie obsahu vyučovacieho predmetu 

Informatika pre tých žiakov, ktorí si túto hodinu zvolia z ponuky troch predmetov v danom ročníku, 

• uvažujú o informáciách a rôznych reprezentáciách, používajú vhodné nástroje na ich spracovanie,  

• uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov, vytvárajú návody, 

programy podľa daných pravidiel,  

• logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

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

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

• poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

• rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy s nimi spojené,  

• rešpektujú intelektuálne vlastníctvo.  

  

Naučiť žiakov základné pojmy, postupy a prostriedky informatiky, budovať informatickú kultúru, t.j. 

vychovávať k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a 

etických zásad používania informačných technológií a produktov.   

Toto poslanie by sa malo dosiahnuť spoločným pôsobením predmetu informatika a aplikovaním 

informačných technológií (IT) vo vyučovaní iných predmetov a v organizovaní a riadení školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UČEBNÉ OSNOVY  
 

  

 Cvičenia z Informatiky – 6. ročník  

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, 

formy práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

2  Softvér a 
hardvér – 
práca v 
počítačovej 
sieti a na  

internete  

  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a 
vzťahy: 
lokálne 
súbory na 
počítači a 
súbory na 
sieti, 
sieťovom 
disku, cesta 
(adresa) ako 
zápis, ktorý 
identifikuje 
počítač, 
počítačová  
sieť ako 
prepojenie 
počítačov a 
zariadení, 
Internet   
ako   
celosvetová   
počítačová 
sieť  

Procesy: 

sťahovanie a 

posielanie 

súborov  

• orientujú sa v 

konkrétnych 

miestach v sieti  

• používajú nástroje na 
zdieľanie 
(kopírovanie, 
prenášanie) súborov 
v rámci počítačovej 
siete  

• rozlišujú súbory, 

ktoré sú uložené na 

sieti a súbory vo 

vlastnom počítači  

ukladajú súbory do 

svojho počítača z 

internetu, zo 

sieťového disku  

• nahrávajú súbory na 

sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a 

webovú adresu  

riadená práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

v oblasti 
informačných a  
komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj   



3  Softvér a 

hardvér – 

práca so 

súbormi a 

priečinkami, 

práca v 

operačnom 

systéme  

Pojmy: súbor, 

priečinok  

Vlastnosti a 

vzťahy: v 

súbore je 

uložený nejaký 

obsah, rôzne 

typy súborov 

pre rôzne typy 

informácií 

(súbor s 

obrázkom, 

súbor s 

textom, súbor 

s tabuľkou), 

odpadkový kôš  

Procesy: 
vytvorenie, 
ukladanie 
dokumentov   

Vlastnosti a 
vzťahy: 
schránka ako 
miesto na 
krátkodobé 
uchovávanie 
alebo 
prenášanie 
údajov  

Procesy: 

používanie 

školského 

vzdelávacieho 

softvéru, práca 

s digitálnou 

učebnicou a 

encyklopédiou  

• ukladajú produkt 

do súboru  

• otvárajú 

rozpracovaný produkt 

zo súboru  

• orientujú sa v 

konkrétnej štruktúre 

priečinkov  používajú 

nástroj na manipuláciu 

so súbormi a 

priečinkami  

• presúvajú, mažú, 

premenujú súbory   

používajú rôzny 

aplikačný softvér, ktorý 

je primeraný veku  

riadená práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

6  Reprezentácie 

a nástroje – 

práca s 

grafikou  

Pojmy: oblasť, 

animácia  

Vlastnosti a 
vzťahy: 
obrázok ako 
štvorcová 
mriežka, 
priehľadnosť, 
obrázok  v 
rastri, 
animácia ako 
postupnosť 
obrázkov, 
dĺžka trvania 

• používajú 
konkrétne nástroje 
editora na tvorbu a 
úpravu obrázkov a 

animácií  hľadajú, 

odhaľujú a opravujú 
chyby pri úprave 

obrázkov aj animácií  

• kombinujú 

rôzne typy zdrojov 

skúmajú nové 

riadená práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

komentovaná 

prezentácia 

v oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj   



(dĺžka 
zobrazenia 
obrázkov na 
obrazovke)  

Procesy: kreslenie 

základných 

geometrických 

tvarov, 

používanie 

nástrojov na 

kreslenie, 

otáčanie, 

preklápanie a 

zmena veľkosti 

oblasti, zmena 

veľkosti 

papiera, 

spustenie a 

zastavenie 

animácie, 

krokovanie a 

prepínanie sa 

medzi 

obrázkami 

animácie, 

kreslenie 

obrázkov 

animácie, 
zmena 

poradia, 

vloženie a 

odstránenie 

obrázka z 

animácie 

nástroje v 

konkrétnom editore 



6  Reprezentácie 

a nástroje – 

práca s 

textom  

Pojmy:  schránka,  

odrážky  a  

číslovanie, 

tabuľka  

Vlastnosti a 
vzťahy: slovo 
ako skupina 
písmen, veta 
ako skupina 
slov, odsek 
ako skupina 
viet, 
medzery a 
oddeľovače, 
obrázok a 
text, 
formátovanie 
textu, písmo 
+ typ, 
veľkosť, 
hrúbka a 
farba písma 
(t.j. 
zvýraznenia), 
zarovnanie 
odseku, 
obrázok ako 
súčasť textu, 
skryté značky 
ako súčasť 
textového 
dokumentu, 
obrázok ako 
súčasť textu, 
vplyv 
skrytých 
znakov na 
štruktúru aj 
výsledný 
vzhľad textu, 
znaky ako 
písmená, 
číslice, 
špeciálne 
znaky a 
symboly, text 
a hypertext  

(napr. na 
internete, v 
encyklopédii)  

Procesy: 

presúvanie, 

• používajú konkrétne 
nástroje editora na 
tvorbu a úpravu 
textu  

• volia vhodný nástroj 

na prácu s textom  

používajú nástroje na 

vyhľadanie a 
nahradenie textu  

• posudzujú vplyv 
formátovacích 
nástrojov a skrytých 
znakov na výsledný 
text a operácie s 
textom  

• skúmajú nové 

nástroje v 

konkrétnom editore  

riadená 

práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

tvorba 

projektov a 

prezentácií, 

regionálna 

výchova  



kopírovanie 

a vkladanie 

textu, 

vkladanie 

obrázkov zo 

súboru, 

kontrola 

pravopisu  

8  Algoritmické  

riešenie 

problémov  

Pojmy: príkaz, 

parameter 

príkazu, 

postupnosť 

príkazov  

Vlastnosti a 

vzťahy: ako 

súvisí príkaz, 

poradie 

príkazov a 

výsledok, 

pravidlá jazyka 

pre  

• pomocou 

postupnosti 

príkazov  riešia 

problém 

skladaním 

príkazov do 
postupnosti  

• aplikujú pravidlá, 

konštrukcie 

jazyka pre 

zostavenie 

postupnosti 

príkazov  

riadená 

práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači,  

riešiť 

problémy, 

uplatňovať 

matematické 

myslenie a 

poznávanie v 

oblasti  

  

 



  zostavenie 

sekvencie príkazov  

Procesy: zostavenie a 
upravenie 
príkazu/príkazov, 
 
vyhodnotenie 
postupnosti 
príkazov, 
úprava 
sekvencie 
príkazov 
(pridanie,  
odstránenie 
príkazu, 
zmena 
poradia 
príkazov)  

Vlastnosti a vzťahy: 
jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: 
krokovanie, 
čo sa deje v 
počítači v 
prípade 
chyby v 
programe  

Vlastnosti a vzťahy: 
chyba v 
postupností 
príkazov (zlý 
príkaz, chýbajúcu 
príkaz, 
vymenený príkaz 
alebo príkaz 
navyše), riešenie, 
ktoré lepšie 
spĺňa stanovené 
kritérium v 
zadanom  

probléme  

Procesy: hľadanie 

chyby  

• interpretujú 

postupnosť príkazov  

hľadajú chybu v 

postupnosti príkazov a 
opravia ju  

  

• interpretácia zápisu 

riešenia  

• realizujú návod, 

postup, algoritmus 

riešenia úlohy - 

interpretujú ho, 

krokujú riešenie, 

simulujú činnosť  

• vykonávateľa  

  

• hľadanie, 

opravovanie chýb  

• rozpoznajú, že 

program pracuje 

nesprávne  

• hľadajú chybu vo 

vlastnom, nesprávne 

pracujúcom programe 

a opravia ju  

• interpretujú návod, v 

ktorom je chyba  

• diskutujú a 

argumentujú o 

správnosti riešenia 

(svojho aj cudzieho)  

diskutujú o svojich 

riešeniach  

• diskutujú o rôznych 

postupoch a 

výstupoch riešenia 

(porovnajú riešenia 

konkrétneho 

problému od rôznych 

žiakov, z hľadiska dĺžky 

výsledku, trvania, 

veľkosti kódu/zápisu)  

aplikačná 

metóda, 

korekcia 

programu  

vedy a 

techniky, v 

oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

 



• doplňujú, dokončujú, 

modifikujú 

rozpracované riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

3  Komunikácia 

a spolupráca 

– práca s 

nástrojmi na 

komunikáciu  

Pojmy: príloha, 

adresár  

Procesy: 

dodržiavanie 

netikety, 

preposlanie 

emailu, 

priloženie 

prílohy, 

odoslanie 

viacerým 

adresátom naraz  

• zostavujú a posielajú 
správu danému 
príjemcovi 
prostredníctvom 
konkrétneho 
emailového nástroja  

• hľadajú a zobrazujú 
prijatú správu od 
konkrétneho 
odosielateľa 
prostredníctvom 
konkrétneho 
emailového nástroja  

• pripájajú prílohu 
správy, zobrazujú 
prijatú prílohu 
prostredníctvom 
konkrétneho 
emailového nástroja  

• zhodnocujú správnosť 

emailovej adresy  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

v oblasti 

informačných a 

komunikačných 

technológií  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  

2  Komunikácia 

a spolupráca 

– 

vyhľadávanie 

na webe  

Pojmy: vyhľadávač  

Procesy: 

vyhľadávanie 

textov, stránok, 

obrázkov, videa, 

vyhľadávanie v 

mapách na 

internete  

• získavajú informácie z 

webových stránok a 

používajú ich vo 

svojich produktoch  

(rešpektujú autorské 

práva)  

• posudzujú účel 

webovej stránky  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

v oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj, 

mediálna 

výchova, 

multikultúrna 

výchova  



• diskutujú o výsledkoch 

vyhľadávania (či 

spĺňajú naše 

očakávania)  

• posudzujú správnosť 

vyhľadaných 

informácií  

   (výstup vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a 

získavajú textovú a 

grafickú informáciu 

podľa zadanej frázy na 

webe  

• prostredníctvom 
presne zadaných 
inštrukcií získavajú z 
konkrétneho zdroja 
požadované výstupy  

• vyhľadávajú rôzne 

typy informácií na 

webe  

   

3  Informačná 

spoločnosť – 

bezpečnosť a  

riziká  

  

Vlastnosti a vzťahy: 

vírus ako škodlivý 

softvér, 

dôveryhodnosť 

získaných 

informácií, riziká 

na internete a 

sociálnych 

sieťach  

Procesy: šírenie 

počítačových 

vírusov a 

spamov, 

bezpečné a  

etické  správanie 

sa na internete, 

činnosť hekerov  

• diskutujú o rizikách na 

internete  aplikujú 

pravidlá pre 

zabezpečenie emailu 

proti neoprávnenému 

použitiu  

• aplikujú pravidlá pre 

zabezpečenie údajov, 

aplikácii (aj emailu) 

proti neoprávnenému 

použitiu  

• diskutujú o 

počítačovej kriminalite  

• diskutujú o 

dôveryhodnosti 

informácií na webe  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 
celoživotnému 
učeniu sa, v 
oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  

  

  

 

 

 

 

 

 



   Cvičenia z Informatiky – 7. ročník   

 

Téma  Základné pojmy  Očakávaný výstup  
Metódy, 

formy práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

1  Softvér a 
hardvér – 
práca v 
počítačovej 
sieti a na  

internete  

  

Pojmy: sieť  

Vlastnosti a 

vzťahy: 

lokálne 

súbory na 

počítači a 

súbory na 

sieti, 

sieťovom 

disku, cesta 

(adresa) 

ako zápis, 

ktorý 

identifikuje   

počítač,   

počítačová   

sieť ako 

prepojenie 

počítačov a 

zariadení, 

Internet ako 

celosvetová  

počítačová 

sieť  

Procesy: 

sťahovanie a 

posielanie 

súborov  

• orientujú sa v 

konkrétnych miestach v 

sieti  

• používajú nástroje na 

zdieľanie (kopírovanie, 

prenášanie) súborov v 

rámci počítačovej siete  

• rozlišujú súbory, ktoré 

sú uložené na sieti a 

súbory vo vlastnom 

počítači  

• ukladajú súbory do 

svojho počítača z 

internetu, zo sieťového 

disku  

• nahrávajú súbory na 

sieťový disk  

• rozlišujú emailovú a 

webovú adresu  

komentovaná 

prezentácia, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

tvorba 

prezentácie  

v oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj, 

mediálna 

výchova, 

multikultúrna 

výchova  

1  Informačná 

spoločnosť 

– 

bezpečnosť 

a  

riziká  

Vlastnosti a 

vzťahy: vírus 

ako škodlivý 

softvér, 

dôveryhodnosť 

získaných 

informácií, 

riziká na 

internete a 

sociálnych 

sieťach 

Procesy: šírenie 

počítačových 

• diskutujú o 

rizikách na internete  

aplikujú pravidlá pre 

zabezpečenie emailu 

proti neoprávnenému 

použitiu  

aplikujú pravidlá pre 

zabezpečenie údajov, 

aplikácii (aj emailu) proti 

neoprávnenému 

použitiu  

• diskutujú o počítačovej 

kriminalite  

riadená práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači 

v oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný a 

sociálny 

rozvoj  



vírusov a 

spamov, 

bezpečné a  

etické  

správanie sa 

na internete, 

činnosť 

hekerov 

• diskutujú o 

dôveryhodnosti 

informácií na webe 

 

1  Softvér a 
hardvér – 
práca so 
súbormi a  

priečinkami  

  

Pojmy: súbor, 

priečinok  

Vlastnosti a 
vzťahy: v 

súbore je 
uložený 
nejaký obsah, 
rôzne typy 

súborov pre 
rôzne    typy     

informácií    

(súbor    s 

obrázkom,  

súbor  s  

textom,  

súbor  s 

tabuľkou), 

odpadkový 

kôš  

Procesy: vytvorenie, 

ukladanie 

dokumentov  

• ukladajú produkt do 

súboru  

• otvárajú rozpracovaný 

produkt zo súboru  

• orientujú sa v 

konkrétnej štruktúre 

priečinkov  

• používajú nástroj na 

manipuláciu so súbormi 

a priečinkami  

• presúvajú, mažú, 

premenujú súbory  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 
celoživotnému 
učeniu sa, v 
oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií  

tvorba 

projektov a 

prezentácií, 

regionálna 

výchova  

1  Softvér a 
hardvér – 
práca v 
operačnom 
systéme  

  

Vlastnosti a 
vzťahy: 
schránka ako 
miesto na 
krátkodobé 
uchovávanie 
alebo 
prenášanie 
údajov  

Procesy: 

používanie 

školského 

vzdelávacieho 

softvéru, 

práca s 

digitálnou 

 používajú rôzny 

aplikačný softvér, ktorý 

je primeraný veku  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  



učebnicou a 

encyklopédiou  

3  Reprezentácie 
a nástroje – 
informácie  

  

Vlastnosti a 

vzťahy: 

vzťahy 

medzi 

jednotlivými 

typmi 

informácie 

(grafika, 

text, čísla, 

zvuk)  

• kódujú informáciu 
podľa pokynov do 
konkrétnej 
reprezentácie  

• dekódujú informáciu z 
jednoduchých 
reprezentácii  

• vyhľadávajú a získavajú 

informácie v 

informačnom systéme a 

databáze (knižnica,  

el. obchod, rezervácie 

lístkov...)  

• získavajú informácie 
rôznych typov 
pomocou konkrétnych 
nástrojov (napr.  

zoskenovaním, 
odfotením, nahraním 
zvuku, videa, ...)  

• rozhodnú sa pre 

nástroje na spracovanie 

informácii (na 

vyhľadávanie a 

získavanie, spracovanie 

informácií a 

komunikovanie 

pomocou nástrojov)  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 
celoživotnému 
učeniu sa, v 
oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

2  Reprezentácie 

a nástroje – 

štruktúry  

Pojmy: 

postupnosť, 

tabuľka (v 

zmysle 

frekvenčná, 

kódovacia, 

slovník, 

mriežka), 

riadok, stĺpec  

Vlastnosti a vzťahy: 

poradie objektov 

a ich pozícia v  

• orientujú sa v 

jednoduchej 

štruktúre – 

vyhľadávajú a 

získavajú informácie 

zo štruktúry podľa 

zadaných kritérií  

• organizujú 

informácie do 

štruktúr – vytvárajú  

riadená 

práca  

pri 

počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači  

k 

celoživotnému 

učeniu sa, v 

oblasti 

informačných a  

komunikačných 

technológií  

osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  

 



  postupnosti, 

význam  

postupnosti, 

pozícia objektov 

v tabuľke, 

predchodca, 

nasledovník, 

sused, význam 

tabuľky  

Procesy: práca s 

grafovými 

štruktúrami (s 

mapou, 

labyrintom, 

sieťou), práca 

so stromovými 

štruktúrami 

(strom 

rozhodnutí, 

stratégií, 

turnajov, 

rodokmeň),  

 zapisovanie a 

vyhľadávanie 

v jednoduchej 

štruktúre, 

zostavovanie 

štruktúry  

a manipulujú so 

štruktúrami, ktoré 

obsahujú údaje a 

jednoduché vzťahy 

(tabuľky, grafy,  

postupnosti obrázkov, 

čísel, ...)  

 interpretujú údaje zo 

štruktúr – vyvodia 

existujúce vzťahy zo 

zadaných údajov v 

štruktúre, 

prerozprávajú 

informácie uložené v 

štruktúre vlastnými 

slovami  

   

6  Reprezentáci

e a nástroje 

– práca s 

prezentácia

mi   

Procesy:  manipulácia  

s poradím  snímok, 

vloženie 

prepojenia  

 používajú nástroje 

editora na tvorbu a 

úpravu prezentácií  

komentovan

á 

prezentácia, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

tvorba 

prezentácie  

v oblasti 
informačných 
a  
komunikačnýc

h technológií, 

sociálne a 

personálne  

tvorba 

projektov 

a 

prezentác

ií  



1

2  

Algoritmické  

riešenie 

problémov  

Vlastnosti a vzťahy: 
platí - neplatí, 
a/alebo/nie  

(neformálne)  

Procesy: 
krokovanie 
sekvencie a 
opakovania, 
rozhodovanie  
o pravdivosti 
tvrdenia  

Vlastnosti a vzťahy: 

chybný zápis, 

konštrukcie   

jazyka   ako   

postupnosť 

príkazov  

Procesy: 
zostavovanie 
programu v 
jazyku na zápis 
algoritmov, 
spustenie 
programu  

Pojmy: príkaz, 

parameter príkazu, 

postupnosť 

príkazov  

Vlastnosti a 
vzťahy: ako 
súvisí príkaz, 
poradie 
príkazov a 
výsledok, 
pravidlá jazyka 
pre zostavenie 
sekvencie 
príkazov  

Procesy: 

zostavenie a 

upravenie 

príkazu/príkaz

ov, 

vyhodnotenie 

postupnosti 

príkazov, 

úprava 

sekvencie 

analýza problému  

• uvažujú o 

obmedzeniach, ktoré 

súvisia s riešením 

úlohy  

• navrhujú riešenie, 
vyjadrujú plán riešenia 

 identifikujú 
opakujúce sa vzory  

• uvažujú o hraničných 
prípadoch (na úrovni 
cyklov)  

• rozhodujú o 
pravdivosti/nepravdivo
sti tvrdenia (výroku)  

• vyberajú prvky alebo 
možností podľa 
pravdivosti tvrdenia  

• popisujú vzťahy medzi 
informáciami 
vlastnými slovami  

• uvádzajú kontra 
príklad, kedy niečo 
neplatí, nefunguje  

• uvažujú o rôznych 

riešeniach  

  

jazyk na zápis riešenia  

• používajú jazyk na 

popis riešenia 

problému - aplikujú 

pravidlá, konštrukcie 

jazyka  

  

pomocou postupnosti 

príkazov  

riadená 

práca  

pri počítači, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

aplikačná 

metóda, 

korekcia 

programu  

riešiť 

problémy, 

uplatňovať 

matematické 

myslenie a 

poznávanie v 

oblasti vedy a 

techniky, v 

oblasti 

informačných 

a 

komunikačnýc

h technológií  

  



príkazov 

(pridanie,  

odstránenie 

príkazu, zmena  

 

  poradia príkazov)  

Vlastnosti a vzťahy: 
jazyk - vykonanie 
programu  

Procesy: krokovanie, 
čo sa deje v 

počítači v 
prípade chyby v 
programe  

Vlastnosti a 

vzťahy: chyba v 
postupností 
príkazov (zlý 

príkaz, 
chýbajúcu 
príkaz, 

vymenený 

príkaz alebo 
príkaz navyše), 
riešenie, ktoré 
lepšie spĺňa 

stanovené 
kritérium v 

zadanom 

probléme  

Procesy: hľadanie chyby  

• riešia problém 
skladaním príkazov 
do postupnosti  

• aplikujú pravidlá, 

konštrukcie jazyka 
pre zostavenie 
postupnosti príkazov 

 interpretujú 

postupnosť príkazov  

• hľadajú chybu v 
postupnosti príkazov 
a opravia ju  

  

interpretácia zápisu 

riešenia  

• realizujú návod, 

postup, algoritmus 

riešenia úlohy - 

interpretujú ho, 

krokujú riešenie, 

simulujú činnosť 

vykonávateľa  

  

hľadanie, opravovanie 

chýb  

• rozpoznajú, že 

program pracuje 

nesprávne  

   



• hľadajú chybu vo 

vlastnom, nesprávne 

pracujúcom 

programe a opravia 

ju  

• interpretujú návod, 

v ktorom je chyba  

• diskutujú a 

argumentujú o 

správnosti riešenia 

(svojho aj cudzieho)  

• diskutujú o svojich 

riešeniach  

• diskutujú o rôznych 

postupoch a 

výstupoch riešenia 

(porovnajú riešenia 

konkrétneho 

problému od 

rôznych žiakov, z 

hľadiska dĺžky 

výsledku, trvania, 

veľkosti 

kódu/zápisu)  

• doplňujú, 

dokončujú, 

modifikujú 

rozpracované 

riešenie  

• navrhujú vylepšenie  

1  Informačná 

spoločnosť - 

digitálne 

technológie  

v spoločnosti  

  

Vlastnosti a vzťahy: 
informatika ako 
povolanie, 
informatika v 
povolaniach 
(napr. aj v dizajne 
a v architektúre, v 
obchode, vo  
financiách)  

• diskutujú o vzťahu 
digitálnych 
technológií k 
povolaniam  

• diskutujú o 

digitálnych 

technológiách v 

spoločnosti  

komentovaná 

prezentácia, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

tvorba 

prezentácie  

v oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

tvorba 

projektov 

a 

prezentácií  

1  Informačná 

spoločnosť – 

legálnosť 

používania  

Vlastnosti a vzťahy: 

autorské právo a 

jeho vzťah k 
autorovi, dielu a 

použitiu, softvér 
zadarmo a 

platený softvér  

• diskutujú o 
dodržiavaní 
základných 
princípoch 
autorských práv  

• diskutujú, či bolo 

dielo legálne 

nadobudnuté, a o 

komentovaná 

prezentácia, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

tvorba 

prezentácie  

v oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

tvorba 

projektov 

a 

prezentácií  



Procesy: legálnosť a 

nelegálnosť 

používania 

softvéru a 

informácií (texty, 

obrázky, hudba, 

filmy, ...)  

tom, ako sa dá ďalej 

používať  

• diskutujú o právnych 

dôsledkoch 

nelegálne 

používaného diela  

• diskutujú o právnych 

dôsledkoch 

publikovania 

kriminálneho a 

nelegálneho obsahu 

2  Softvér a 

hardvér – 

počítač a 

prídavné 

zariadenia  

Pojmy: program, 

procesor, pamäť 

Vlastnosti a vzťahy: 

počítač ako zariadenie 

s procesorom a 

pamäťou, pamäť si 

pamätá programy a 

údaje, pamäť v 

počítači ako 

zariadenie na 

(krátkodobé) 

uchovanie  informácií,  

disk  v počítači ako 

zariadenie na 

dlhodobé uchovanie 

informácií, procesor 

vykonáva programy 

(program ako návod 

pre procesor), 

tlačiareň, 

reproduktor/slúchadlá 

ako zariadenia 

sprostredkovanie 

výstupu, skener, 

digitálny fotoaparát, 

kamera, mikrofón ako 

zariadenia na 

digitalizáciu údajov, 

rozdiel medzi 

hardvérom a 

softvérom  

• pracujú s 

pamäťovými a 

prídavnými 

zariadeniami: 

prenášajú, ukladajú, 

kopírujú informácie  

• pracujú s prídavnými 

zariadeniami (napr.  

naskenujú, vytlačia 
dokument, nahrajú 
zvuk, zosnímajú 
obraz 
fotoaparátom 
alebo kamerou)  

• skúmajú nové 

možnosti použitia 

konkrétneho 

hardvéru  

• porovnajú klady a 

zápory počítačov 

rôznych typov (napr. 

stolný počítač, 

notebook, tablet)  

• rozlišujú vstupné a 

výstupné zariadenia  

komentovaná 

prezentácia, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

tvorba 

prezentácie  

v oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

tvorba 

projektov 

a 

prezentácií  



2  Komunikácia 

a spolupráca 

– 

vyhľadávanie 

na webe  

Pojmy: vyhľadávač  

Procesy: vyhľadávanie 
textov, stránok, 
obrázkov, videa,  
vyhľadávanie v 

mapách na  

internete  

• diskutujú o 

výsledkoch 

vyhľadávania (či 

spĺňajú naše 

očakávania)  

• posudzujú správnosť 

vyhľadaných 

informácií (výstup 

vyhľadávania)  

• vyhľadávajú a 

získavajú textovú a 

grafickú informáciu 

podľa zadanej frázy 

na webe  

• prostredníctvom 

presne zadaných 

inštrukcií získavajú z 

konkrétneho zdroja 

požadované výstupy  

• vyhľadávajú rôzne 

typy informácií na 

webe  

komentovaná 

prezentácia, 

samostatná 

práca pri 

počítači, 

tvorba 

prezentácie  

v oblasti 
informačných a  

komunikačných 

technológií, 

sociálne a 

personálne  

tvorba 

projektov 

a 

prezentácií  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/fyzika_nsv_2014-12-03.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu FYZIKA 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - 2 1 2 1 6 

ŠkVP - -1 - - +1 - 

Spolu - 1 1 2 2 6 

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

V predmete došlo k rozdeleniu hodinovej dotácie a vzdelávacích štandardov na celý stupeň 

vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového 

počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov pri zachovaní ich vnútornej 

logickej štruktúry a zásady primeranosti veku. 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Fyzika 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_nsv_2014-12-03.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/fyzika_nsv_2014-12-03.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/chemia_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu CHÉMIA 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - - 2 2 1 5 

ŠkVP - - -1 - +1 - 

Spolu - - 1 2 2 5 

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

V predmete došlo k rozdeleniu hodinovej dotácie a vzdelávacích štandardov na celý stupeň 

vzdelávania pri zachovaní postupnosti jednotlivých vzdelávacích štandardov a celkového 

počtu vyučovacích hodín jednotlivých vyučovacích predmetov pri zachovaní ich vnútornej 

logickej štruktúry a zásady primeranosti veku. 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Chémia 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/chemia_nsv_2014.pdf


   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/biologia_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu BIOLÓGIA 

Vzdelávacia oblasť Človek a príroda 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 2 1 2 1 1 7 

ŠkVP - 1 - 1 1 3 

Spolu 2 2 2 2 2 10 

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

Využitie disponibilných hodín: 

V 6., 8. a 9. ročníku je navýšená časová dotácia hodín o 1 vyučovaciu hodinu.  Táto hodina 

sa použije na opakovanie a upevňovanie preberaného učiva. 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Biológia 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/biologia_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU 

 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch s dôrazom na vzájomné 

vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým a neživým zložkám prostredia. Predmet 

je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych 

prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. Orientuje sa na prejavy života a vzájomné 

vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku 

vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich 

v praktickom živote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia.  

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a 

tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram 

vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. Učivo v príme  je usporiadané v nadväznosti na osvojené 

poznatky z nižšieho stupňa vzdelávania a skúsenosti žiakov z vnímania prírodných objektov, vzťahov 

organizmov a človeka v prírodnom prostredí. Štruktúra učiva je orientovaná na konkrétne prírodné celky, 

poznávanie jednotlivých organizmov v nich žijúcich, triedenie a zovšeobecňovanie poznatkov, s 

pozornosťou na potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu, s postupným prechodom na pochopenie 

vnútorných štruktúr. Usporiadanie učiva vedie k postupnému poznávaniu zložitosti organizmov a 

postupne prehlbovať poznatky.  

  

 CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU 

  

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:  

 Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu CVIČENIA Z BIOLÓGIE 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - - - - - - 

ŠkVP - 1 1 - - - 

Spolu - 1 1 - - 2 

Predmet Cvičenia z Biológie predstavuje v 6. a 7. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

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

predmet.  

 



 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako 

súčastí celku.  

 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia 

prírodných procesov a javov.  

 Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.  

  

Kompetencie v oblasti prírodných vied:  

 

Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný 

ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa 

vonkajších znakov, životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred 

škodlivými druhmi. Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú 

stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné 

geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. Poznať základné 

podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a 

možnosti ich odstránenia  Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb a 

živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. Poznať zložky životného prostredia, 

ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu 

životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany životného 

prostredia a prírody.   

  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov:  

  

• v oblasti komunikačných schopností:  

- identifikovať a správne používať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné 

znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať 

verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje, 

vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje 

poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej 

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

a ich využitie.  

  

• v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť:  

- riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a 

prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ 

z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť 

závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, 

experimentovať a odhadovať.  

  

• v oblasti sociálnych kompetencií:  

- vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne 

radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné 

výkony a pokroky v učení,  



  

• v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

- používať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodržiavať pravidlá bezpečnosti a 

ochrany zdravia, využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s 

prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických 

podmienkach.  

 

UČEBNÉ OSNOVY  
 

  

Cvičenia z Biológie – 6. ročník 

 

 

Téma  
Základné 

pojmy  

Očakávaný 

výstup  

Metódy, 

formy práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

  1 TC: 

Život s 

človekom 

a v 

ľudských 

sídlach. 

2. Ľudské 

obydlia a 

ich okolie 

– 

živočíchy  

hospodársky 

významné  

živočíchy, 

ľudské sídla, 

zdomácňovanie, 

domestifikácia, 

šľachtenie, 

kríženie, 

plemeno  

Žiak vie: rozlíšiť 

špecifiká 

spoločenstva 

vznikajúceho v 

ľudských sídlach 

a v ich okolí, 

zhodnotiť vplyv 

človeka na 

prostredie 

organizmov, 

vysvetliť, aký 

význam majú pre 

človeka 

živočíchy žijúce 

v ľudských 

sídlach a v ich 

okolí, navrhnúť a 

realizovať 

projekt na 

poznávanie 

organizmov 

žijúcich v okolí 

svojho bydliska 

alebo školy, 

prezentovať 

výsledky z 

projektu, uviesť 

význam kríženia 

rastlín a 

živočíchov pre 

človeka, uviesť 

význam 

zdomácňovania 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom, 

vychádzka 

do okolia 

školy  

poznávať živé 

organizmy a 

ich význam pre 

život človeka, 

chápať ľudské 

sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



živočíchov pre 

človeka  

 

  1  Rastliny 

pestované v 

záhradách  

cibuľová 

zelenina, 

hlúbová 

zelenina, 

koreňová 

zelenina, 

plodová 

zelenina, 

strukoviny, 

cibuľa, 

cesnak, 

kapusta, kel, 

karfiol, 

kaleráb, 

mrkva, 

petržlen, 

fazuľa, hrach, 

rajčiak, 

paprika  

Žiak vie: vysvetliť, aký 

význam majú pre 

človeka pestované 

rastliny žijúce v 

ľudských sídlach a v ich 

okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho 

bydliska alebo školy, 

prezentovať výsledky z 

projektu, pomenovať 

podľa ukážky zástupcov 

zeleniny, rozlíšiť a 

pomenovať aspoň päť 

druhov zeleniny na 

ukážkach,vysvetliť 

potrebu hnojenia pôdy 

v záhrade pri 

dlhoročnom pestovaní 

plodín,vysvetliť význam 

zeleniny vo výžive 

človeka  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

rozvoj poznatkov 

o človeku z 

hľadiska 

zdravého 

životného štýlu a 

ochrany zdravia, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Rastliny 

rumovísk 

a 

okrajov 

ciest  

rumovisko, 

burina, ruža 

šípová, baza 

čierna, agát, 

pŕhľava, 

palina, lopúch, 

bodliak, 

lastovičník, 

loboda, 

rezeda, mrlík, 

hluchavka, 

peniažtek, 

mlieč, 

vesnovka, 

čakanka  

Žiak vie vysvetliť pojem 

rumovisko, spoznať na 

ukážke a pomenovať 

aspoň päť druhov 

rastlín rumovísk a 

okrajov ciest  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



 1  Liečivé, 

jedovaté a 

chránené 

rastliny  

liečivé rastliny, 

jedovaté 

rastliny, 

chránené 

rastliny, 

púpava, 

podbeľ, 

skorocel, lipa, 

breza, 

ľubovník, 

nechtík, 

medovka, 

mäta, 

levanduľa, 

bazalka, 

materina 

dúška, mak, 

konvalinka, 

ľuľok, blen, 

durman, tis, 

snežienka  

Žiak vie vysvetliť pojem 

liečivé rastliny, 

jedovaté rastliny, 

chránené rastliny, 

spoznať na ukážke a 

pomenovať aspoň dva 

druhy liečivých rastlín, 

jedovatých rastlín, 

chránených rastlín  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

rozvoj 

poznatkov o 

človeku z 

hľadiska 

zdravého 

životného štýlu a 

ochrany zdravia, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Živočíchy 

prospešné pre 

človeka  

včela, 

včelstvo, 

včelárstvo, 

ryby,  

rybárstvo, 

rybnikárstvo, 

úľ, matka, 

robotnica, 

trúd, plást, 

med, vosk, 

larva, kukla, 

roj, kapor, 

pstruh, rybník,  

Žiak vie: rozlíšiť 

špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v 

ľudských sídlach a v ich 

okolí, zhodnotiť vplyv 

človeka na prostredie 

organizmov, vysvetliť, 

aký význam majú pre 

človeka živočíchy žijúce 

v ľudských sídlach a v 

ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho 

bydliska alebo školy, 

prezentovať výsledky z 

projektu, opísať na 

ukážke význam 

jednotlivých kást včiel v 

úli, uviesť príklady 

významu chovu včiel 

pre človeka, vysvetliť 

význam rýb pre 

človeka, porovnať 

nároky kapra a pstruha 

na chov, vysvetliť 

pojmy rybárstvo a 

rybnikárstvo 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



 

  1  Chovateľsky 

významné 

vtáky  

zvieratá 

hospodárske, 

domáce, kura, 

sliepka, kohút, 

kurča, kačica, 

káčer, káča, 

hus, gunár, 

húsa, morka, 

moriak, 

pohlavná 

dvojtvarosť, 

vajcia, perie, 

mäso ,masť, 

hrabavá 

hydina, vodná 

hydina  

Žiak vie: rozlíšiť 

špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských 

sídlach a v ich okolí, 

zhodnotiť vplyv človeka 

na prostredie 

organizmov, vysvetliť, 

aký význam majú pre 

človeka živočíchy žijúce 

v ľudských sídlach a v 

ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho 

bydliska alebo školy, 

prezentovať výsledky z 

projektu, na ukážke 

pomenovať samca a 

samicu kury, husi, 

kačice a morky, uviesť 

význam ich 

chovu,vysvetliť na 

príklade sliepky a 

kohúta pohlavnú 

dvojtvarosť, vysvetliť a 

porovnať pojmy 

hrabavá a vodná hydina 

a ich končatiny  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

oblasť 

komunikačných a 

sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1 Chovateľsky 

významné 

cicavce  

zvieratá 

hospodárske, 

domáce, králik, 

sviňa, ošípaná, 

tur, dobytok, koza, 

ovca, kôň, 

párnokopytníky, 

nepárnokopytníky, 

kopytá, rohy, 

hnoj, jazdectvo, 

hipoterapia, 

mlieko, mäso, 

kosti, srsť, koža, 

tuk, štetiny, vlna  

Žiak vie: rozlíšiť 

špecifiká 

spoločenstva 

vznikajúceho v 

ľudských sídlach a v 

ich okolí, zhodnotiť 

vplyv človeka na 

prostredie 

organizmov, 

vysvetliť, aký význam 

majú pre človeka 

živočíchy žijúce v 

ľudských sídlach a v 

ich okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

poznávanie 

organizmov žijúcich v 

okolí svojho bydliska 

alebo školy, 

prezentovať výsledky 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom   

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre 

život človeka, 

chápať ľudské 

sídla ako životný 

priestor 

organizmov, 

rozvoj 

poznatkov o 

človeku z 

hľadiska 

zdravého 

životného štýlu 

a ochrany 

zdravia, oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



z projektu, rozpoznať 

na ukážke tri druhy 

hospodársky 

chovaných zvierat, 

rozpoznať samca, 

samicu a mláďa 

dvoch hospodársky 

chovaných zvierat, 

uviesť význam chovu 

hospodárskych 

zvierat, uviesť 

dôsledky pridávania 

veľkého množstva 

chemických 

prípravkov do 

potravy 

hospodárskych 

zvierat, uviesť 

rozdiely medzi párno 

a nepárnokopytníkmi  

 1  Nežiaduce 

živočíchy 

pre človeka 

a v 

domácnosti  

škodcovia, 

parazity vonkajšie, 

vnútorné, 

prenášače nákazy, 

prevencia, 

premnoženie 

hmyzu, múčiar, 

mucha, moľa, 

šváb, voš, hnidy, 

blcha, ploštica, 

pásomnica, mrľa, 

hlísta,  

Žiak vie: rozlíšiť 

špecifiká spoločenstva 

vznikajúceho v 

ľudských sídlach a v 

ich okolí, zhodnotiť 

vplyv človeka na 

prostredie 

organizmov, vysvetliť, 

aký význam majú pre 

človeka živočíchy 

žijúce v ľudských 

sídlach a v ich okolí, 

navrhnúť a realizovať 

projekt na poznávanie 

organizmov žijúcich v 

okolí svojho bydliska 

alebo školy, 

prezentovať výsledky 

z projektu, vysvetliť 

význam, zásady 

prevencie a spôsob 

ochrany pred 

škodlivými druhmi, 

zdôvodniť na príklade 

škodlivosť vnútorného 

a vonkajšieho 

parazita,poznať na 

ukážke dva živočíchy 

znehodnocujúce 

potraviny, poznať 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom   

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre 

život človeka, 

chápať ľudské 

sídla ako životný 

priestor 

organizmov, 

rozvoj 

poznatkov o 

človeku z 

hľadiska 

zdravého 

životného štýlu 

a ochrany 

zdravia, oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



zásady ochrany pred 

vnútornými parazitmi, 

poznať spôsob 

odstránenia vší z 

vlasov, 

 

  1  Nežiaduce 

cicavce v 

okolí 

ľudských 

obydlí  

škodcovia, 

prenášače 

nákazy, 

prevencia, 

premnoženie 

hlodavcov,  

dezinfekcia, 

dezinsekcia, 

deratizácia 

biologická 

ochrana, 

myš, potkan, 

hlodavce, 

nákazlivé 

choroby  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká 

spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských 

sídlach a v ich okolí, 

zhodnotiť vplyv človeka 

na prostredie 

organizmov, vysvetliť, 

aký význam majú pre 

človeka živočíchy žijúce v 

ľudských sídlach a v ich 

okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho 

bydliska alebo školy,  

prezentovať výsledky z 

projektu, rozlíšiť na 

ukážke myš a potkana, 

uviesť riziko výskytu 

myší a potkanov v 

domácnosti, poznať 

spôsoby ochrany pred 

myšami a potkanmi, 

porovnať spôsob života 

a veľkosť potkana 

tmavého a hnedého  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom   

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

rozvoj poznatkov 

o človeku z 

hľadiska zdravého 

životného štýlu a 

ochrany zdravia, 

oblasť 

komunikačných a 

sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



  1   Živočíchy 

v okolí 

ľudských 

sídel  

škodcovia, 

dezinsekcia, 

premnoženie 

hmyzu, 

biologická 

ochrana, 

spevavce, 

vošky, vlnačka, 

obaľovač, 

mlynárik, osa, 

lastovička, 

belorítka, 

sýkorka, 

škorec, drozd, 

hrdlička, holub, 

stehlík, vrabec  

Žiak vie: rozlíšiť špecifiká 

spoločenstva 

vznikajúceho v ľudských 

sídlach a v ich okolí, 

zhodnotiť vplyv človeka 

na prostredie 

organizmov, vysvetliť, 

aký význam majú pre 

človeka živočíchy žijúce 

v ľudských sídlach a v ich 

okolí, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

poznávanie organizmov 

žijúcich v okolí svojho 

bydliska alebo školy, 

prezentovať výsledky z 

projektu, uviesť dva 

bezstavovce žijúce v 

sade, záhrade, 

domácnosti a 

rumovisku, vysvetliť 

škodlivosť premnoženia 

bezstavovcov v týchto 

lokalitách, opísať 

význam spevavých 

vtákov okolí ľudských 

sídel, poznať na ukážke 

troch spevavých vtákov, 

uviesť príklad 

hmyzožravého spevavca.  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom   

poznávať živé 

organizmy a ich 

význam pre život 

človeka, chápať 

ľudské sídla ako 

životný priestor 

organizmov, 

oblasť 

komunikačných a 

sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1   

Chránené 

živočíchy v 

blízkosti 

človeka   

chránené 

živočíchy, čmel, 

vidlochvost, 

bystruška, 

ropucha, 

jašterica, 

lastovička, 

belorítka, 

drozd, sýkorka, 

sokol, netopier, 

krt, jež  

Žiak vie vysvetliť 

pojem chránený 

živočích a 

nutnosť ochrany 

takýchto druhov, 

na ukážke vie 

pomenovať 

aspoň päť 

druhov 

chránených 

živočíchov a 

popísať význam 

hmyzožravých 

druhov  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom, 

vychádzka do 

okolia školy   

poznávať živé 

organizmy a 

ich význam 

pre život 

človeka, 

chápať ľudské 

sídla ako 

životný 

priestor 

organizmov, 

poznať 

vzájomný 

vzťah zložiek 

životného 

prostredia a 

ich význam 

pre 

environmentálna 

výchova, 

osobnostná a 

sociálna výchova  



podmienky 

života 

organizmov, 

poznať 

základné 

hľadiská 

ochrany 

životného 

prostredia a 

prírody,  

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

  1  Regionálne 

osobitosti 

prírodných 

spoločenstiev  

regionálne 

významné 

prírodné 

spoločenstvá, 

spôsoby 

ochrany 

prírody  

Žiak vie spoznať 

regionálne 

významné 

prírodné 

spoločenstvá, 

ekosystémy, 

typické a 

chránené druhy 

organizmov, 

regionálne 

významné 

chránené 

územia, vplyv 

človeka na 

okolitú prírodu, 

zásady jej 

ochrany v 

regióne.   

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom,   

poznávať živé 

organizmy a 

ich význam 

pre život 

človeka, 

chápať ľudské 

sídla ako 

životný 

priestor 

organizmov, 

poznať 

vzájomný 

vzťah zložiek 

životného 

prostredia a 

ich význam 

pre 

podmienky 

života 

organizmov, 

poznať 

základné 

hľadiská 

ochrany 

životného 

prostredia a 

prírody,  

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova, 

osobnostná a 

sociálna výchova  



 1 TC: Živé 

organizmy a 

ich stavba   

 Rastlinná a 

živočíšna 

bunka  

bunka, bunkové 

organely, 

bunková stena, 

cytoplazmatická 

membrána, 

cytoplazma, 

bunková šťava, 

mitochndria, 

jadro, vakuola, 

chloroplast, 

variabilita 

buniek  

Žiak vie rozlíšiť 

rastlinnú a 

živočíšnu bunku 

podľa stavby, 

vymenovať 

základné funkcie 

častí bunky, 

pomenovať na 

ukážke časti 

rastlinnej a 

živočíšnej bunky, 

vysvetliť význam 

bunkového jadra 

a chloroplastu, 

ako aj ostatných 

organel bunky, 

určiť na obrázku 

zhodné a 

rozdielne znaky 

rastlinnej a 

živočíšnej bunky, 

vysvetliť, prečo 

majú živočíšne 

bunky väčšiu 

variabilitu buniek  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy 

rastlinných a 

živočíšnych 

buniek, oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  1  Rastlinné a 

živočíšne 

bunky pod 

mikroskopom 

(laboratórne 

cvičenia v 

odbornej 

učebni – 

laboratórne 

cvičenia z 

biológie 

bunky)  

zásady 

bezpečnosti 

pri práci v 

biologickom 

laboratóriu, 

pozorovanie, 

pokus 

protokol 

hypotéza, 

predpoklad, 

kontrolný 

pokus 

mikroskop,  

mikroskopický 

preparát 

natívny, trvalý, 

preparačná 

súprava, 

laboratórne 

pomôcky, 

laboratórne 

sklo, senný 

Žiak vie pozorovať 

bunky mikroskopom, 

dodržiavať zásady 

bezpečnosti pri práci 

v laboratóriu, 

pripraviť 

mikroskopický 

preparát, používať 

správne postupy a 

techniky pri 

mikroskopovaní a 

ostatných praktických 

činnostiach, plánovať 

biologický pokus, 

pozorovanie, 

formulovať hypotézy, 

navrhnúť pokus s 

cieľom potvrdiť 

hypotézu, realizovať 

pozorovanie, pokus, 

zaznamenať a 

vyhodnotiť získané 

výklad, 

práca s 

textom, 

pozorovanie, 

laboratórne 

cvičenie  

osvojovanie a 

rozvíjanie si 

manuálnych 

zručností, 

sociálne 

kompetencie - 

práca v 

skupinách,   

environmentálna 

výchova  



nálev, bunka 

prokaryotická,  

eukaryotická 

– rastlinná, 

živočíšna, húb 

bunkové 

povrchy, 

cytoplazma  

štruktúry 

membránové, 

vláknité, neživé 

súčasti bunky, 

virológia, vírus, 

virión, 

bakteriofág 

onkovírus, 

retrovírus 

bakteriológia, 

baktéria 

profylaxia, 

rezistencia, 

antibiotiká  

mikroskopické 

riasy, huby 

prvoky 

bioindikátory  

údaje (napr. formou 

tabuliek, grafu), 

zakresliť, schematicky 

znázorniť a popísať 

pozorované 

biologické objekty, 

porovnať pozorované 

biologické materiály, 

objekty a javy, 

vyvodiť závery z 

praktickej aktivity, 

vypracovať protokol 

o praktickej aktivite, 

prezentovať výsledky 

práce ústnou a 

písomnou formou, 

vie zhodnotiť význam 

chemických prvkov a 

zlúčenín v bunke,  

vysvetliť význam 

jednotlivých 

bunkových štruktúr 

pre fungovanie bunky 

ako celku, zhotoviť 

natívny preparát 

bunky,  

pozorovať vnútorné 

štruktúry bunky pod 

mikroskopom, 

vytvoriť záznam z 

pozorovania bunky, 

porovnať rôzne typy 

buniek, bunkové a 

nebunkové organizmy 

z hľadiska stavby a 

životných funkcií, 

vysvetliť priebeh 

vírusovej infekcie,  

vyhľadať príklady 

pozitívneho a 

negatívneho 

pôsobenia baktérií v 

prírode a na človeka, 

diskutovať o bežných 

vírusových a 

bakteriálnych 



ochoreniach, 

prevencii a 

možnostiach liečby, 

zhodnotiť význam 

jednobunkových 

eukaryotických 

organizmov v prírode 

a pre človeka. 

 

        

1  

   

Vírusy a 

baktérie  

vírusy, 

baktérie 

organizmus 

jednobunkov

ý, 

vnútrobunko

vý parazit, 

nebunkový 

organizmus, 

infekčné 

ochorenia  

Žiak vie 

pripraviť 

prezentáciu 

o vírusových 

a 

bakteriálnyc

h 

ochoreniach 

a ich 

prevencii, 

porovnať 

stavbu 

vírusu a 

baktérie, 

rozhodnúť, 

či je 

pôvodcom 

nákazy 

chrípky, 

žltačky, 

angíny vírus 

alebo 

baktéria, 

uviesť 

príklad troch 

nákazlivých 

ochorení,  

uviesť 

možnosti 

predchádzani

a šírenia 

vírusových a 

bakteriálnych 

ochorení  

názorná 

ukážka, 

komentova

ná 

prezentácia

, výklad, 

práca s 

textom  

poznať hlavné 

znaky 

základných 

životných 

procesov 

vírusov a 

baktérií, rozvoj 

poznatkov o 

človeku z 

hľadiska 

zdravého 

životného štýlu 

a ochrany 

zdravia,   oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentál

na výchova  



  1   

Jednobunkov

é organizmy  

organizmus 

jednobunkov

ý, bunka, 

bunková 

stena, 

cytoplazma, 

veľké a malé 

jadro, 

nálevníky, 

brvy, 

stiahnuteľná 

a potravová 

vakuola, 

panôžky, 

drobnozrnko, 

kvasinka, 

meňavka, 

črievička  

Žiak vie 

rozlíšiť 

rastlinnú a 

živočíšnu 

bunku podľa 

stavby, 

vymenovať 

základné 

funkcie častí 

bunky, 

pomenovať 

na ukážke 

črievičky 

hlavné časti 

tela, porovnať 

stavbu tela 

drobnozrnka 

a črievičky, 

popísať 

stavbu tela 

meňavky a 

porovnať jej 

spôsob 

pohybu s 

pohybom 

črievičky, 

popísať 

funkcie jadier 

črievičky  

názorná 

ukážka, 

komentova

ná 

prezentácia

, výklad, 

práca s 

textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy 

jednobunkovýc

h organizmov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentál

na výchova  

  1   

Mnohobunko

vé organizmy  

organizmus 

jednobunkov

ý,  

mnohobunko

vý,  

pletivo, 

tkanivo, 

orgán, 

orgánová 

sústava, 

organizmus  

Žiak vie 

zostaviť 

schému 

všeobecnej 

stavby a 

organizácie 

tela  

mnohobunko

vej rastliny a 

živočícha, 

priradiť 

pletivo a 

tkanivo k 

rastline a 

živočíchovi, 

určiť na 

ukážke 

rastliny jej 

orgány,určiť 

na ukážke 

názorná 

ukážka, 

komentova

ná 

prezentácia

, výklad, 

práca s 

textom  

poznať 

základnú 

stavbu,  

funkcie a 

životné prejavy 

mnohobunkový

ch organizmov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentál

na výchova  



štruktúry tela 

živočícha 

bunku, 

tkanivo, 

orgán, 

sústavu 

orgánov  

       

1  

   

 Stavba tela 

nekvitnúcich 

rastlín  

stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná, 

mach, 

papraď, 

praslička, 

pakorienok, 

pabyľka, 

palístky, 

stopka, 

výtrusnica, 

výtrus, 

prvoklík, 

koreň, 

podzemok, 

listy 

Žiak vie 

porovnať 

časti tela 

machu a 

kvitnúcej 

rastliny na 

ukážke, 

pomenovať 

na ukážke 

časti tela 

machu a 

paprade, 

uviesť 

význam 

výtrusov pre 

machy a 

paprade, 

poznať 

vnútornú 

stavbu, 

rozmnožovan

ie a význam 

machorastov 

a 

papraďorasto

v v prírode 

názorná 

ukážka, 

komentova

ná 

prezentácia

, výklad, 

práca s 

textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy 

nekvitnúcich 

rastlín, oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentál

na výchova  

 

  1  Stavba tela 

kvitnúcich 

rastlín  

- koreň  

stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, 

plod, semeno), 

kvitnúce rastliny,  

pokožka, dužina, 

cievne zväzky, 

koreňové vlásky, 

koreňová 

čiapočka  

Žiak vie vysvetliť 

základné funkcie 

orgánov tela 

kvitnúcej rastliny, 

rozlíšiť na ukážke 

stavby koreňa 

pokožku, dužinu, 

koreňové vlásky, 

cievne zväzky, uviesť 

živiny, ktoré rastlina 

prijíma  

koreňom,vysvetliť 

význam koreňa pre  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy 

kvitnúcich 

rastlín, oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



rastlinu,  

 1   Stonka  stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, 

plod, semeno),  

dužinatá stonka, 

drevnatá stonka, 

kmeň, koruna, 

pokožka, kôra, 

dužina, cievne 

zväzky, drevo, 

lyko, púčik, 

letokruhy  

Žiak vie vysvetliť 

základné funkcie 

orgánov tela 

kvitnúcej rastliny, 

roztriediť na ukážke 

dreviny a byliny 

podľa stavby stonky, 

vysvetliť význam 

cievnych zväzkov v 

stonke a jej stavbu, 

určiť na konáriku 

púčiky a vysvetliť ich 

význam,  

zdôvodniť význam 

stonky pre život  

rastliny,  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1   List  stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, 

plod, semeno),  

čepeľ, stopka, 

pokožka, bunky 

listu, 

chloroplasty, 

cievny zväzok, 

žilka, žilnatina, 

prieduch, 

fotosyntéza, 

slnečná energia, 

oxid uhličitý, 

voda, kyslík, 

listene,  

kvetné lupienky, 

klíčne  

listy  

Žiak vie vysvetliť 

základné funkcie 

orgánov tela 

kvitnúcej rastliny, 

určiť na ukážke 

stavby listu časti 

dôležité pre priebeh 

fotosyntézy, uviesť 

význam prieduchov v 

pokožke listu, 

vymenovať  látky, 

ktoré listy pri dýchaní 

zo vzduchu prijímajú 

a ktoré do vzduchu 

vylučujú, uviesť 

význam listov pre 

príjem živín a 

dýchanie,  

popísať vnútornú 

stavbu listu a typy 

listov na rastline  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



  1 Stavba koreňa, 

stonky a listu 

pod  

mikroskopom 

(laboratórne 

cvičenia z 

biológie 

rastlín a húb)  

morfologické 

znaky huby 

vreckaté, 

bazídiové 

rastliny nižšie, 

vyššie rastliny 

výtrusné, 

semenné  

rastliny 

dvojklíčnolistové, 

jednoklíčnolistové 

machorasty, 

plavúňorasty, 

prasličkorasty, 

sladičorasty, 

borovicorasty, 

magnóliorasty 

rastlinné liečivá, 

jedy 

psychoaktívne, 

návykové látky 

rastlinného 

pôvodu (legálne a 

nelegálne drogy) 

fytoterapia 

biosuroviny, 

biotechnológie, 

biopalivá 

geneticky 

modifikované 

organizmy 

Žiak vie porovnať 

základné  

morfologické znaky 

jednotlivých skupín 

rastlín a húb, 

zdôvodniť adaptácie 

vyšších rastlín na 

život na súši, 

identifikovať rastliny 

a huby vo vybranom 

biotope pomocou 

kľúča na určovanie 

rastlín a húb,  

posúdiť ekologický, 

farmakologický a 

hospodársky význam 

rastlín, húb a 

lišajníkov,  

diskutovať o 

využívaní rastlín a 

húb s omamnými 

účinkami, o vplyve 

geneticky 

modifikovaných 

rastlín a húb na 

človeka a na kvalitu 

potravy, dokáže 

uprednostňovať 

zodpovedné 

rozhodnutia v 

súvislosti s 

uvedomením si 

zdravotných a 

spoločenských 

následkov 

zneužívania 

psychoaktívnych 

látok, navrhnúť a 

realizovať projekt na 

tému biosuroviny 

alebo biotechnológie, 

prezentovať a 

obhajovať projekt 

výklad, práca 

s textom, 

pozorovanie, 

laboratórne 

cvičenie  

osvojovanie a 

rozvíjanie si 

manuálnych 

zručností, 

sociálne 

kompetencie - 

práca v 

skupinách,  

environmentálna 

výchova  

 



  1   Kvet  stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, 

plod, semeno), 

rozmnožovací 

orgán, kvetný 

obal, okvetie, 

kalich, koruna, 

tyčinka piestik, 

peľové zrnko 

vajíčko, opelenie, 

oplodnenie  

Žiak vie vysvetliť 

základné funkcie 

orgánov tela 

kvitnúcej rastliny, 

rozlíšiť na ukážke 

kvetný obal, tyčinku a 

piestik,uviesť význam 

peľového zrnka a 

vajíčka,  

opísať na schéme 

opelenie 

kvetu,uviesť, kedy 

nastáva v kvete 

oplodnenie, 

zdôvodniť, prečo je 

kvet rozmnožovací 

orgán rastliny,  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 1 Plod a  

semeno  

stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, 

plod, semeno), 

oplodie, suchý 

plod, dužinatý 

plod, zárodok, 

klíčne listy  

Žiak vie vysvetliť 

základné funkcie 

orgánov tela 

kvitnúcej rastliny, 

určiť na ukážke plodu 

oplodie a semeno, 

rozlíšiť suchý a 

dužinatý 

plod,pomenovať na 

ukážke semena 

zárodok a klíčne listy, 

vysvetliť význam 

plodu a semena pre 

rastlinu, živočíchov, 

človeka,  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Stavba 

kvetu, plodu 

a semena 

voľným 

okom a 

lupou 

(laboratórne 

cvičenia z 

biológie 

rastlín a 

húb)  

morfologické 

znaky huby 

vreckaté, 

bazídiové 

rastliny nižšie, 

vyššie rastliny 

výtrusné, 

semenné  

rastliny 

dvojklíčnolistové, 

jednoklíčnolistové 

machorasty, 

plavúňorasty,  

Žiak vie porovnať 

základné  

morfologické znaky 

jednotlivých skupín 

rastlín a húb, 

zdôvodniť adaptácie 

vyšších rastlín na 

život na súši, 

identifikovať rastliny 

a huby vo vybranom 

biotope pomocou 

kľúča na určovanie 

rastlín a húb,  

výklad, práca 

s textom, 

pozorovanie, 

laboratórne 

cvičenie  

osvojovanie a 

rozvíjanie si 

manuálnych 

zručností, 

sociálne 

kompetencie - 

práca v 

skupinách,  

environmentálna 

výchova  



posúdiť ekologický, 

farmakologický a  

 

  

 

prasličkorasty, 

sladičorasty, 

borovicorasty, 

magnóliorasty 

rastlinné 

liečivá, jedy 

psychoaktívne, 

návykové látky 

rastlinného 

pôvodu (legálne 

a nelegálne 

drogy) 

fytoterapia 

biosuroviny, 

biotechnológie, 

biopalivá 

geneticky 

modifikované 

organizmy, 

lupa,  

hospodársky význam 

rastlín, húb a 

lišajníkov,  

diskutovať o 

využívaní rastlín a 

húb s omamnými 

účinkami, o vplyve 

geneticky 

modifikovaných 

rastlín a húb na 

človeka a na kvalitu 

potravy, dokáže 

uprednostňovať 

zodpovedné 

rozhodnutia v 

súvislosti s 

uvedomením si 

zdravotných a 

spoločenských 

následkov 

zneužívania 

psychoaktívnych 

látok, navrhnúť a 

realizovať projekt 

na tému 

biosuroviny alebo 

biotechnológie, 

prezentovať a 

obhajovať projekt.  

   

  1  Rast a vývin 

semena  

rast, vývin, 

jednoklíčnolistové 

a 

dvojklíčnolistové 

rastliny, faktory 

rastu a vývinu  

Žiak vie vysvetliť 

pojmy rast a vývin 

semena, ako aj 

faktory, ktoré majú 

naň vplyv, vie 

rozoznať jedno a  

dvojkíčnolistové 

rastliny podľa 

klíčenia  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



 1    

Rozmnožovanie  

rastlín  

pohlavné a 

nepohlavné 

rozmnožovanie, 

odrezky, 

podzemky, hľuzy, 

cibule, poplazy, 

potápanie, 

vrúbľovanie, 

očkovanie  

Žiak vie na 

konkrétnych 

príkladoch rastlín 

popísať príklady 

pohlavného a 

nepohlavného 

rozmnožovania 

rastlín  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1   Rastlinné telo 

ako celok  

stavba rastlín 

vonkajšia, 

vnútorná (koreň, 

stonka, list, kvet, 

plod, semeno),  

Žiak vie vysvetliť 

základné funkcie 

orgánov tela 

kvitnúcej rastliny, 

vymenovať látky, 

ktoré potrebuje 

rastlina pre život, 

pomenovať na 

ukážke 

rozmnožovacie a 

vyživovacie orgány  

kvitnúcej rastliny,  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy rastlín, 

oblasť  

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

  1  Huby s 

plodnicou  

vlákno, podhubie, 

výtrusnica, 

plodnica výtrus, 

hlúbik, závoj, 

prsteň, 

plachtička, pošva, 

pečiarka, 

muchotrávka 

zelená, klobúk, 

rúrky, lupene, 

hríb, plávka  

Žiak vie porovnať 

stavbu tela húb s 

plodnicami a bez 

plodníc, rozlíšiť 

stavbu jedlej a 

jedovatej huby s 

plodnicou, hubu s 

výtrusnicami na 

lupeňoch a v 

rúrkach, rozlíšiť 

muchotrávku zelenú 

od pečiarky a uviesť 

aspoň po tri druhy 

jedlých a jedovatých 

húb 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy húb, 

rozvoj 

poznatkov o 

človeku z 

hľadiska 

zdravého 

životného štýlu 

a ochrany 

zdravia, oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií 

environmentálna 

výchova  

 

  1  Iné huby a 

lišajníky  

vlákno, 

podhubie, 

výtrusnica, 

kvasinka,  

pučanie, 

pleseň, lišajník, 

symbióza  

Žiak vie 

porovnať 

stavbu tela húb 

s plodnicami a 

bez plodníc, 

rozlíšiť 

kvasinku a 

pleseň podľa 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy húb, 

oblasť 

komunikačných 

environmentálna 

výchova  



stavby tela, 

popísať 

pučanie a 

vysvetliť pojem 

symbióza, 

uviesť príklady 

aspoň dvoch 

lišajníkov a 

stavbu ich tela  

a sociálnych 

kompetencií  

       

1  

   

Drobné vodné 

živočíchy  

- pŕhlivce  

stavba tela 

bezstavovcov 

vonkajšia, 

vnútorná 

(sústava 

tráviaca, 

obehová, 

dýchacia, 

nervová, 

zmysly) 

rozmnožovanie 

a vývin 

bezstavovcov, 

pŕhlivce, 

nezmar, 

vonkajšia a 

vnútorná 

vrstva buniek, 

ústny a 

vyvrhovací 

otvor, pŕhlivé 

bunky, 

rozptýlená 

nervová 

sústava, 

vajíčko, 

spermia, púčik, 

regenerácia, 

hermafrodit,  

medúzy  

Žiak vie 

pozorovaním 

zistiť odlišnosti 

vonkajšej 

stavby tela 

jednotlivých 

skupín 

bezstavovcov, 

kategorizovať 

zástupcov 

pŕhlivcov na 

ukážke, 

navrhnúť a 

zaznamenať 

pozorovanie 

vybraného 

bezstavovca, 

spracovať a 

prezentovať 

výsledky 

pozorovania 

rôznymi 

formami. 

vysvetliť ako 

nezmar prijíma 

potravu a 

dýcha, prečo 

sa jeho 

nervová 

sústava nazýva 

rozptýlená, 

uviesť význam 

vajíčok a 

spermií 

nezmara, 

vysvetliť 

význam 

púčikov u 

nezmara, 

vysvetliť 

význam slova 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy 

bezstavovcov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



obojpohlavný 

živočích a 

uviesť príklady 

morských 

druhov 

pŕhlivcov  

 1 Vnútorné  

parazity - 

ploskavce 

a 

hlístovce  

životný cyklus 

parazitov 

stavba tela 

bezstavovcov 

vonkajšia, 

vnútorná 

(sústava 

tráviaca, 

obehová, 

dýchacia, 

nervová, 

zmysly) 

rozmnožovanie 

a vývin 

bezstavovcov, 

pásomnica, 

hlísta, mrľa, 

hlavička, 

prísavky, 

články, vajíčka, 

larva, 

medzihostiteľ, 

pohlavná 

dvojtvarosť, 

hostiteľ, uhor  

Žiak vie 

pozorovaním 

zistiť odlišnosti 

vonkajšej 

stavby tela 

jednotlivých 

skupín 

bezstavovcov, 

kategorizovať 

zástupcov 

ploskavcov, 

hlístovcov na 

ukážke, 

navrhnúť a 

zaznamenať 

pozorovanie 

vybraného 

bezstavovca, 

spracovať a 

prezentovať 

výsledky 

pozorovania 

rôznymi 

formami. 

uviesť časť 

tráviacej 

sústavy 

človeka, kde 

žije pásomnica 

a hlísta, opísať 

prijímanie 

potravy 

pásomnice a 

hlísty, opísať 

podľa ukážky 

rozmnožovanie 

pásomnice 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať 

základnú 

stavbu, funkcie 

a životné 

prejavy 

bezstavovcov, 

oblasť 

komunikačných 

a sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  



alebo hlísty, 

vysvetliť 

nevyhnutnosť 

dostatočnej 

tepelnej 

úpravy mäsa a 

umytia 

zeleniny pred  

konzumáciou, 

spôsob nákazy 

a prevenciu 

pred mrľou 

 

  1 Živočíchy 

so 

schránkou 

- mäkkýše  

stavba tela 

bezstavovcov 

vonkajšia, 

vnútorná 

(sústava 

tráviaca, 

obehová, 

dýchacia, 

nervová, 

zmysly) 

rozmnožovanie 

a vývin 

bezstavovcov, 

mäkkýš, 

slimák, 

svalnatá noha, 

ulita, plášť, 

vnútornostný 

vak, ústny 

otvor, análny 

otvor, jazýček - 

radula, 

tykadlá, pľúcny 

vak, črevo, 

pečeň, srdce, 

nervové uzliny, 

pohlavná žľaza, 

lastúrniky, 

škľabka, žiabre  

Žiak vie pozorovaním 

zistiť odlišnosti 

vonkajšej stavby tela 

jednotlivých skupín 

bezstavovcov, 

kategorizovať 

zástupcov mäkkýšov na 

ukážke, navrhnúť a 

zaznamenať 

pozorovanie vybraného 

bezstavovca, spracovať 

a prezentovať výsledky 

pozorovania rôznymi 

formami.  uviesť miesto 

uloženia vnútorných 

orgánov 

slimáka,porovnať podľa 

ukážky schránku 

slimáka a škľabky, 

vysvetliť, prečo je 

slimák obojpohlavný 

živočích, uviesť 

orgánovú sústavu, 

ktorou slimák prijíma a 

spracováva potravu, 

porovnať dýchacie 

orgány slimáka a 

škľabky,určiť na ukážke 

prijímací, ústny a 

vyvrhovací otvor 

škľabky  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

poznať základnú 

stavbu, funkcie a 

životné prejavy 

bezstavovcov, 

oblasť 

komunikačných a 

sociálnych 

kompetencií  

environmentálna 

výchova  

 

  
  



 Cvičenia z Biológie – 7. ročník   

 

 

Téma  
Základné 

pojmy  

Očakávaný 

výstup  

Metódy, 

formy práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

  1  Úvodná 

hodina  

základná 

terminológia  

Žiak sa 

oboznámi s 

cieľom 

vyučovania 

BIO v sekunde  

názorná 

ukážka, 

komentova

ná 

prezentácia, 

výklad  

v oblasti 

komunikačný

ch schopností  

environmentál

na výchova, 

ekológia  

   1  TC: 

Stavba a 

funkcie 

tela tela 

stavovc

ov    

Stavovce 

- povrch 

tela 

(krycia 

sústava)     

stavovce, 

chordáty,  

orgán, 

orgánová 

sústava, 

sústava  

 krycia, 

tkanivo, koža,  

kožné 

deriváty - 

šupiny, 

žľazy, 

pancier, 

perie - jeho 

stavba, srsť, 

ochranné 

sfarbenie  

Žiak vie rozlíšiť 

pojmy orgán a 

orgánová 

sústava, 

identifikovať 

jednotlivé 

orgánové 

sústavy 

stavovcov 

pomocou 

obrázkov, 

pomenovať 

základné 

orgány 

orgánových 

sústav 

stavovcov 

pomocou 

obrázkov,vysvet

liť význam 

orgánových 

sústav pre život 

stavovca, 

pozorovať 

kožné útvary 

stavovcov a 

zhodnotiť ich 

význam, 

vytvoriť 

prezentáciu o 

význame 

vybranej 

orgánovej 

sústavy, uviesť 

príklady 

stavovcov 

pokrytých 

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, 

práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačný

ch 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti 

ich riešiť  

environmentál

na výchova, 

ekológia  



šupinami, 

perím, srsťou, 

zdôvodniť 

odlišnosti 

kožných 

útvarov 

stavovcov, 

označiť na 

ukážke časti 

vtáčieho pera, 

na príklade 

stavovca 

zdôvodniť 

význam 

sfarbenia pre 

prostredie, v 

ktorom žije  

  2 Oporná 

sústava 

stavovcov  

sústava 

oporná, 

chrbtica, 

stavce, 

chorda, 

väzivo, 

chrupka, 

kosť,  

pneumatizác

ia kostí, 

prsná kosť s 

hrebeňom - 

vtáky,  

Žiak vie 

zdôvodniť 

adaptáciu 

orgánov opornej 

sústavy stavovca 

vzhľadom na 

jeho prirodzené 

prostredie a 

spôsob života, 

pomenovať 

základné orgány 

opornej sústavy 

stavovcov  

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, 

práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačný

ch 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti 

ich riešiť  

environmentál

na výchova, 

ekológia  

 

   kostra končatiny - 

párnokopytníky, 

nepárnokopytník

y  

pomocouobrázkov,vysvetli

ť význam orgánových 

sústav pre život stavovca, 

vytvoriť prezentáciu o 

význame vybranej 

orgánovej sústavy, 

vysvetliť význam prsnej 

kosti s hrebeňom u vtákov, 

zdôvodniť význam dutých 

kostí vtákov, rozlíšiť 

párnokopytníka a nepárno-

kopytníka na ukážke kostry 

končatiny  

   



  2 Pohybová 

sústava 

stavovco

v  

sústava 

pohybová, 

hladké,  

kostrové - 

priečne 

pruhované a 

srdcové svalstvo, 

kontrakcia a 

relaxácia svalu, 

stavba 

kostrového svalu, 

šľachy, pohyb  

Žiak vie rozlíšiť pojmy 

orgán a orgánová sústava, 

identifikovať jednotlivé 

orgánové sústavy 

stavovcov pomocou 

obrázkov, pomenovať 

základné orgány 

orgánových sústav 

stavovcov pomocou 

obrázkov,vysvetliť význam 

orgánových sústav pre 

život stavovca, vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy, pomenovať 

tkanivá tvoriace svalstvo 

končatín, vnútorných 

orgánov, srdca stavovcov, 

vysvetliť princíp činnosti 

dvoch svalov, uviesť 

príklad stavovca, ktorý sa 

pohybuje plávaním, 

plazením, skákaním, 

lietaním, kráčaním a 

behom  

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentáln

a výchova, 

ekológia  

  2 Tráviaca 

sústava 

stavovco

v   

sústava tráviaca, 

zuby, jedové 

zuby, jazyk, hltan, 

pažerák, hrvoľ, 

hltanová 

príklopka, 

žalúdok - jeho 

stavba u vtákov, 

prežúvavcov, 

črevá, dvanástnik, 

klky, pečeň, 

pankreas, žlč, 

enzýmy, 

konečník, kloaka, 

živiny - 

prijímanie, 

spracovávanie, 

vstrebávanie  

Žiak vie opísať na ukážke 

časti tráviacej sústavy 

stavovcov a ich význam, 

zdôvodniť odlišnosti 

orgánov tráviacej sústavy v 

závislosti od potravy, uviesť 

príklad stavovca s jedovými 

zubami, uviesť význam 

vysunovateľného jazyka 

obojživelníkov, plazov, 

niektorých vtákov, uviesť 

význam hrvoľa, žľaznatého 

a svalnatého žalúdka u 

vtákov, určiť na ukážke 

orgány na prijímanie 

potravy, trávenie a 

vstrebávanie cicavcov, 

priradiť hlodavé zuby a kly 

k príkladom cicavcov, určiť 

mäsožravého, hmyzožra-

vého a bylinožravého 

cicavca na ukážke chrupu, 

uviesť príklad prežúvavca a 

neprežúvavca, vytvoriť 

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentáln

a výchova, 

ekológia  



prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej sústavy 

 

  1   Dýchacia 

sústava 

stavovcov  

sústava 

dýchacia, 

žiabre, skrely, 

hrtan, pľúca, 

pokožkové 

dýchanie, 

plynový 

mechúr ryby, 

vzdušné vaky 

vtákov, alveoly  

Žiak vie pomenovať 

základné orgány 

orgánových sústav 

stavovcov pomocou 

obrázkov,vysvetliť 

význam orgánových 

sústav pre život 

stavovca, zdôvodniť 

adaptáciu orgánov 

dýchacej sústavy 

stavovca vzhľadom na 

jeho prirodzené 

prostredie a spôsob 

života,uviesť príklad 

stavovca dýchajúceho 

žiabrami a pľúcami, 

pomenovať dýchacie 

orgány žubrienky, 

dospelého 

obojživelníka, porovnať 

dýchacie orgány ryby, 

plaza, vtáka a cicavca, 

zdôvodniť úhyn ryby, ak 

je dlhší čas mimo vody, 

vysvetliť význam 

vzdušných vakov pre 

vtáky, vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentálna 

výchova, 

ekológia  



 1  Obehová 

sústava 

stavovcov  

sústava 

obehová, 

telové 

tekutiny, krv, 

miazga, 

červené a 

biele krvinky, 

doštičky, 

hemoglobín, 

tkanivový 

mok, cievy, 

žily, tepny, 

vlásočnice, 

uzavretá 

cievna 

sústava, srdce, 

predsieň, 

komora, aorta  

Žiak vie pomenovať 

základné orgány 

orgánových sústav 

stavovcov pomocou 

obrázkov,vysvetliť 

význam orgánových 

sústav pre život 

stavovca, zdôvodniť 

adaptáciu orgánov 

obehovej sústavy 

stavovca vzhľadom na 

jeho prirodzené 

prostredie a spôsob 

života, opísať význam 

krvi, srdca a ciev pre 

život stavovcov, 

vysvetliť dôvod názvu 

uzavretej cievnej 

sústavy, na ukážke zistiť 

rozdiely v stavbe srdca 

ryby, obojživelníka, 

plazov, vtákov a 

cicavcov, vytvoriť 

prezentáciu o význame 

vybranej orgánovej 

sústavy  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentálna 

výchova, 

ekológia  

  1  Vylučovacia 

sústava 

stavovcov 

sústava 

vylučovacia, 

moč, 

homeostáza, 

obličky, 

nefrón, 

primárny a 

sekundárny 

moč, 

močovody, 

močový 

mechúr, 

kloaka 

Žiak vie pomenovať 

základné orgány 

orgánových sústav 

stavovcov pomocou 

obrázkov,vysvetliť 

význam orgánových 

sústav pre život 

stavovca,vymenovať 

odpadové látky v tele 

stavovcov, zdôvodniť 

význam vylučovania, 

pomenovať orgán, v 

ktorom sa krv zbavuje 

odpadových látok a na 

ukážke pomenovať 

orgány močovej 

sústavy a ich význam, 

vytvoriť prezentáciu o 

význame vybranej 

orgánovej sústavy 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom 

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť 

environmentálna 

výchova, 

ekológia 

 



  1 Regulačné 

sústavy 

stavovcov  

sústava nervová, 

regulácia, hormóny, 

žľazy s vnútorným 

vylučovaním, 

nervová sústava, 

neurón, jeho 

stavba, mozog, 

miecha - ich stavba, 

obvodové nervy, 

podnet, vzruch, 

jeho šírenie, 

reflexný oblúk, 

reflex vrodený, 

získaný, inštinkt, 

učenie  

Žiak vie 

pomenovať 

základné orgány 

orgánových 

sústav stavovcov 

pomocou 

obrázkov,vysvetliť 

význam 

orgánových 

sústav pre život 

stavovca, 

pomenovať 

sústavy, ktoré 

zabezpečujú 

látkovú a nervovú 

reguláciu, 

vymenovať 

hlavné orgány 

ústrednej 

nervovej sústavy, 

porovnať na 

ukážke predný 

mozog stavovcov, 

charakterizovať 

podnet a nervový 

vzruch, uviesť 

význam 

reflexného 

oblúka, 

podmieneného a 

nepodmieneného 

reflexu stavovcov, 

vytvoriť 

prezentáciu o 

význame vybranej 

orgánovej sústavy  

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentáln

a výchova, 

ekológia  

  1   Zmysly 

stavovcov  

podnet, zmysel, 

čuch, chuť, hmat, 

bočná čiara rýb, 

zrak, oko, 

čiernobiele a 

farebné videnie, 

sluch, ucho, 

polohovorovnovážn

y orgán  

Žiak vie 

pomenovať 

základné orgány 

orgánových 

sústav stavovcov 

pomocou 

obrázkov,vysvetliť 

význam 

orgánových 

sústav pre život 

stavovca, opísať 

umiestnenie 

zmyslových 

orgánov 

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentáln

a výchova, 

ekológia  



stavovcov, uviesť 

príklad stavovcov 

s dobrým 

čuchom, príklad 

uloženie 

hmatového 

orgánu u 

stavovcov, 

vysvetliť význam 

bočnej čiary rýb, 

uviesť príklad 

stavovca s veľmi 

dobrým zrakom a 

sluchom, vytvoriť 

prezentáciu o 

význame vybranej 

orgánovej sústavy  

  1   

Rozmnožovani

e stavovcov 

rozmnožovanie a 

vývin stavovcov, 

oplodnenie 

vonkajšie, vnútorné, 

vývin jedinca mimo 

tela samice, v tele 

samice, pohlavná 

dvojtvarosť, vajíčka,  

vaječníky, spermie,  

semenníky, 

chromozómy 

zárodok, trenie rýb, 

ikra, plôdik, 

žubrienka, 

kopulácia, placenta, 

Žiak vie 

pomenovať 

základné orgány 

orgánových 

sústav stavovcov 

pomocou 

obrázkov,vysvetliť 

význam 

orgánových 

sústav pre život 

stavovca,porovna

ť vonkajšie a 

vnútorné 

oplodnenie, 

analyzovať 

rozdiely vo vývine 

jedinca rýb, 

obojživelníkov, 

plazov, vtákov a 

cicavcov, uviesť 

príklad pohlavnej 

dvojtvarosti 

stavovcov, 

pomenovať  

samčie a samičie 

pohlavné bunky, 

vysvetliť podstatu 

oplodnenia, 

význam 

rozmnožovania, 

opísať na ukážke 

rozmnožovanie a 

vývin ryby a 

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom 

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť 

environmentáln

a výchova, 

ekológia 



obojživelníka, 

porovnať 

rozmnožovania 

plazov a vtákov, 

opísať na ukážke 

vývin mláďat 

cicavcov, vytvoriť 

prezentáciu o 

význame vybranej 

orgánovej sústavy 

 

  1  Životné 

prejavy a 

správanie 

sa 

stavovcov  

životné 

prejavy a 

správanie 

stavovcov, 

etológia, 

aktivita 

stavovcov 

denná, 

nočná, 

hygiena, 

značkovanie 

teritória, 

hierarchia, 

spôsoby 

komunikácie, 

signály, 

inštinkty, 

migrácie, 

orientačná 

schopnosť  

Žiak vie naplánovať a 

uskutočniť 

sledovanie správania 

stavovcov, 

prezentovať svoje 

zistenia rôznymi 

formami,uviesť 

príklad stavovca 

aktívneho v noci, 

význam značkovania 

priestoru, vysvetliť 

na príklade 

inštinktívne 

správanie cicavca, 

uviesť príklad 

sťahovavého a 

stáleho vtáka, uviesť 

príklad stavovca 

živiaceho sa hmyzom 

alebo hlodavcami, 

príklad stavovca 

ohrozujúceho pri 

premnožení úrodu a 

potraviny, dopad 

úbytku dravých 

vtákov a 

mäsožravcov v 

prírode  

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentálna 

výchova, 

ekológia, 

etológia  

  1  Ochrana 

stavovcov  

biodiverzita, 

WWF, IUCN, 

Greenpeace  

Žiak vie uviesť 

najčastejšie príčiny 

úhynu rýb a 

obojživelníkov, 

príklady ohrozenia 

životného prostredia 

vtákov a cicav-cov, 

príklad možnosti 

ochrany 

obojživelníkov, 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentálna 

výchova, 

ekológia  



príklad chráneného 

obojživelníka, plaza, 

vtáka a cicavca   

  1  Prvé praktické  hubky, 

pŕhlivce, 

ploskavce, 

hlístovce, 

mäkkýše,  

Žiak vie porovnať 

základné 

morfologické znaky 

jednotlivých skupín  

praktické 

cvičenie,názorná  

v oblasti 

manuálnych 

zručností, 

komunikačných  

environmentálna 

výchova,  

 

  cvičenie 

(laborat

órne 

cvičenia 

z 

biológie 

živočích

ov)  

obrúčkavc

e, 

článkonožc

e, 

ostnatokož

ce 

chordáty 

(plášťovce, 

kopijovce, 

kruhoústni

ce, 

drsnokožc

e, ryby, 

obojživelní

ky, plazy, 

vtáky, 

cicavce) 

animálna 

terapia  

bezstavovcov a 

stavovcov,identifik

ovať základné 

vývojové rozdiely 

medzi 

jednotlivými 

skupinami 

bezstavovcov, 

identifikovať 

základné vývojové 

rozdiely medzi 

jednotlivými 

skupinami 

stavovcov, 

porovnať spôsob 

života voľne 

žijúcich a 

domestifikovanýc

h 

živočíchov,kriticky 

posúdiť 

podmienky chovu 

hospodárskych 

živočíchov a ich 

dôsledky na 

kvalitu 

potravy,diskutovať 

o význame 

živočíchov pri 

terapii rôznych 

ochorení,  

navrhnúť a 

realizovať projekt 

súvisiaci s využitím 

a chovom 

ukážka, 

komentov

aná 

prezentáci

a, práca s 

textom  

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti 

ich riešiť  

ekológia  



živočíchov žijúcich 

s človekom, 

prezentovať a 

obhajovať projekt.  

  1  Opakovanie  

učiva, 

prezentácie  

pojmy 

získané v 

prvom 

tematickom 

celku  

Žiak vie využiť 

získané poznatky 

pri riešení rôznych 

úloh, 

spracovávaní a 

prezentovaní 

vlastnej práce 

pred triedou  

názorná 

ukážka, 

komentov

aná 

prezentáci

a, práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačn

ých 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti 

ich riešiť  

environment

álna výchova  

    

1  

TC: Človek  

a jeho telo             

Porovnanie 

živočíchov a 

človeka, ľudské 

spoločenstvá         

znaky 

ľudského 

organizmu, 

ľudské 

spoločenstv

o, 

biologická a 

spoločenská 

podstata 

človeka, 

rozdiely a 

podobnosti 

v stavbe 

tela  

 stavovcov a 

človeka,  

rasizmus, 

ľudská 

populácia  

Žiak vie porovnať 

spoločné a odlišné 

znaky ľudského a 

živočíšneho 

organizmu,  

pomenovať na 

ukážke orgány 

ľudského tela,  

vysvetliť význam 

procesov a 

štruktúr v ľudskom 

tele,  

objasniť 

prepojenie 

orgánových 

sústav, pochopiť  

biologickú a 

sociálnu podstatu 

človeka a jeho 

spojitosť s 

prírodou, uviesť 

významné zhodné 

názorná 

ukážka, 

komentov

aná 

prezentáci

a, výklad, 

práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačn

ých 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti 

ich riešiť  

environment

álna výchova, 

etická 

výchova, 

sociológia  



a odlišné znaky 

tela živočíchov a 

človeka (lebka, 

chrbtica, 

končatiny), 

vysvetliť na 

príklade podstatu 

rasizmu a jeho 

dôsledky, význam 

človeka v ľudskom 

spoločenstve  

 1  Krycia sústava 

človeka - koža 

stavba a 

funkcia 

orgánových 

sústav: koža, 

ochorenia 

orgánových 

sústav,úrazy 

zásady 

predlekársk

ej prvej 

pomoci,  

pokožka, 

zamša, 

kožné 

deriváty - 

chlpy, vlasy, 

nechty, 

žľazy, kožný 

pigment 

melanín, 

dermatoglyf

ika, čistota 

tela, zmysly 

v koži, prvá 

pomoc pri 

poraneniach 

kože, 

prevencia 

rakoviny 

Žiak vie 

pomenovať na 

ukážke orgány 

ľudského tela, 

vysvetliť význam 

procesov a 

štruktúr v ľudskom 

tele, objasniť 

prepojenie 

orgánových sústav, 

demonštrovať 

jednoduché 

zručnosti potrebné 

k poskytnutiu prvej 

pomoci, zhotoviť 

plán pozorovania a 

skúmania ľudského 

tela,pomenovať na 

ukážke časti kože 

zabezpečujúce 

ochranu povrchu 

tela, telesnú 

teplotu, 

vylučovanie, vodný 

režim, zmyslové 

podnety, 

pomenovať 

viditeľné kožné 

útvary na pokožke, 

uviesť význam 

kože, sformulovať 

zásady 

starostlivosti o 

kožu a kožné 

útvary, zdôvodniť 

nevhodnosť 

názorná 

ukážka, 

komentov

aná 

prezentáci

a, výklad, 

práca s 

textom 

v oblasti 

komunikačn

ých 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti 

ich riešiť 

hygiena, 

zdravá výživa, 

prvá pomoc, 

environment

álna výchova 



opaľovania sa na 

prudkom slnku, 

opísať postup 

predlekárskej prvej 

pomoci ošetrenia 

popáleniny a 

omrzliny, predviesť 

ukážku ošetrenia 

odreniny a 

pľuzgiera 

 

  1  Oporná 

sústava 

človeka  

stavba a funkcia 

orgánových 

sústav: 

oporná,ochorenia 

orgánových 

sústav,úrazy 

zásady  

predlekárskej 

prvej pomoci,   

stavba ľudskej 

kostry, 

pomenovanie 

jednotlivých 

kostí, osová 

kostra a jej opis, 

lebka, chrbtica, 

hrudník, správne 

držanie tela, 

kostra končatín, 

spôsoby spojenia 

kostí, stavba 

dlhej kosti, 

kostná dreň, 

proces osifikácie, 

rast kostí a 

hojenie 

zlomenín  

Žiak vie pomenovať 

na ukážke orgány 

ľudského tela, 

vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, objasniť 

prepojenie 

orgánových sústav, 

demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k 

poskytnutiu prvej 

pomoci, opísať na 

ukážke stavbu kosti, 

pomenovať a rozlíšiť 

na ukážke hrudník, 

chrbticu, lebku, 

stavce, hrudnú kosť, 

rebrá, spojenie kostí 

väzivom, chrupkou, 

zrastením, kĺbom, 

zistiť jednoduchým 

telesným pohybom 

časti kostry, ktoré s 

na ňom zúčastnili, 

určiť na ukážke kostry 

kosti mozgovej časti 

lebky, kosti tvárovej 

časti lebky a časti 

chrbtice, ukázať a 

pomenovať na ukážke 

kosti hornej a dolnej 

časti, porovnať stavbu 

kostry ruky a nohy, 

zdôvodniť význam 

nosenia správnej 

obuvi podľa obrysu 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  



správnej a nesprávnej 

klenby nohy 

 

 1  Pohybová 

sústava 

človeka  

stavba a 

funkcia 

orgánových 

sústav: 

pohybová, 

ochorenia 

orgánových 

sústav,úrazy 

zásady 

predlekárskej 

prvej pomoci,  

šľachy, svaly, 

pohyb, stavba 

kostrového 

svalu, 

rozdelenie 

svalov, 

význam, 

najznámejšie 

kostrové svaly 

človeka, 

zapojenie 

svalov do 

pohybu dolnej 

a hornej 

končatiny, 

cvičenie na 

posilnenie 

svalstva 

jednotlivých 

partií ľudského 

tela  

Žiak vie pomenovať na 

ukážke orgány 

ľudského tela,vysvetliť 

význam procesov a 

štruktúr v ľudskom tele, 

objasniť prepojenie 

orgánových sústav, 

zistiť, čo sa odohráva v 

ľudskom tele pri 

aktívnom pohybe, 

demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci,zhotoviť 

plán pozorovania a 

skúmania ľudského 

tela, určiť na ukážke 

základné typy 

svalového tkaniva, 

porovnať činnosť 

hladkého a priečne 

pruhovaného 

svalového tkaniva, 

opísať na ukážke 

kostrového svalu jeho 

stavbu, zdôvodniť 

vlastnosti svalu na 

príklade zohnutia a 

vystretia ruky v lakti, 

určiť na ukážke aspoň 

tri svaly hlavy a krku, 

trupu, hornej a dolnej 

končatiny, predviesť 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  



jednoduché cviky na 

posilnenie svalov 

hrudníka, chrbta, 

brucha a končatín  

  1 Tráviaca 

sústava 

človeka  

stavba a 

funkcia 

orgánových 

sústav: 

tráviaca,výživa, 

zložky potravy, 

potravinová 

pyramída, 

stravovacie 

návyky, 

ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej pomoci, 

hygienické 

zásady, obezita, 

hladovanie, 

alkoholizmus, 

význam 

potravy, živiny, 

bielkoviny, 

tuky, cukry,  

Žiak vie pomenovať na 

ukážke orgány ľudského 

tela,vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, objasniť 

prepojenie orgánových 

sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci, uviesť 

príklad enzýmu a jeho 

význam, opísať podstatu 

trávenia, látkovej 

premeny, vymenovať 

základné živiny v 

potrave človeka, 

zdôvodniť význam 

bielkovín, tukov, cukrov, 

vitamínov, vody a 

minerálnych látok, 

uviesť dva druhy 

potravín s vysokou a 

nízkou  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  

 



   vitamíny, 

minerálne látky, 

voda, správna a 

racionálna, 

zdravá výživa  

a jej vplyv na 

stav organizmu, 

obranné 

tráviace reflexy  

energetickou hodnotou, 

uviesť príklad správneho 

zloženia stravy pre 

človeka, zdôvodniť 

význam ovocia a 

zeleniny v strave 

človeka, uviesť príklad 

škodlivého pôsobenia 

nadmerného pitia 

alkoholu, prejedania sa, 

následky hladovania 

človeka  

   

  1  Dýchacia 

sústava 

človeka  

stavba a 

funkcia 

orgánových 

sústav: 

dýchacia, 

ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej pomoci, 

hygienické 

zásady,nos, 

nosohltan, 

hrtan, 

priedušnica, 

priedušky, 

pľúca, alveoly, 

hlasivky, 

mechanizmus 

dýchania, 

obranné 

dýchacie 

reflexy, 

dýchacie 

pohyby 

hrudníka, 

kyslíkový dlh, 

fajčenie, 

rakovina pľúc, 

kvapôčkové 

infekcie  

Žiak vie pomenovať na 

ukážke orgány ľudského 

tela,vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, objasniť 

prepojenie orgánových 

sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci,zhotoviť 

plán pozorovania a 

skúmania ľudského 

tela,opísať priebeh 

výmeny dýchacích 

plynov v pľúcach, 

vysvetliť podstatu 

dýchania, porovnať 

zloženie vdychovaného 

a vydychovaného 

vzduchu, vymenovať 

najdôležitejšie dýchacie 

svaly, zistiť pohyby 

bránice a 

medzirebrových svalov 

pozorovaním nádychu a 

výdychu, zdôvodniť 

význam čistoty ovzdušia 

pre človeka, uviesť 

názov škodlivej látky v 

cigaretách, príklad 

účinkov fajčenia na 

dýchaciu sústavu  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova, 

protidrogová 

výchova  



  1 Obehová 

sústava 

človeka  

stavba a funkcia 

orgánových 

sústav:  

obehová, krvné 

skupiny, 

darcovstvo krvi, 

transfúzia, 

ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej pomoci, 

funkcie krvi, 

krvná plazma, 

erytrocyty, 

leukocyty, 

trombocyty, 

zrážanie krvi, 

Jánskeho 

plaketa, krvné 

skupiny, srdce, 

predsieň, 

komora, 

kontrakcia, 

relaxácia, tep, 

tlak, žily, tepny, 

vlásočnice - ich 

porovnanie, 

vencovité 

tepny, stavba 

srdca, chlopne, 

infarkt, 

porážka, 

poranenia ciev, 

lymfatická 

sústava, 

miazga, uzliny, 

slezina 

Žiak vie pomenovať na 

ukážke orgány ľudského 

tela,vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, objasniť 

prepojenie orgánových 

sústav, demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k poskytnutiu 

prvej pomoci,zhotoviť 

plán pozorovania a 

skúmania ľudského tela, 

vymenovať krvné 

skupiny, uviesť význam 

transfúzie krvi,  uviesť 

význam vencovitých 

tepien pre činnosť srdca, 

rozlíšiť tepny a žily podľa 

smeru prúdenia krvi v 

nich,   poznať význam 

miazgy pre ľudský 

organizmus, opísať 

význam miazgových 

ciev, určiť umiestnenie a 

význam sleziny, vysvetliť 

funkcie obehovej 

sústavy, zdôvodniť 

význam pohybu pre 

činnosť ciev a srdca, 

uviesť príklad ochorenia 

obehovej sústavy 

spôsobený nesprávnym 

spôsobom života 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  

 



  1   

Vylučovacia 

sústava 

človeka  

stavba a funkcia 

orgánových 

sústav: 

vylučovacia, 

ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej 

pomoci,obličky, 

nefrón, jeho 

stavba, primárny, 

sekundárny moč, 

močovody, 

močový mechúr, 

ochorenia 

obličiek, dialýza  

Žiak vie pomenovať 

na ukážke orgány 

ľudského 

tela,vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, 

objasniť prepojenie 

orgánových sústav, 

demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k 

poskytnutiu prvej 

pomoci,zhotoviť plán 

pozorovania a 

skúmania ľudského 

tela, vymenovať 

odpadové látky 

vznikajúce pri 

činnosti ľudského 

organizmu, určiť na 

ukážke umiestnenie 

obličiek a opísať ich 

tvar, ukázať na 

svojom tele 

umiestnenie obličiek, 

vysvetliť význam 

obličiek a močových 

ciest, príčiny 

ochorenia močovej 

sústavy, vymenovať 

zásady prevencie 

ochorení obličiek, 

zdôvodniť význam 

pitia dostatočného 

množstva tekutín pre 

obličky, vysvetliť 

význam močovej 

sústavy  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  

  1   

Regulačné 

sústavy -  

Hormonálna 

sústava 

človeka  

stavba a funkcia 

orgánových 

sústav: regulačné 

sústavy,  

ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej 

pomoci,regulácia, 

nervová a 

Žiak vie pomenovať 

na ukážke orgány 

ľudského 

tela,vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, 

objasniť prepojenie 

orgánových sústav, 

demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k 

poskytnutiu prvej 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  



hormonálna 

sústava, žľazy s 

vnútorným 

vylučovaním, 

pôsobenie 

hormónov, 

ochorenia pri 

nadbytočnej 

alebo zníženej 

činnosti žliaz 

pomoci,zhotoviť plán 

pozorovania a 

skúmania ľudského 

tela, pomenovať 

spôsoby regulácie 

organizmu človeka, 

orgánovú sústavu, 

ktorá umožňuje 

nervovú reguláciu, 

význam regulovania 

činnosti organizmu, 

na ukážke určiť tri 

žľazy s vnútorným 

vylučovaním, uviesť 

význam inzulínu a 

troch žliaz s 

vnútorným 

vylučovaním 

 

  1   Nervová 

sústava 

človeka, vyššia 

nervová 

činnosť  

stavba a funkcia 

orgánových 

sústav: 

regulačné 

sústavy,  

ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej 

pomoci,ústredná 

a obvodová 

nervová sústava, 

mozog, miecha, 

biela a sivá 

hmota, neurón 

reflexy, 

vegetatívna 

nervová sústava, 

časti mozgu a 

ich funkcie, 

mozgová kôra, 

slovo, myslenie, 

pamäť, učenie 

sa, reč, spánok, 

prvá a druhá 

signálna sústava  

Žiak vie 

pomenovať na 

ukážke orgány 

ľudského 

tela,vysvetliť 

význam procesov 

a štruktúr v 

ľudskom tele, 

objasniť 

prepojenie 

orgánových 

sústav, 

demonštrovať 

jednoduché 

zručnosti 

potrebné k 

poskytnutiu prvej 

pomoci,zhotoviť 

plán pozorovania 

a skúmania 

ľudského tela, 

opísať význam 

nervovej bunky, 

pomocou schémy 

popísať časti 

reflexného 

oblúka, uviesť 

príklad reflexnej 

činnosti človeka, 

opísať na ukážke 

základné časti 

názorná ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  



ústednej 

nervovej sústavy, 

vysvetliť význam 

mozgovej kôry 

predného mozgu, 

uviesť základné 

časti obvodovej 

nervovej 

sústavy,uviesť 

príklad 

podmieneného a 

nepodmieneného 

reflexu, význam 

myslenia a reči v 

živote človeka, 

vymenovať 

zásady hygieny 

duševnej činnosti 

človeka, uviesť na 

príklade 

správneho 

režimu dňa  

 1  Druhé až 

piate 

praktické 

cvičenie 

(laboratórne 

cvičenia z 

biológie 

človeka)  

rast kosti, 

spojenie 

kostí 

kontrakcia 

kostrového 

svalu 

deriváty kože 

enzýmy, 

trávenie, 

vstrebávanie 

distribúcia a 

difúzia 

dýchacích 

plynov 

ventilácia 

pľúc  

Žiak vie aplikovať 

poznatky o stavbe 

orgánových 

sústav pri 

charakteristike ich 

funkcií, 

analyzovať 

vzájomné vzťahy 

medzi procesmi 

prebiehajúcimi v 

ľudskom tele, 

vytvoriť schému 

vzťahu medzi 

orgánom tráviacej 

sústavy, 

enzýmom a 

zložkou potravy, 

zaujať stanovisko 

k rôznym formám  

alternatívnej 

výživy,  

praktické 

cvičenie,názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

práca s textom  

v oblasti 

manuálnych 

zručností, 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  

 



   krv, lymfa/miazga,  

tkanivový mok, 

zrážanie  

krvi  

cievne systémy, 

systém difúzny a 

distribučný prejavy 

činnosti srdca  

homeostáza, 

termoregulácia 

regulácia látková, 

nervová imunita 

vrodená,získaná, 

imunitná reakcia, 

alergia prenos 

nervového vzruchu 

podnet, vnem reflex 

nepodmienený a 

podmienený, 

reflexný oblúk vznik 

pohlavných buniek, 

menštruačný cyklus 

oplodnenie, vývin 

prenatálny a 

postnatálny  

gravidita, pôrod, 

heterosexualita, 

homosexualita 

neplodnosť, 

náhradné 

tehotenstvo, 

asistovaná 

reprodukcia  

navrhnúť týždenný 

stravovací plán s 

prihliadnutím na 

individuálne potreby 

jedinca, overiť 

súvislosť vitálnej 

kapacity pľúc so 

svalovým 

výkonom,overiť 

súvislosť pracovného 

cyklu srdca so 

svalovým výkonom, 

hodnotiť limitujúce 

kritériá pre 

darovanie krvi,  

schematicky 

znázorniť reflexný 

oblúk, navrhnúť 

možnosti imunizácie 

organizmu, vie 

diskutovať o 

etických princípoch 

partnerstva a 

plánovaného 

rodičovstva, 

zdôvodniť príčiny a 

dôsledky 

civilizačných a 

infekčných ochorení, 

diskutovať o 

význame vedeckých 

objavov pre 

diagnostiku, 

prevenciu a liečbu 

ochorení, analyzovať 

rizikové faktory 

stresu, kriticky 

posúdiť životný štýl 

seba samého a 

vybranej osoby,   

   



  1  Zmyslové 

orgány 

človeka  

stavba a funkcia 

orgánových sústav: 

zmysly,  ochorenia 

orgánových sústav, 

úrazy, zásady 

predlekárskej prvej 

pomoci, receptory, 

adekvátny podnet, 

hmatové telieska na 

chlad, teplo, ťah, 

tlak a dotyk, bolesť, 

jazyk, chuťové 

poháriky, nosová 

dutina, čuchová 

oblasť, vonkajšie, 

stredné a vnútorné 

ucho, ich stavba, 

polohovorovnovážny 

orgán, hluchota, 

zrak, oko, tyčinky, 

čapíky, optická 

sústava oka, jej opis 

a funkcie, poruchy 

ostrosti videnia a ich 

korigovanie, 

farbosleposť, 

slepota 

Žiak vie pomenovať 

na ukážke orgány 

ľudského 

tela,vysvetliť význam 

procesov a štruktúr v 

ľudskom tele, 

objasniť prepojenie 

orgánových sústav, 

demonštrovať 

jednoduché zručnosti 

potrebné k 

poskytnutiu prvej 

pomoci,zhotoviť plán 

pozorovania a 

skúmania ľudského 

tela, popísať stavbu a 

funkcie jednotlivých 

zmyslových orgánov 

človeka, ich význam 

pre človeka, 

prevenciu ochorení 

zmyslových orgánov 

a podstatu 

niektorých ochorení 

zmyslových orgánov 

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

výklad, práca 

s textom  

v oblasti 

komunikačných 

schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentálna 

výchova  

 

  1  Rozmnožovani

e a vývin 

človeka, 

priebeh života 

človeka  

stavba a 

funkcia 

orgánových 

sústav: 

rozmnožovaci

a,  ochorenia 

orgánových 

sústav, úrazy, 

zásady 

predlekárskej 

prvej 

pomoci,vývin 

jedinca, 

starostlivosť o 

dieťa 

antikoncepcia, 

plánované 

rodičovstvo, 

semenníky, 

spermie, 

penis, 

kopulácia, 

Žiak vie 

pomenovať na 

ukážke orgány 

ľudského 

tela,vysvetliť 

význam procesov 

a štruktúr v 

ľudskom tele, 

objasniť 

prepojenie 

orgánových 

sústav, 

demonštrovať 

jednoduché 

zručnosti 

potrebné k 

poskytnutiu prvej 

pomoci,zhotoviť 

plán pozorovania 

a skúmania 

ľudského 

tela,určiť a 

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, 

práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa, prvá 

pomoc, telesná 

výchova, 

environmentáln

a výchova, 

výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu,   



pohlavné 

hormóny, 

vaječníky, 

maternica, 

pošva, vajíčko, 

sekundárne 

pohlavné 

znaky, 

puberta, 

menštruácia, 

tehotenstvo, 

oplodnenie, 

pôrod, 

pohlavne 

prenosné 

ochorenia, 

placenta, 

šestonedelie, 

fázy ľudského 

života  

pomenovať na 

ukážke ženské a 

mužské pohlavné 

orgány, 

vymenovať 

orgány, v ktorých 

sa tvoria ženské a 

mužské pohlavné 

bunky, vysvetliť 

význam 

menštruačného 

cyklu, označiť na 

ukážke 

pohlavných 

orgánov miesto 

splynutia vajíčka 

a spermie, uviesť 

dĺžku 

tehotenstva, 

jednotlivé fázy 

vývinu jedinca - 

vnútromaternicov

ý vývin aj vývin 

jedinca od 

narodenia po 

smrť  

     

1  

Zdravie a 

choroba, 

životné 

prostredie a 

životný štýl 

človeka                  

infekčná 

choroba, 

choroboplodné 

mikroorganizm

y, inkubačná 

doba 

prevencia, 

imunita,  

očkovanie, 

zdravie, zdravý  

Žiak vie aplikovať 

osvojené spôsoby 

boja proti 

nákazlivým 

ochoreniam, 

zhotoviť plán 

pozorovania a 

skúmania 

ľudského tela,  

orientovať sa v 

informáciách 

súvisiacich so 

zdravým životným 

štýlom a  

názorná 

ukážka, 

komentovan

á 

prezentácia, 

výklad, 

práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

hygiena, zdravá 

výživa  



   životný štýl, 

režim dňa, stres, 

hygienické 

zásady, intímna 

hygiena, 

alkoholizmus, 

obezita, 

hladovanie, 

fajčenie 

psychoaktívne 

látky (legálne a 

nelegálne 

drogy), závislosť, 

bacilonosič, 

spôsoby nákazy 

chorobami, 

imunizácia 

aktívna aj 

pasívna, 

protilátky, 

deratizácia, 

dezinsekcia, 

dezinfekcia, 

antibiotiká, 

civilizačné 

ochorenia, 

závislosť, 

dedičné a 

civilizačné 

ochorenia,  

životný štýl  

ochranou zdravia, 

naplánovať a 

uskutočniť projekt 

v súvislosti so 

zdravím alebo 

zdravým životným 

štýlom človeka, 

vysvetliť princíp 

imunity a 

očkovania, 

uvedomiť si 

prepojenosť 

zdravej 

životosprávy so 

zdravotným 

stavom človeka, 

poznať 

najznámejšie 

ochorenia a uviesť 

rizikové faktory, 

ktoré môžu 

spôsobiť ich 

prepuknutie, 

uvedomiť si 

možnosti 

odstránenia 

negatívnych 

návykov v živote 

človeka  

   

  1 Koncoročné 

opakovanie  

pojmy získané v 

učive biológie 

sekundy  

Žiak vie riešiť 

úlohy a 

odpovedať na 

otázky 

zodpovedajúce 

oblasti biológie 

sekundy  

názorná 

ukážka, 

komentovaná 

prezentácia, 

práca s 

textom  

v oblasti 

komunikačnýc

h schopností, 

identifikácie 

problémov, 

navrhovania 

riešení a 

schopnosti ich 

riešiť  

environmentáln

a výchova  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/dejepis_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu DEJEPIS 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 2 6 

ŠkVP - - 1 1 - 2 

Spolu 1 1 2 2 2 8 

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

 

Využitie disponibilných hodín: 

V 7. a 8. ročníku je navýšená časová dotácia hodín o jednu vyučovaciu hodinu.  Táto hodina 

sa použije na opakovanie a upevňovanie preberaného učiva. 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Dejepis 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/dejepis_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/geografia_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu Geografia 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 2 1 1 1 1 6 

ŠkVP 1 1 1 - - 3 

Spolu 3 2 2 1 1 9 

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

 

Využitie disponibilných hodín: 
V 5., 6. a 7. ročníku je navýšená časová dotácia hodín o jednu vyučovaciu hodinu. Táto hodina sa 

použije na vyučovanie obsahu predmetu metodikou CLIL. 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Geografa 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/geografia_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/obcianska-nauka_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu OBČIANSKA NÁUKA 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - 1 1 1 1 4 

ŠkVP - - - - - - 

Spolu - 1 1 1 1 4 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Občianska náuka. 

 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Občianska náuka 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska-nauka_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/obcianska-nauka_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-

vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu ETICKÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 1 5 

ŠkVP - - - - - - 

Spolu 1 1 1 1 1 5 

Učebné osnovy sú totožné so vzdelávacím štandardom ŠVP pre predmet Etická výchova. 

 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Etická výchova 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/eticka-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/nabozenska-vychova-katolicka_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Človek a hodnoty 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 1 5 

ŠkVP - - - - - - 

Spolu 1 1 1 1 1 5 

Učebné osnovy pre 5. ročník 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 schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska-vychova-katolicka_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/nabozenska-vychova-katolicka_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-

program/technika_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu TECHNIKA 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 1 5 

ŠkVP - - - - - - 

Spolu 1 1 1 1 1 5 

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

 

Predmet Technika v  6., 7., 8. a 9. ročníku sa bude vyučovať formou tematických blokov, 

exkurzií a kurzov. Obsahové zameranie predmetu a časová dotácia hodín v jednotlivých 

ročníkoch bude vychádzať z učebných osnov a učebného plánu pre daný predmet podľa 

školského vzdelávacieho programu. Túto možnosť definuje Vyhláška o základnej škole č. 

223/2022. 

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

a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací predmet Technika 

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

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/technika_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/technika_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna-

vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu HUDOBNÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. 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 II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/hudobna-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-

vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 1 1 1 1 1 5 

ŠkVP - - - - - - 

Spolu 1 1 1 1 1 5 

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 II. stupeň základnej školy pod číslom 2015-

5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/vytvarna-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-

sportova-vychova_nsv_2014.pdf 

 

 

 

 

 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Časový rozsah 

výučby 

Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP 2 2 2 2 2 10 

ŠkVP - - - - - - 

Spolu 2 2 2 2 2 10 

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 Telesná a športová 

výchova schváleného ako súčasť inovovaného ŠVP pre II. stupeň základnej školy pod číslom 

2015-5129/5980:2-10A0. 

https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-sportova-vychova_nsv_2014.pdf
https://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/inovovany-statny-vzdelavaci-program/telesna-a-sportova-vychova_nsv_2014.pdf


 

 

CHARAKTERISTIKA PREDMETU  

 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb vytvára priestor na realizáciu a uvedomenie si potreby 

celoživotnej starostlivosti žiakov o svoje zdravie, osvojenie si teoretických vedomostí a praktických 

skúseností vo výchove k zdraviu prostredníctvom pohybových aktivít, telesnej výchovy, športovej 

činnosti a pohybových aktivít v prírodnom prostredí. Poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických, pohybových, psychologických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak získa 

kompetencie, ktoré  súvisia  s poznaním  a starostlivosťou   o   vlastné  telo,  pohybový  rozvoj,  zdatnosť 

a zdravie, ktoré určujú kvalitu budúceho  života v dospelosti. Osvojí si postupy ochrany a upevnenia 

zdravia, princípy  prevencie  proti  civilizačným  ochoreniam,  metódy  rozvoja  pohybových schopností 

a pohybovej výkonnosti, v prípade žiakov so zdravotným oslabením alebo zdravotným postihnutím  

princípy  úpravy  zdravotných  porúch. Získa vedomosti a zručnosti o zdravotne a výkonnostne 

orientovanej   zdatnosti   a telovýchovných   činnostiach z   viacerých  druhov  športových  disciplín. Je  

vedený k pochopeniu  kvality  pohybu  ako  dôležitej   súčasti   svojho   komplexného   rozvoja,  k  

zorientovaniu  sa  vo výbere pohybu pri vyskytujúcich  sa  zdravotných  poruchách  a ich  prevencii,  k  

poznaniu kompenzačných a regeneračných aktivít a ich uplatneniu v režime dňa. Na jednotlivých 

stupňoch vzdelávania postupne získaný komplex   predmetových   a  kľúčových  kompetencií  spolu  s  

osvojenými  telovýchovnými a športovými zručnosťami by sa mal takto stať v konečnom dôsledku 

súčasťou jeho životného štýlu a výrazom jeho životnej filozofie. Vzdelávacia oblasť spája vedomosti, 

návyky, postoje, schopnosti a zručnosti o pohybe, športe, zdraví a zdravom životnom  štýle, ktoré sú 

utvárané prostredníctvom realizovaných foriem vyučovania telesnej a športovej výchovy  

  

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

Názov predmetu POHYBOVÉ CVIČENIA 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb 

Časový rozsah 

výučby 
Ročník 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

ŠVP - - - - - - 

ŠkVP - 1 1 - - - 

Spolu - 1 1 - - 2 

Predmet Pohybové cvičenia predstavuje v 6. a 7. ročníku nižšieho stredného vzdelávania nový 

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

predmet.  

 



CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU   

 

Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je umožniť žiakom 

primerane sa  oboznamovať,  osvojovať  si,  zdokonaľovať  a upevňovať  správne   pohybové   návyky  a 

zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti, podporovať 

rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti, zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, 

nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela, z telesnej výchovy a zo športu (šport v chápaní akejkoľvek 

pohybovej aktivity v zmysle Európskej charty o športe z roku 1992), utvárať trvalý vzťah k pohybovej 

aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich záujmy a individuálne potreby ako súčasť 

zdravého životného štýlu a predpoklad schopnosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie.  

Hodiny povinne volitelnej telesnej a športovej výchovy slúžia na prehĺbenie obsahu vyučovacieho 

predmetu Informatika pre tých študentov, ktorí si túto hodinu zvolia z ponuky troch predmetov v danom 

ročníku, 

  

Špecifickým cieľom predmetu je, aby žiaci :  

- porozumeli zdraviu ako subjektívnej a objektívnej hodnotovej kategórii, prebrali zodpovednosť za 

svoje zdravie;  

- vedeli hodnotovo rozlišovať základné determinanty zdravia, pohybovej gramotnosti jednotlivca;  

- osvojili si vedomosti a zručnosti, ktoré súvisia so starostlivosťou o svoje telo, s aktívnym pohybovým 

režimom, s osobným športovým výkonom, zdravým životným štýlom a zdravím;  

- vedeli aplikovať a naplánovať si spôsoby rozvoja pohybových schopností pri zlepšovaní svojej 

pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti;  

- porozumeli pozitívnemu pôsobeniu špecifických pohybových činností pri zdravotných poruchách a 

zdravotných oslabeniach, pri prevencii proti rozvoju civilizačných ochorení;  

- boli schopní zhodnotiť svoje pohybové možnosti, zorganizovať si svoj pohybový režim a zapojiť sa do 

spoluorganizovania športovej činnosti pre iných;  

- rozumeli vybraným športovým disciplínam, vzdelávacej, výchovnej, socializačnej a regeneračnej 

funkcii športových činností;  

- osvojili si poznanie, že prevencia je hlavný nástroj ochrany zdravia a získali zručnosti poskytnutia 

prvej pomoci;  

- racionálne jednali pri prekonávaní prekážok v situáciách osobného a verejného ohrozenia;   

  

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa realizuje v školskom 

prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov, ktoré zároveň rozvíja. 

Kľúčové kompetencie majú procesuálny charakter. Žiaci si ich osvojujú na veku primeranej úrovni 

prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania a činnosti. Za kľúčové kompetencie  sa  považujú  –  

komunikácia  v  materinskom   jazyku,   komunikácia  v cudzích  jazykoch,  matematická  gramotnosť a 

kompetencie  v  oblasti   prírodných   vied   a   technológií,   kompetencie   v  oblasti   informačných a 



komunikačných technológií, učiť sa učiť, sociálne a občianske kompetencie, podnikateľské kompetencie 

a kultúrne kompetencie. 

 

UČEBNÉ OSNOVY  
 

  

Pohybové cvičenia– 6. ročník   

 

 

Téma  Základné pojmy  
Očakávaný 

výstup  

Metódy, 

formy práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

 3  Testovanie 
Diagnostika 
všeobecnej 
pohybovej 
výkonnosti, 
batériou  

motorických 

testov  

  

Osvojiť si 
terminológiu 
testov :   

Člnkový beh         

Sed-ľah                   

12 min beh         
Skok z miesta     

Výdrž v zhybe  

Žiak vie:              

Zhodnotiť svoju 

pohybovú a 

výkonnostnú 

úroveň, rozvíjať 

silu rôznych 

svalových 

skupín s 

využitím 

viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná 

ukážka  

hodnotenie 

výkonu a 

klasifikácia  

Spôsobilosť 

k 

celoživotné

mu učeniu 

sa:  

-kriticky hodnotí 
svoj pokrok, 
prijíma spätnú 
väzbu a 
uvedomuje si 
svoje  

ďalšie rozvojové 

možnosť  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

Ochrana 

života a 

zdravia  

 4 Atletika  

Beh   

Bežecká 
abeceda 
technika behu 
Pohybové hry 
na Rozvoj 
rýchlosti a 
obratnosti  

Štarty z 

rôznych polôh 

nízky a 

polovysoký 

štart  

Beh 60m na 

čas,  

odrazové 

cvičenia  

základná 
terminológia a 
systematika 
atletických  

disciplín  

-technika 
atletických 
disciplín  

-základné 

pravidlá 

súťaženia a 

rozhodova

nia 

atletických 

súťaží -

organizácia 

súťaží -

zásady 

fair-play  

Žiak vie: 
charakterizo
vať základné 
atletické 
disciplíny  

demonštrovať 
pohybovým 
výkonom 
osvojované  

atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím na 

svoje 

individuálne 

predpoklady 

vybrať vhodné 

atletické 

prostriedky pre 

rozvoj svojich 

kondičných a 

koordinačných 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľova

nie  

hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia  

exkurzia  

  

Spôsobilosti 
sociálne a 
personálne 
dokáže 
odhadnúť a 
korigovať 
dôsledky 
vlastného 
správania a 
konania  

a uplatňovať 

sociálne 

prospešné 

zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch  

  

Osobnost
ný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

  



Beh 800m  

Vytrvalostný 
beh 2 krát 10 
min.  
Intervalo

vý beh 

Hod 

kriketov

ou 

loptičkou 

nácvik na 

výkon  

Cvičenia s 
plnými 
loptami, 
rozvoj  

výbušnej sily  

  

-bezpečnosť a 
úrazová zábrana  

-zásady hygieny a 

vplyv atletiky na 

zdravý vývin 

mládeže  

  

schopností 

rozvoj 

pohybovej 

zdatnosti zapojiť 

sa ako pomocník 

do organizácie a 

rozhodovania 

súťaží 

uplatňovať 

zásady fair play 

ako súťažiaci, 

rozhodca, 

organizátor a 

divák zhodnotiť 

zaťaženie podľa 

pulzovej 

frekvencie 

reálne prijímať 

výhry aj prehry  

  

 

 3 Hádzaná     

Prípravné hry 

Vybíjaná   
Prihrávky na 

mieste, v 
pohybe, 

streľba z 

miesta 

Zdokonaľova

nie prihrávok 

a streľby Hra  

družstiev, 

základné  

pravidlá hry              

Prihrávky v 

pohybe, 

streľba z 

pohybu, 

bránenie hráča 

s loptou aj bez 

lopty     

Zdokonaľovani

e prihrávok, 

streľby, 

dribling, 

bránenie hráča 

systematik

a herných 
činností, 

základná 
terminológi
a technika 

herných 
činností 
jednotlivca 

herné 
kombinácie 

a herné 
systémy 
herný 
výkon v 
športovej 
hre, 
hodnotenie 
športového 
výkonu 

funkcie 
hráčov na 
jednotlivýc

h postoch 

základné 
pravidlá 
hry 
organizácia 
jednoduche

j súťaže 

Žiak vie: 

zvládnuť 

základné 

pohybové 

zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov 

vykonať 

ukážku HČJ  

tvorivo 

aplikovať 

pohybové 

zručnosti v 

hre, zápase 

dohodnúť sa 

na 

jednoduchej 

taktike 

(spolupráci) 

vedúcej k 

úspechu 

družstva 

zhodnotiť 

svoju úroveň 

pohybových 

zručností 

(sebahodnote

nie) a nájsť 

prostriedky na 

názorná 
ukážka 
skupinová 
práca  

precvičovani

e HČJ 

zdokonaľova

nie  

hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia 
nácvik 
hernej 
kombinácie 
video  
  

Spôsobilos

ť k 

celoživotn

ému 

učeniu sa:  

kriticky hodnotí 

svoj pokrok, 
prijíma spätnú 

väzbu a 

uvedomuje si 

svoje ďalšie 
rozvojové 
možnosti je 

tolerantný  

k neúspechom  

svojich 

spolužiakov  

  

Osobnos

tný a 

sociálny 

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna 
výchova  
  

  

  

  



Hra družstiev – 

osobná obrana  

Zdokonaľovani
e HČJ, nácvik 
HK pri  

prečíslení             

Hra 

družstiev         

Hra družstiev   

Kontrolné 

cvičenia  

(rozhodcovi
a, 

časomerači

, 
zapisovateli
a, 
pozorovate

lia a pod.)  

  

  

ich zlepšenie 

zapojiť sa do 

rozhodovania 

a organizácie 

zápasu využiť 

danú hru pri 

rekreačnej 

činnosti konať 

v duchu fair 

play, reálne 

prijímať výhry 

aj prehry  

  

  

 2 Moderná 
gymnastika 
Cvičenia bez 
náčinia kroky, 
poskoky, 
obraty     

Cvičenia so 

švihadlom     

Cvičenia so 

švihadlom     

Cvičenia s 

loptou  

Základná 

terminoló

gia obraty 

poskoky 

kroky 

rozpoznáv

ať s 

náčiním a 

bez 

náčinia   

Žiak vie :  

Koordinovať 

svoje pohyby, 

zvláda cvičebné 

kroky obraty 

poskoky s 

náčiním aj bez 

náčinia  

Hodnotí svoj 
estetický  
prejav  

názorná 

ukážka 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľovani

e  

hodnotenie 

výkonu a 

klasifikácia  

Mať radosť a 

pohodu z 

cvičenia  

  

Osobnos

tný a 

sociálny 

rozvoj   

Ochrana 

života a 

zdravia 

Regionálna 

výchova  

 5 Športová 
gymnastika 
Kondičné  

a koordinačné 

cvičenia, 

prípravné 

cvičenia Kotúľ 

vpred a väzby  

Kotúľ vpred a 

väzby  

Kotúle 

zdokonaľovani

e Prípravné 

cvičenia pre 

stojky, stojka 

na lopatkách  

zásady 

držania tela, 

správne 

držanie tela, 

chybné 

držanie tela 

základné 

názvoslovie 

telesných 

cvičení 

pohybové 

prostriedky 

všeobecnej 

gymnastiky 

prípravné, 

imitačné 

cvičenie, 

metodický 

postup 

Žiak vie: 

charakteriz

ovať 

základné 

gymnastick

é športy 

správne 

pomenovať 

osvojované 

cvičebné 

polohy, 

pohyby a 

cvičebné 

tvary 

prakticky 

ukázať 

základné 

cvičebné 

názorná 

ukážka 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľovani

e pohybové 

demonštrácie  

hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia 
názorná 
ukážka 
skupinová 
práca 
precvičovanie 
Kontrola 

Spôsobilosti 
sociálne a 

personálne 

dokáže 
odhadnúť a 

korigovať 

dôsledky 
vlastného 

správania a 
konania  

a uplatňovať 

sociálne 

prospešné 

zmeny v 

medziosobnýc

h vzťahoch 

efektívne 

zdokonaľovani

Osobnos
tný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

  



Stojka na hlave 
– nácvik, 
cvičenie na 
kladine  

Zdokonaľova

nie stojok a 

kotúľov vo 

väzbách 

cvičenia na 

kladine 

Prípravné 

cvičenia a 

nácvik stojky 

na rukách  

Stojka na 

rukách s 

dopomocou

, s prevalom 

do kotúľa 

vpred  

Nácvik kotúľ 

letmo, nácvik 

krátkej 

zostavy z 

akrobacie  

Precvičovani
e krátkej 
zostavy  z 
akrobacie, 
kotúľ letmo 
Zdokonaľov
anie 
akrobacie a 
krátkej 
zostavy  

Kontrola- 

zostava z 

akrobacie  

Preskok- 

prípravné 

cvičenia, 

technika 

roznožky a 

skrčky cez 

kozu na šírku  

Zdokonaľovani
e preskoky 
cvičenia na 
hrazde  

osvojovania 

a 

zdokonaľova

nia polôh, 

pohybov, 

cvičebných 

tvarov, 

väzieb 

zdravotne 

orientovaná 

zdatnosť, 

pohybový 

režim  

pozitívny 
životný štýl 

disciplíny a 
cvičebný 
obsah 
športovej 
gymnastiky 

žien, 
športového 
aerobiku, 

modernej 

gymnastiky, 
gymteamu 
zásady 

motorickéh
o učenia v 
gymnastick
ých 
športoch, 
organizácia 
pretekov 

zásady 
bezpečnéh
o správania, 

dopomoc,  

záchrana pri 

cvičení  

 

tvary, 

imitačné 

cvičenia, 

prípravné 

cvičenia a 

predviesť 

krátku 

zostavu s 

prihliadnutí

m na svoje 

individuáln

e 

predpoklad

y poskytnúť 

dopomoc a 

záchranu  

zostaviť a viesť 
rozcvičenie pre 
vybratú 
gymnastickú 
disciplínu  

ohodnotiť svoju 

gymnastickú 

úroveň, označiť 

nedostatky a ich 

možné príčiny 

vysvetliť vplyv 

gymnastických 

cvičení na 

telesnú 

zdatnosť, 

zdravie a 

začleniť 

prostriedky 

gymnastiky do 

svojho  

pohybového 

režimu  

 

preskoky a 
hrazda  

Prekážková 

dráha z 

gymnastickéh

o náradia na 

čas 

e cvičenia vo 

dvojiciach 

spolupracuje v 

skupine, 

uvedomuje si 

svoju 

zodpovednosť 

v tíme, kde 

dokáže  

tvorivo 
prispievať pri 
dosahovaní  

spoločných 

cieľov  

 

 

 



Preskoky a 
cvičenia na 
hrazde  

 

 3  Stolný tenis 
Základné údery 
forhend, 
beckhend, 
podanie  

Zdokonaľovanie 

úderov, dvojhra, 

kolotoč  

Hra s 

upravený

mi 

pravidlami 

Hra -  

dvojhra , 

štvorhra  

Zdokonaľovanie 

HČJ,  

hra  

Hra - turnaj 

Terminológi

a úderov  

Základné 

pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť 

správnos

ť výberu 

vhodnéh

o úderu, 

jeho 

dĺžku, 

razanciu 

správne 

podávať  

  

názorná ukážka 
skupinová práca  

precvičovanie 

HČJ 

zdokonaľovani

e hodnotenie 

výkonu a 

klasifikácia 

nácvik hernej 

kombinácie  

 

Spôsobilosť k 

celoživotném

u učeniu sa:  

-kriticky hodnotí 

svoj pokrok, 

prijíma spätnú 

väzbu a 

uvedomuje si svoje 

ďaľšie rozvojové 

možnosti  

 

Osobnostn
ý a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia 
Regionálna 
výchova   
 

 

 2  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na 

ľade Jazda vzad, 

prekladanie 

súťaže Pohybové 

hry na ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť a 
úrazová 
zábrana  

Organizácia 

súťaží  

Základná 

terminológia  

Zásady fair - 

play  

  

Žiak vie .  

Zvládnuť pohyb na  

korčuliach   

Rozvíja 

pohybovú 

zdatnosť  Reálne 

prijímať výhry a 

prehry  Zapojiť 

sa ako pomocník 

do organizovania 

súťaží   

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovan

ie hodnotenie 

výkonu  

  

  

mať radosť z 

pohybu  

  

  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

Ochrana 

života a 

zdravia 

Regionálna 

výchova   



 2  Moderná 

gymnastika  

Cvičenia so 

švihadlom  

Cvičenia so 

švihadlom  

Cvičenia s loptou  

Cvičenia s loptou  

  

  

základná 

terminológia 

tanečné 

kroky, 

obraty, 

postoje, 

skoky, 

pohyby 

hlavy, 

hrudníka, 

bokov, paží  

  

Žiak vie: vytvoriť 

pohybový motív 

pri cvičení s 

loptou a 

švihadlom 

ohodnotiť pohyb 

z hľadiska  svojho 

vnímania a 

prežívania 

podieľať sa 

spoluprácou na 

tvorbe 

spoločného 

vystúpenia  

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovan

ie hodnotenie 

výkonu  

  

  

Spôsobilosť 

k 

celoživotné

mu učeniu 

sa:  

-kriticky hodnotí 
svoj pokrok, 
prijíma  

spätnú väzbu  

  

  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

Ochrana 

života a 

zdravia 

Regionálna 

výchova   

 3 Basketbal  

Pravidlá hry, 

prípravné hry a 

cvičenia 

Prípravné hry  

Držanie lopty, 

dribling, 

technika streľby 
prihrávky na 
mieste 
Zdokonaľovanie 
prihrávok, 
streľby a 

driblingu  

Hra s 
upravenými 
pravidlami  

Prihrávky v 

pohybe, dribling 

zmeny smeru, 

bránenie hráča s 

loptou a bez 

lopty  

Zdokonaľova

nie HČJ Hra 

družstiev – 

osobná 

obrana 

Streľba z 

pohybu 

dvojtaktom,  

HK „hoď a 

bež“  

terminológia, 

systematika 

herných 

činností  

-technika 

herných 

činností 

jednotlivc

a -herné 

kombinác

ie a herné 

systémy 

herný 

výkon v 

basketbal

e -funkcie 

hráčov na 

jednotlivý

ch 

postoch  

-základné 
pravidlá -
organizovanie 
jednoduchej 
súťaže – 
rozhodovanie, 
zapisovateľ, 
časomer 
atletických 
disciplín  

  

  

Žiak vie:  

-popísať a 

prakticky 

ukázať správnu 

techniku HČJ -

viesť kondičnú 

prípravu, 

základné 

kondičné a 

koordinačné 

schopnosti -

prihrávku 

jednou rukou 

od  

pleca, dribling  

-ovláda 
streľbu 
zhora z 
miesta, z 
krátkej 
vzdialeno
sti  

-brániť hráča bez 

lopty a s  

loptou názorná 

ukážka  

  

  

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovan

ie hodnotenie 

výkon  

  

  

  

Spôsobilosti 

sociálne a 

personálne -

dokáže 

odhadnúť a 

korigovať 

dôsledky 

vlastného 

správania a 

konania  

a uplatňovať 

sociálne 
prospešné 

zmeny v 
medziosobných 

vzťahoch -

efektívne 

spolupracuje v 

skupine, 

uvedomuje si 
svoju 

zodpovednosť v 
tíme, kde dokáže  

tvorivo prispievať 

pri dosahovaní 

spoločných cieľov  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna 
výchova   
  



Zdokonaľovanie 
dvojtaktu, 
nácvik HK pri  

prečíslení Hra 

družstiev 

Zdokonaľova

nie HČJ a hra 

družstiev 

Kontrolné 

cvičenia  

Kontrolné 

cvičenia 

 

 2 Atletika 
Prerušova

ný beh v 

teréne 
Pohybové 

hry 

Technika 

skoku do 

diaľky  

Zdokonaľovanie 

skoku  

do diaľky 

Štafetový 

beh  

Skok do diaľky 
na výkon  

Vytrvalostný 

beh 500m  

na čas  

Hod kriketovou 

loptičkou  

Atletický viacboj  

Atletický viacboj  

  

  

  

technika 
atletických 
disciplín 

základné 
pravidlá 
súťaženia a 
rozhodovani

a atletických 
súťaží 

organizácia 
súťaží 
zásady fair-

play 
bezpečnosť 
a úrazová 

zábrana 
zásady 
hygieny a 

vplyv 
atletiky na 

zdravý vývin 
mládeže  

  

  

Žiak vie: 
charakterizov
ať základné 
atletické 
disciplíny  

demonštrovať 
pohybovým 
výkonom 
osvojované  

atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím na 

svoje individuálne 

predpoklady 

vybrať vhodné 

atletické 

prostriedky pre 

rozvoj svojich 

kondičných a 

koordinačných 

schopností rozvoj 

pohybovej 

zdatnosti zapojiť 

sa ako pomocník 

do organizácie a 

rozhodovania 

súťaží uplatňovať 

zásady fair play 

ako súťažiaci, 

rozhodca, 

organizátor a 

divák zhodnotiť 

zaťaženie podľa 

pulzovej 

frekvencie reálne 

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovani

e hodnotenie 

výkonu  

  

  

Spôsobilosť k 

celoživotné

mu učeniu 

sa:  

-kriticky hodnotí 
svoj pokrok, 

prijíma spätnú 

väzbu a 

uvedomuje si 

svoje ďaľšie 
rozvojové 

možnosti  

-je tolerantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

  

Osobnostn
ý a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  



prijímať výhry aj 

prehry  

 3  Bedminton  

Technika 
základných 
úderov Hra 
bez siete,  

zdokonaľovanie 
úderov Hra bez 
siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj  

  

Terminológia 

úderov  

Základné 

pravidlá  

  

  

  

Žiak vie :  

Posúdiť 

správnosť výberu 

vhodného úderu, 

jeho dľžku,  

razanciu správne 

podávať  

  

  

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovani

e hodnotenie 

výkonu   

Spôsobilosti 

sociálne a 

personálne -

dokáže odhadnúť 

a korigovať 

dôsledky 

vlastného 

správania a 

konania  

a uplatňovať 

sociálne 

prospešné zmeny 

v medziosobných 

vzťahoch  

Osobnostn
ý a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna 

výchova  

 1  VPV testy  

výstupné  

VPV testy 

výstupné  

VPV testy 

výstupné VPV 

testy výstupné, 

vyhodnotenie 

koncoročné  

Osvojiť si 
terminológiu 
testov : 
Člnkový beh        

Sed-ľah                  

12 min beh         

Skok z miesta   

Výdrž v  

zhybe  

  

Žiak vie:             

 Zhodnotiť svoju 

pohybovú a 

výkonnostnú 

úroveň, rozvíjať 

silu rôznych 

svalových skupín 

s využitím 

viacerých 

pohybových  

prostriedkov  

  

názorná 

ukážka  

hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia  
  

Spôsobilosť k 

celoživotném

u učeniu sa:  

-kriticky hodnotí 

svoj pokrok, 

prijíma spätnú 

väzbu a 

uvedomuje si 

svoje ďalšie 

rozvojové 

možnosti  

Osobnostn

ý a 

sociálny 

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

  

 

 

Pohybové cvičenia– 7. ročník 



 

 

Téma  
Základné 

pojmy  

Očakávaný 

výstup  

Metódy, formy 

práce  

Rozvíjané 

kompetencie  

Prierezové 

témy  

 1  Pohybové hry 

na        rozvoj 

rýchlosti a        

obratnosti.  

Vedieť 

diagnostikova

ť  a posúdiť 

úroveň svojej  

pohybovej 

výkonnosti 

telesného 

rozvoja podľa  

daných 

noriem  

Vo všetkých 

disciplínách 

maximálny 

výkon podľa 

individuálnych 

schopností  a 

možností  

  

Skupinová, 
motivačná, 
osobný  

príklad   

  

Spôsobilosti 
sociálne a 
personálne  

  

Osobnostn

ý a sociálny 

rozvoj  

 4  Atletika  

Beh                

Bežecká 
abeceda 
technika behu 
Pohybové hry 
na Rozvoj 
rýchlosti a 
obratnosti  

Štarty z 

rôznych polôh 

nízky a 

polovys. štart 

Beh 60m na 

čas, odrazové 

cvičenia Beh 

1500m na čas  

Vytrvalostný 

beh 2 krát 10 

min.  

Intervalov

ý beh Hod 

kriketovou 

loptičkou 

nácvik na 

výkon  

Cvičenia s 

plnými loptami, 

rozvoj výbušnej 

sily 

základná 
terminológia 
a sytematika 
atletických  
disciplín  

technika 

atletických 

disciplín 

základné 

pravidlá 

súťaženia a 

rozhodovania 

atletických 

súťaží 

organizácia 

súťaží zásady 

fair-play 

bezpečnosť a 

úrazová zábrana 

zásady hygieny 

a vplyv atletiky 

na zdravý vývin 

mládeže  

 

Žiak vie 
chharakterizova
ť základné 
atletické 
disciplíny 
demonštrovať 
pohybovým 
výkonom 
osvojované  
atletické 
disciplíny s 
prihliadnutím na 
svoje 
individuálne 
predpoklady 
vybrať vhodné 
atletické 
prostriedky pre 
rozvoj svojich 
kondičných a 
koordinačných 
schopností 
rozvoj 
pohybovej 
zdatnosti zapojiť 
sa ako pomocník 
do organizácie a 
rozhodovania 
súťaží 
uplatňovať 
zásady fair play 
ako súťažiaci, 
rozhodca, 
organizátor a 
divák zhodnotiť 
zaťaženie podľa 
pulzovej 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľovani

e  

hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia  
exkurzia  

  

  

Spôsobilosti 

sociálne a 

personálne 
dokáže 

odhadnúť a 

korigovať 
dôsledky 

vlastného 

správania a 

konania  

a uplatňovať 

sociálne 

prospešné 

zmeny v 

medziosobnýc

h vzťahoch  

  

  

Osobnostn
ý a sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  



frekvencie 
reálne prijímať 

výhry aj prehry  

 

 

 3 Hádzaná   

Prípravné 

hry 

Vybíjaná     

Prihrávky 

na mieste, 

v pohybe, 

streľba z 

miesta  

Zdokonaľovan

ie prihrávok a 

streľby Hra  

družstiev, 

základné  

pravidlá hry              

Prihrávky v 

pohybe, 

streľba z 

pohybu, 

bránenie 

hráča s loptou 

aj bez lopty     

Zdokonaľovan

ie prihrávok, 

streľby, 

dribling, 

bránenie 

hráča Hra 

družstiev – 

osobná 

obrana  

Zdokonaľovan

ie HČJ,  

nácvik HK pri 

prečíslení, 

Hra  

systematik

a herných 

činností, 

základná 

terminológ

ia  

technika herných 

činností  

jednotlivca 
herné 
kombinácie a 
herné systémy 
herný výkon v 
športovej hre, 
hodnotenie 
športového 
výkonu 
funkcie hráčov 
na 
jednotlivých 
postoch 
základné 
pravidlá hry 
organizácia 
jednoduchej 
súťaže 
(rozhodcovia, 
časomerači, 
zapisovatelia, 
pozorovatelia 
a pod.)  

  

  

Žiak vie:  

zvládnuť 

základné 

pohybové 

zručnosti na 

úrovni svojich 

individuálnych 

predpokladov 

vykonať ukážku 

HČJ  tvorivo 

aplikovať 

pohybové 

zručnosti v hre, 

zápase 

dohodnúť sa na 

jednoduchej 

taktike 

(spolupráci) 

vedúcej k 

úspechu 

družstva 

zhodnotiť svoju 

úroveň 

pohybových 

zručností 

(sebahodnoteni

e) a nájsť 

prostriedky na 

ich zlepšenie 

zapojiť sa do 

rozhodovania a 

organizácie 

zápasu využiť 

danú hru pri 

rekreačnej 

činnosti konať v 

duchu fair play, 

názorná ukážka 
skupinová 
práca  

precvičovanie 

HČJ 

zdokonaľovan

ie  

hodnotenie 
výkonu a 
klasifikácia 
nácvik hernej 
kombinácie 
video  
  

Spôsobilosť 

k 

celoživotné

mu učeniu 

sa:  

kriticky hodnotí 
svoj pokrok, 

prijíma spätnú 

väzbu a 
uvedomuje si 

svoje ďalšie 
rozvojové 

možnosti je 
tolerantný  

k neúspechom  

svojich spolužiakov  

  

Osobnost
ný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  



družstiev, Hra 

družstiev   

Kontrolné 

cvičenia  

reálne prijímať 

výhry aj prehry  

 2  Minifutbal            
Hra 
družstiev, 
diagnostika 
úrovne  

HČJ a hra 

družstiev  

HČJ a hra 

družstiev  

Hra družstiev  

Systematika 

herných činností  

Základná 

terminológia 

Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

Herný výkon v 

športovej  

hre  

Žiak vie :  

Zvládnuť 
základné 
pohybové 
zručnosti na 
úrovni svojich 
individuálnych 
predpokladov  

Vykonať ukážku 

HČJ  

názorná ukážka 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľovanie  

hodnotenie 

výkonu a 

klasifikácia  

Mať radosť a 
pohodu z hry  
Kriticky hodnotí 

svoj  

pokrok je 

tolerantný k 

neúspechom 

svojich žiakov  

Osobnost
ný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 

života a 

zdravia  

  5 Športová 
gymnastika 
Kondičné  

a 

koordinačné 

cvičenia, 

prípravné 

cvičenia Kotúľ 

vpred a väzby  

zásady držania 

tela, správne 

držanie tela, 

chybné držanie 

tela základné 

názvoslovie 

telesných cvičení  

Žiak vie: 

charakterizovať 

základné 

gymnastické 

športy správne 

pomenovať 

osvojované 

cvičebné 

polohy,  

názorná ukážka 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľovanie 

pohybové  

Spôsobilosti 

sociálne a 

personálne 

dokáže odhadnúť 

a korigovať 

dôsledky 

vlastného 

správania  

Osobnost
ný a 
sociálny  
rozvoj   

  

Ochrana 

života  

 



  Kotúľ vpred a väzby  

Kotúle 

zdokonaľovanie 

Prípravné cvičenia pre 

stojky, stojka na 

lopatkách  

Stojka na hlave – 
nácvik,  

Zdokonaľovanie 

stojek  

a kotúľov vo väzbách 
a obmenách  

Prípravné 
cvičenia a nácvik 
stojky na rukách  

Stojka na rukách s 

dopomocou, s 

prevalom do 

kotúľa vpred  

Nácvik kotúľ letmo, 

nácvik krátkej 

zostavy z akrobacie  

Precvičovanie 
krátkej zostavy  z 
akrobacie, kotúľ 
letmo 
Zdokonaľovanie 
akrobacie a 
krátkej zostavy  

Kontrola- zostava z 

akrobacie  Preskok- 

prípravné cvičenia, 

technika roznožky 

a skrčky cez kozu 

na šírku 

Zdokonaľovanie 

preskoky cvičenia 

na hrazde  

Preskoky a cvičenia 
na hrazde  
Kontrola preskoky a 
hrazda  

Prekážková 

dráha z 

gymnastického 

náradia na čas  

pohybové 

prostriedky 

všeobecnej 

gymnastiky 

prípravné, 

imitačné 

cvičenie, 

metodický 

postup 

osvojovania a 

zdokonaľovania 

polôh, 

pohybov, 

cvičebných 

tvarov, väzieb 

zdravotne 

orientovaná 

zdatnosť, 

pohybový 

režim  

pozitívny 
životný štýl 
disciplíny a 
cvičebný 
obsah 
športovej 
gymnastiky 
chlapcov 
športového 
aerobik zásady 
motorického 
učenia v 
gymnastických 
športoch, 
organizácia 
pretekov 
zásady 
bezpečného 
správania, 
dopomoc,  

záchrana pri 

cvičení  

  

pohyby a 
cvičebné 
tvary 
prakticky 
ukázať 
základné 
cvičebné 
tvary, 
imitačné 

cvičenia, 
prípravné 
cvičenia a 
predviesť 
krátku 
zostavu s 
prihliadnutím 
na svoje 
individuálne 
predpoklady 
poskytnúť 
dopomoc a 
záchranu  

zostaviť a viesť 
rozcvičenie pre 
vybratú 
gymnastickú 
disciplínu  
ohodnotiť 

svoju 

gymnastickú 

úroveň, označiť 

nedostatky a 

ich možné 

príčiny 

vysvetliť vplyv 

gymnastických 

cvičení na 

telesnú 

zdatnosť, 

zdravie a 

začleniť 

prostriedky 

gymnastiky do 

svojho  

pohybového 

režimu  

  

demonštrácie  

hodnotenie 

výkonu a 

klasifikácia 

názorná ukážka 

skupinová 

práca 

precvičovanie 

zdokonaľovanie 

cvičenia vo 

dvojiciach 

názorná ukážka 

skupinová 

práca  

precvičovanie 

HČJ 

zdokonaľovanie  

hodnotenie 

výkonu a 

klasifikácia 

nácvik hernej 

kombinácie  

a konania  

a uplatňovať 

sociálne 

prospešné 

zmeny v 

medziosobných 

vzťahoch 

efektívne  

spolupracuje 

v skupine, 

uvedomuje si 

svoju 

zodpovednosť 

v tíme, kde 

dokáže  

tvorivo 

prispievať pri  

dosahovaní 

spoločných 

cieľov  

a zdravia  

  

Regionálna  

výchova   

  

 



 3 Stolný tenis 
Základné údery 
forhend, 
bekhend, 
podanie  

Zdokonaľovanie 

úderov, dvojhra, 

kolotoč  

Hra s 
upravenými 
pravidlami  

Hra -  dvojhra, 
štvorhra 
Zdokonaľovanie 
HČJ,  

hra, Hra - turnaj  

Terminológi

a úderov  

Základné 

pravidlá  

  

Žiak vie :  

Posúdiť 

správnosť 

výberu 

vhodného 

úderu, jeho 

dĺžku,  razanciu 

správne podávať  

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovani

e hodnotenie 

výkonu  

  

Spôsobilosť 

k 

celoživotné

mu učeniu 

sa:  

-kriticky hodnotí 
svoj pokrok, 
prijíma spätnú 

väzbu a 
uvedomuje si 

svoje ďalšie 

rozvojové 
možnosti je 
tolerantný  

k neúspechom 

svojich 

spolužiakov  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna 
výchova  
  

 3  Korčuľovanie  

Jazda vpred  

Brzdenie, hry na 

ľade Jazda vzad, 

prekladanie 

súťaže Pohybové 

hry na ľade  

Súťaže  

Bezpečnosť 
a úrazová 
zábrana  

Organizácia 

súťaží  

Základná 

terminológia  

Zásady fair - 

play  

  

Žiak 
vie . 
Zvládn
uť 
pohyb 
na  

korčuliach   

Rozvíja 
pohybovú 
zdatnosť  
Reálne prijímať 
výhry a prehry  

Zapojiť sa ako 

pomocník do 

organizovania 

súťaží   

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovani

e hodnotenie 

výkon  

  

Mať radosť z 

pohybu  

  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

Ochrana 
života a 
zdravia 
Regionálna  

výchova  

  

 2  Minifutbal            
Hra družstiev, 
diagnostika 
úrovne  

HČJ a hra 

družstiev  

HČJ a hra 

družstiev  

Hra družstiev  

  

Systematika 

herných 

činností  

Základná 

terminológi

a Technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

Herný 

výkon v 

športovej  

hre  

Žiak vie :  

Zvládnuť základné 
pohybové 
zručnosti na 
úrovni svojich 
individuálnych 
predpokladov  

Vykonať ukážku 

HČJ  

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovan

ie hodnotenie  

výkonu  

  

Spôsobilosť 

k 

celoživotné

mu učeniu 

sa:  

kriticky hodnotí 

svoj pokrok, 

prijíma spätnú 

väzbu a 

uvedomuje si 

svoje ďalšie 

rozvojové 

možnosti  

Osobnost

ný a 

sociálny 

rozvoj   

Ochrana 
života a 
zdravia 
Regionálna  

výchova   

  



  

  4  Basketbal  

Pravidlá hry, 

prípravné  

hry a cvičenia 
Prípravné hry  

Držanie lopty, 
dribling, 
technika streľby 
prihrávky na 
mieste  

Zdokonaľovanie 
prihrávok, 
streľby a 
driblingu  

Hra s 
upravenými 
pravidlami  

Prihrávky v 
pohybe, dribling 
zmeny smeru, 
bránenie hráča s 
loptou a bez 
lopty  

Zdokonaľovanie 

HČJ Hra 

družstiev – 

osobná obrana  

Streľba z 

pohybu 

dvojtaktom,  

HK „hoď a 

bež“  

Zdokonaľovanie 
dvojtaktu, nácvik 
HK pri  

prečíslení Hra 

družstiev 

Zdokonaľova

nie HČJ a hra 

družstiev 

terminológi

a, 

systematika 

herných 

činností -

technika 

herných 

činností 

jednotlivca 

-herné 

kombinácie 

a herné 

systémy 

herný 

výkon v 

basketbale  

-funkcie 
hráčov na 
jednotlivých 
postoch  

-základné 

pravidlá -

organizovani

e 

jednoduchej 

súťaže – 

rozhodovani

e, 

zapisovateľ, 

časomer 

atletických 

disciplín  

 

Žiak vie:  

-popísať a 

prakticky 

ukázať správnu 

techniku HČJ -

viesť kondičnú 

prípravu, 

základné 

kondičné a 

koordinačné 

schopnosti -

prihrávku 

jednou rukou 

od pleca, 

dribling  

-ovláda 

streľbu 

zhora z 

miesta, z 

krátkej 

vzdialeno

sti  

-brániť hráča bez 

lopty a s  

loptou názorná 

ukážka  

  

názorná 

ukážka 

precvičovanie  

skupinová 

práca 

zdokonaľovani

e hodnotenie 

výkon  

  

  

Spôsobilosti 

sociálne a 

personálne -

dokáže 

odhadnúť a 

korigovať 

dôsledky 

vlastného 

správania a 

konania a 

uplatňovať  

sociálne 

prospešné 

zmeny v 

medziosobnýc

h vzťahoch -

efektívne 

spolupracuje v 

skupine, 

uvedomuje si 

svoju 

zodpovednosť 

v tíme, kde 

dokáže  

tvorivo prispievať 
pri dosahovaní  

spoločných cieľov  

 

Osobnost
ný a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia  

  

Regionálna  

výchova  

  

  



Kontrolné 

cvičenia  

Kontrolné 

cvičenia 

 

 3 Atletika 
Prerušovan
ý beh v  

teréne 

Pohybov

é hry 

Technika 

skoku do 

diaľky  

Zdokonaľovani

e skoku  

do diaľky 

Štafetový 

beh Skok 

do diaľky 

na výkon  

Vytrvalostný 

beh 500m  

na čas  

Hod 

kriketovou 

loptičkou  

Atletický 

viacboj  

Atletický 

viacboj  

  

technika 
atletických 
disciplín 

základné 

pravidlá 
súťaženia a 
rozhodovani
a atletických 

súťaží 

organizácia 

súťaží 

zásady fair-
play 

bezpečnosť 
a úrazová 

zábrana 

zásady 

hygieny a 
vplyv 
atletiky na 

zdravý vývin 
mládeže  

  

Žiak vie: 
charakterizov
ať základné 
atletické 
disciplíny  

demonštrovať 
pohybovým 
výkonom 
osvojované  

atletické 

disciplíny s 

prihliadnutím  

svoje individuálne 

predpoklady 

vybrať vhodné 

atletické 

prostriedky pre 

rozvoj svojich 

kondičných a 

koordinačných 

schopností rozvoj 

pohybovej 

zdatnosti zapojiť 

sa ako pomocník 

do organizácie a 

rozhodovania 

súťaží uplatňovať 

zásady fair play 

ako súťažiaci, 

rozhodca, 

organizátor a 

divák zhodnotiť 

zaťaženie podľa 

pulzovej 

frekvencie reálne 

prijímať výhry aj 

prehry  

Názorná 

ukážka 

Skupinová 

práca 

zdokonaľovani

e  

Spôsobilosti 

sociálne a 

personálne -

dokáže odhadnúť 

a korigovať 

dôsledky 

vlastného 

správania a 

konania  

a uplatňovať 

sociálne 

prospešné zmeny 

v medziosobných 

vzťahoch  

  

Osobnostn
ý a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia   

  



 3  Bedminton  

Technika 

základných 

úderov Hra 

bez siete, 

zdokonaľovani

e úderov Hra 

bez siete  

Hra ponad sieť  

Hra ponad sieť  

Hra turnaj 

Terminológia 

úderov 

Základné 

pravidlá  

Žiak vie :  

Posúdiť 

správnosť výberu 

vhodného úderu, 

jeho dĺžku,  

razanciu správne 

podávať  

  

  Spôsobilosť k 

celoživotném

u učeniu sa:  

-kriticky hodnotí 

svoj pokrok, 

prijíma spätnú 

väzbu a 

uvedomuje si svoje 

ďalšie rozvojové 

možnosti 

Osobnostn
ý a 
sociálny  

rozvoj   

  

Ochrana 
života a 
zdravia 
Regionálna 
výchova   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. PRÍLOHY 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti v podmienkach 

Súkromnej základnej školy , Gemerská cesta 1, 984 01 Lučenec 

 

Finančná gramotnosť 

  
Finančnú gramotnosť môžeme chápať ako schopnosť človeka rozumieť podstate a funkcií peňazí, ich 

významu pre plnohodnotný život.  

Úlohou finančnej gramotnosti je pripraviť mladého, samostatne uvažujúceho človeka na efektívne 

riadenie svojich finančných zdrojov, na celoživotné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.  

Finančná gramotnosť je označením pre stav neustáleho vývoja, ktorý umožňuje každému jednotlivcovi 

efektívne reagovať na nové osobné udalosti a neustále sa meniace ekonomické prostredie.  

Pre úspešnú realizáciu vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti je najdôležitejšie jej porozumenie. 

Učiteľ musí pochopiť čo finančná gramotnosť je, aby vedel správne rozhodnúť, ako ju bude vo vyučovaní 

realizovať a do ktorých predmetov ju začlení.  

Vzhľadom na skutočnosť, že finančná gramotnosť má charakter prierezovej témy, predpokladom 

správneho začlenenia do vyučovacieho predmetu je úzka tímová spolupráca učiteľov.  

Finančná gramotnosť je ucelený systém finančného vzdelávania a preto je potrebné zohľadňovať 

nadväznosť medzi prvým a druhým stupňom ZŠ.  

Vzhľadom na charakter finančnej gramotnosti je vhodné realizovať ju pomocou integrovaného 

vyučovania, ktoré umožňuje prepájať poznatky, vnímať súvislosti a aplikovať nadobudnuté zručnosti v 

reálnom živote.  

Problematika finančnej gramotnosti musí byť správne interpretovaná s prihliadnutím na vek žiakov. Škola 

musí žiakov pripraviť na vyhľadávanie správnych a objektívnych informácií, kritické myslenie, 

rozoznávanie potrebného od zbytočného, pravdivého od nepravdivého. Naučiť žiakov čítať reklamné 

letáky, precvičovať čítanie s porozumením, upozorniť na varovné signály (drobné písmo, 

neprehľadnosť,...).  

Vzhľadom na citlivosť témy je vhodné informovať rodičov o zámeroch a princípoch finančného 

vzdelávania škole. Najvhodnejšie je vyhnúť sa citlivým osobným údajom a vyučovať prostredníctvom 

inscenačných metód.  

Chceme vychovávať mladých ľudí, ktorí budú schopní vybrať si účet v banke podľa svojich potrieb a nie 

podľa toho, akú krikľavú reklamu ponúkajú. Mladých ľudí, ktorým nerobí problém vypočítať si výšku 

úroku pri žiadosti o pôžičku či hypotéku. Mladých ľudí, ktorí poznajú rozdiel medzi debetnou a kreditnou 

kartou. Ľudí, pre ktorých budú peniaze predstavovať hodnotu ich schopností a vynaloženého úsilia a nie 

výsledok podvádzania a tunelovania.  

Táto práca je veľmi dôležitá a neskutočne náročná. Je len na nás, aby sme poskytli žiakom pomoc pri 

zvládaní prvých krokov k dostatočnému finančnému povedomiu už na základných školách. 

 

 

 

 



Finančnú gramotnosť zadeľujeme do 7 kategórií :  

 

1. Človek vo sfére peňazí:  

 

Hlavnou kompetenciou je posúdenie významu trvalých životných hodnôt, vplyvu peňazí na ich 

zachovávanie, stanovenie životných priorít.  

Čiastková kompetencia 1: zachovať trvalé životné hodnoty, osvojiť si vzťah medzi  

životnými potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.  

Čiastková kompetencia 2:pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov 

jej vyjadrenia.  

Čiastková kompetencia 3: osvojiť si základné etické súvislosti problematiky.  

Čiastková kompetencia 4:vedieť stručne popísať ekonomickú sféru jednotlivca a rodiny.  

Čiastková kompetencia 5: osvojiť si čo znamená žiť hospodárne.  

 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí:  
 

Hlavnou kompetenciou je používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných 

financiách.  

Čiastková kompetencia 1: prevziať zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia.  

Čiastková kompetencia 2: nájsť a vedieť vyhodnotiť informácie s rôznych zdrojov.  

Čiastková kompetencia 3: kontrolovať osobné údaje a informácie.  

Čiastková kompetencia 4:prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. Stanoviť 

merateľné krátkodobé finančné ciele.  

Čiastková kompetencia 5: vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu o finančných záležitostiach.  

Čiastková kompetencia 6: vedieť stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov.  

 

3. Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb ( príjem a práca):  
 

Hlavnou kompetenciou je porozumieť a orientovať sa v zabezpečení životných potrieb jednotlivca a 

rodiny.  

Čiastková kompetencia 1: poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.  

Čiastková kompetencia 2: identifikovať zdroje osobných príjmov.  

 

4. Plánovanie a hospodárenie s peniazmi:  
 

Hlavnou kompetenciou je organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti.  

Čiastková kompetencia 1: vypracovať osobný finančný plán.  

Čiastková kompetencia 2: uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.  

 

5. Úver a dlh:  
 

Hlavnou kompetenciou je udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.  

Čiastková kompetencia 1: identifikovať náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.  

Čiastková kompetencia 2: vysvetliť účel informácií o úverovej schopnosti a poznať práva žiadateľa o 

úver v súvislosti s informáciami o úverovej schopnosti.  

 

6. Sporenie a investovanie:  
 

Hlavnou kompetenciou je aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.  

Čiastková kompetencia 1: diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.  

 

 

7. Riadenie rizika a poistenie:  



 

Hlavnou kompetenciou je používanie primeraných stratégií riadenia rizík.  

 

 

Finančná gramotnosť v matematike:  
 

Ročník 5.  
Kompetencie: - chápať funkciu peňazí ako prostriedok na zabezpečenie základných ľudských  

potrieb a hodnôt  

- vedieť stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov  

Téma: Počítame v eurách a centoch  

Kompetencie: - plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

- poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby  

- porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných potrieb jednotlivca  

- identifikovať zdroje osobných príjmov  

- orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi  

 

Téma: Osobný a rodinný rozpočet – projekt 

 

Finančná gramotnosť v biológii:  
 

NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti.“ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov 

a rizík, sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania 

efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca 

i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.  

 

Témy, v ktorých možno učiť finančnej gramotnosti:  

 

 Les, význam lesných drevín, Voda a jej okolie, Pole, poľné plodiny  

- Trvalé životné hodnoty, osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami a financiami, ochrana 

prírody a financie  

 

 Rastliny pestované v záhradách, Živočíchy chovateľsky prospešné pre človeka  

 

- žiť hospodárne, starostlivosť o zdravie = finančné šetrenie  

 Biológia človeka  

- Starostlivosť o zdravie, zdravý životný štýl = finančné šetrenie  

 

 Znečisťovanie životného prostredia, Svetové environmentálne problémy a ich riešenie  

- Ochrana prírody a finančné náklady, finančné šetrenie  

 

Využitie metód:  

- Heuristická, situačná, inscenačná, Brainstorming, myšlienková mapa, prelomenie ľadov, doplňovačky, 

osemsmerovky, tajničky  

 

 

Finančná gramotnosť v etickej výchove:  
 



NŠFG definuje finančnú gramotnosť ako „ schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na 

efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba 

a svojej domácnosti.“ PISA definuje finančnú gramotnosť ako znalosť a pochopenie finančných pojmov 

a rizík, sú to schopnosti, motivácia a sebadôvera využívať získané vedomosti za účelom vykonávania 

efektívnych rozhodnutí v celom rade finančných súvislostí s cieľom zlepšiť finančnú situáciu jednotlivca 

i spoločnosti, a tým im umožniť účasť na ekonomickom dianí.  

 

Témy, v ktorých možno učiť finančnej gramotnosti:  

 

Ekonomické hodnoty a etika  

 Pozitívne vzory správania v histórii a literatúre  

- Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby  

 

 Pozitívne vzory v každodennom živote  

- Poznať a harmonizovať osobné, rodinné, spoločenské potreby  

 

 Masmediálne vplyvy  

- Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe  

- Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich 

zvládnuť  

 

 Dobré meno a pravda ako etické hodnoty  

- Zhodnotiť spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich 

zvládnuť  

 

 Etické aspekty vzťahu k vlastnej rodine  

- Identifikovať zdroje osobných príjmov  

- Diskutovať o tom, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite  

 

 Vzťah k chorým, starým, postihnutým ľuďom  

- Zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu  

 

Využitie metód:  

- Heuristická, situačná, inscenačná, Brainstorming, myšlienková mapa, prelomenie ľadov, doplňovačky, 

osemsmerovky, tajničky  

 

 

Finančná gramotnosť v náboženskej výchove:  
 

Kompetencie: 

- zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými potrebami 

a financiami ako prostriedku zabezpečenia, 

- poznať a harmonizovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. 

V 5. ročníku sa v rámci FG zameriavame na hlavnú myšlienku: Osobnou usilovnosťou a pracovitosťou 

zveľaďovať svoj majetok. 

 

 

 

 

Finančná gramotnosť v dejepise:  
 

Ročník :5  



Čo potrebujeme vedieť pri prechádzke časom. Písomné historické pramene. Kto ochraňuje historické 

pamiatky. Kde sme bývali v minulosti a kde bývame dnes. Ako si človek vytváral rodinu. Práca – trest 

alebo radosť. Detská práca. Prvé knihy. Médiá. Keď zlyhá komunikácia  

Ročník:6. Doba bronzová, medená, železná. Civilizácie starého orientu. Grécka kultúra. Rímska ríša, 

dôsledky jej rozpadu, Ako sa žilo v stredoveku. 

 

Finančná gramotnosť v geografii:  
 

Ročník 5:  

Opísať možnosti finančnej pomoci pri živelných pohromách a katastrofách. Financovanie opráv pamiatok 

UNESCO. 

 

Finančná gramotnosť v informatike:  
 

 IKT v bežnom živote (digitálne zariadenia v domácnosti, mobil...) – hrozba hekerstva  

 Práca s tabuľkami- jednoduché finančné operácie – vytvoriť tabuľku na domáci rozpočet, tabuľku 

na výpočet splátok...  

 Vytvoriť plán domáceho hospodárenia  

 Práca s prezentáciou- bohatstvo a chudoba, ľudská práca – peniaze  

 

Finančná gramotnosť v anglickom jazyku / nemeckom jazyku:  
 

Rozvíjať finančnú gramotnosť  

- navodzovaním komunikačne podnetného prostredia v komunikačných situáciách: v obchode, v 

reštaurácii, u lekára, na dovolenke, v domácom prostredí a pod. - využívaním metód a foriem práce 

ako inscenačné metódy, rolové úlohy vyplývajúce zo zážitkových možností žiakov, riadenej a 

voľnej diskusie, audio/video prezentácií s cieľom rozvíjania aktívnej slovnej zásoby a kultúry 

komunikácie,  

- využívaním gramatického a lexikálneho obsahu učiva ( číslovky, ako matematické počtové 

výkony, príslovky, stupňovanie prídavných mien v rámci porovnávania),  

- prácou s doplnkovými výukovými prostriedkami a prácou s informáciami pri tvorbe projektových 

prác v tematických okruhoch Cestovanie, Obchod a služby, Peniaze a ich význam, Domov a 

bývanie  

- v rámci medzipredmetových vzťahov prepájaním obsahu učiva s obsahom učiva v predmete 

matematika  

 

 

Finančná gramotnosť v slovenskom jazyku a literatúre:  
 

Jazyk a sloh: 

 

- vysvetliť vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny,  

-  vysvetliť, kedy sporiť a kedy si požičiavať (rozdiel medzi úsporami a pôžičkou), 

- vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

- demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí), 



- uviesť silné a slabé stránky internetových a tlačových zdrojov informácií o produktoch,  

- opísať základné typy , 

- opísať tvorbu ceny ako súčasť nákladov, zisku, DPH,  

- zhodnotiť vplyv ponuky a dopytu na tvorbu ceny a jej zmeny,  

- uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné techniky) môžu u 

rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze,  

- opísať spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov,  

- kriticky zhodnotiť informácie poskytované reklamou.  

 

Literatúra: 

 

- vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze,  

- demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a  chudobu (z pohľadu ľudskej práce a 

peňazí.  

 

 

Finančná gramotnosť v telesnej a športovej výchove:  
 

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.  

Minimálne požiadavky na funkčnú finančnú gramotnosť sú popísané v dokumente Národný štandard 

finančnej gramotnosti, z ktorého sme čerpali pri vypracovaní metodických materiálov pre vyučujúcich 

našej školy pre úroveň ISCED 1 a ISCED 2, ktoré sú im k dispozícii.  

Učebné materiály a pomôcky obsahujú analýzu ekonomického fungovania rodín, modely fungovania 

ekonomicky úspešných jedincov a kopírovanie ich životnej cesty. Zdôrazňujú potrebu nárastu počtu 

ekonomicky úspešných jednotlivcov ako dôležitého prvku hospodárskeho rastu krajiny a napomáhajú 

prepojeniu vzdelávania talentov s víziou ekonomickej úspešnosti jednotlivcov. Zabezpečia aktualizáciu 

orientácie v oblasti produktov na finančnom trhu a umožnia poznať základné pravidlá riadenia vlastných 

financií.  

V metodickom materiály sú vyčlenené témy, kompetencie a čiastkové kompetencie , očakávania, a 

základné pojmy. Témy zoradené do siedmych vybraných kategórií finančnej gramotnosti:  

 človek vo sfére peňazí  

 finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí  

 zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca  

 plánovanie a hospodárenie s peniazmi  

 úver a dlh  

 sporenie a investovanie  

 riadenie rizika a poistenie  

 

Očakávania opisujú, akým spôsobom by mali žiaci byt schopní aplikovať vedomosti a zručnosti pri 

každodenných finančných rozhodnutiach a činnostiach. Očakávania sú spracované na úrovni 1– primárne 

vzdelávanie a na úrovni 2 – nižšie sekundárne vzdelávanie.  

Žiak charakterizuje zdravotné poistenie a sociálne poistenie – nemocenské poistenie, dôchodkové 

poistenie, úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Vysvetlí základný účel 

verejného poistenia, stručne charakterizuje zdravotné poistenie, sociálne poistenie – nemocenské 

poistenie, dôchodkové poistenie, úrazové poistenie a poistenie v nezamestnanosti.  

Žiak vysvetlí v rámci súkromného poistenia podstatu a význam poistenia majetku, zodpovednosti za 

spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. Vymenuje cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v 

domácnostiach a opíše, akým spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené 

alebo stratené. Opíše, akým spôsobom môžu byť chránené cenné predmety a majetkové hodnoty.  

Charakterizuje oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu.  



 

- zdravotné a úrazové poistenie  

- financovanie lyžiarskych kurzov  

- financovanie športových súťaží 

 

 

Finančná gramotnosť vo výtvarnej a hudobnej výchove:  
 

Rozhodovanie spojené s existenciou človeka v dnešnej spoločnosti je úzko previazané s ekonomickým 

rozhodovaním v každodennom živote. Realita súčasného sveta však upozorňuje na to, že napriek dobe, v 

ktorej je sa pomerne jednoducho a rýchlo dostať k rôznym informáciám, je nevyhnutné vzdelávanie v 

oblasti finančnej gramotnosti. Preto sa finančné vzdelávanie stáva dôležitou súčasťou prípravy žiakov už 

na prvom ale aj na druhom stupni základnej školy.  

PK výchov bude využívať FIG na vyučovacích hodinách takto:  

- v témach vhodných na využitie prerozprávať základné finančné možnosti, ktoré vznikli...  

- poskytnúť základné vedomosti o vzniku a používaní peňazí  

- upozorniť na vhodné využívanie peňazí a spôsoby ,,rozumného,, šetrenia peňazí v každodennom živote 

(výlet, nákup pomôcok, šetrenie pri nákupe, nerozhadzovanie a zváženie výdavku...  

- rozpoznanie ,,klamlivej,, ponuky, hazardných ponúk, nadhodnotenia ponuky...  

- viesť žiakov k vyhľadávaniu finančných informácií z rôznych zdrojov a ich porovnávaniu, využitiu vo 

svoj prospech  

- podporovať žiacke objavovanie a samostatné riešenie problémových situácií  

- predkladať žiakom také problémy, ktoré vyžadujú uplatnenie vedomostí, zručností a schopností z 

viacerých predmetov a životných skúseností  

- pracovať s príkladmi, ktoré sú blízke bežnému životu žiakov  

 

 

 

 

 

 


