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Slovenský jazyk
Špecifickým cieľom jazykového vyučovania v treťom ročníku je zvládnutie učiva,
zameraného na pravopisné pravidlá. Žiaci získavajú základné poznatky o jazykovom systéme
slovných druhov, zvlášť ohybných slovných druhov. Intenzívna pozornosť sa venuje práci s
textom. Žiaci rozlišujú slohové útvary: rozprávanie, opis, oznámenie, správa a i. Zvyšujeme
požiadavky na čítanie s porozumením a na samostatnú tvorbu textov podľa zadania.
Jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra majú v tomto ročníku
nasledovné špecifiká:
Jazyková a slohová zložka - osvojenie si základných pravopisných pravidiel a
kľúčových pojmov o jazykovom systéme, slovných druhoch na elementárnej úrovni.
Nadobudnutie spôsobilosti ústne prezentovať výsledky svojej práce, rozprávať podľa
predlohy alebo zadania. Napísať krátke útvary podľa špecifického zamerania učiva.
Čítanie a literárna výchova – zdokonaľovanie techniky čítania, osvojenie si významu
určených literárnych pojmov, estetické vnímanie literárneho diela, obsahová analýza textu na
primeranej úrovni, čítanie s porozumením. Identifikácia informácií priamo uvedených v
texte, formulovanie otázok k týmto informáciám a identifikovanie informácií uvedených v
texte nepriamo. Pre jednotlivé zložky učebného predmetu slovenský jazyk a literatúra
môžeme v tomto ročníku formulovať nasledovné špecifiká:
Slovenský jazyk a literatúra – primárne vzdelávanie 5 © Štátny pedagogický ústav
Rozprávanie: žiaci dokážu rozprávať samostatne a podľa predlohy. Ústne prezentujú
výsledky svojej práce pri riešení rôznych úloh.
Počúvanie: žiaci sa zdokonaľujú v spôsobilosti počúvať partnera v rámci komunikácie.
Nadobúdajú skúsenosti pri počúvaní spolužiakov pri ich prezentáciách, vedia formulovať
otázky k informáciám zadaným v prezentovanom texte. Od žiakov vyžadujeme, aby
porozumeli nielen inštrukciám učiteľa pri riešení úlohy, ale aby nadobudli aj spôsobilosť
vyžiadať si chýbajúce informácie.
Čítanie: žiaci sa zdokonaľujú v technike čítania a v porozumení čítaného textu.
Vyžadujeme porozumenie informáciám, ktoré sú v texte uvedené nepriamo na základe otázky
formulovanej učiteľom. Žiaci triedia texty podľa ich vlastností.
Písanie: žiaci čitateľne prepisujú a odpisujú text. Samostatne tvoria krátke texty podľa
zadania učiteľa.
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Základná škola , Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: jazyková a slohovo komunikačná zložka

Ročník: tretí
4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne

Tematický
celok
Abeceda

Obsahový štandard

Časová Téma
dotácia
16

Výkonový štandard

Rozlišovacie znamienka.
Slovníky
Abeceda
S: Predstavenie sa.
P: Veľké tlačené písmená.

Žiak
- správne používa diakritické znamienka
- rozoznáva rozlišovacie a diakritické znamienka v grafickom
texte
- predstaví sám seba ústne aj písomne
- píše slová veľkými tlačenými písmenami
- vyhľadať slová a heslá v slovníkoch
- zaradí hlásku do správnej skupiny
- určí počet hlások a písmen v slove s ohľadom na spoluhlásky
ch, dz, dž
- ovláda písanie slov so samohláskou ä
- správne použije pozdrav s ohľadom
na osobu, resp. skupinu
vie tvoriť slová zo slabikotvorných hlások
- píše tvary písmen, slová, tvorí vety

Delenie hlások.
Slabikotvorné hlásky
Samohlásky. Samohláska ä.
S: Pozdravy.
P: A – Ahoj (časť Bratislavy).

Dvojhlásky.
Spoluhlásky. Písanie i/í, y/ý.
S: Ospravedlnenie, poďakovanie,
prosba.
P: B – Badínsky prales.

- správne vyslovuje a píše slová
s dvojhláskami
- ovláda pravopis slov s i/í, y/ý
- zvolí správnu formu ospravedlnenia, poďakovania a prosby
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, tvorí nesúvislý text –
informačná tabuľa

De, te, ne, le/di, ti, ni, li.
Tvrdá výslovnosť slabík.
S: Blahoželanie.
P: C/Č – Čičmany.

- ovláda správnu výslovnosť mäkkých slabík
- pozná aj výnimky s tvrdou výslovnosťou
- zostaví ústne blahoželanie, samostatne
napíše krátke blahoželanie
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text
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Prierezové
témy
OSR
TBZ
MEV

OSR
RLK

OSR
TBZ

TBZ
RLK

Abeceda

Obojaké
spoluhlásky

16

Hláska, slabika, slovo, veta.
Abeceda.
S: List.
P: D – Dunajec.

Žiak
- určí počet slov vo vete, počet slabík v slove, delí slová na
slabiky
- ovláda tlačenú a písanú podobu abecedy
- zoradí slová v abecednom poradí
- rozozná časti listu
- vie písomne zoštylizovať jednoduchý list
- ovláda pravopis oslovenia
- sa vie podpísať svojím menom, prípadne priezviskom
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, píše tlačené písmená

S: Rozprávanie príbehu.
P: E – Egreš (obec pri Trebišove).

- vie správne pomenovať všetky písmená
TBZ
- vyhľadá podľa abecedy slovo v slovníku, encyklopédii,
OZO
telefónnom zozname
RLK
- vie členiť text rozprávania na úvod, jadro a záver
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, tvorí a píše krátky text

Delenie slov na slabiky.
Slabikotvorné hlásky r/ŕ, l/ĺ.
S: Správa.
P: F – Fačkovské sedlo.

- delí slová na slabiky
OSR
- využíva delenie slov na slabiky
OZO
v písomnom prejave
MEV
- pozná funkciu jednoduchej písomnej správy a napíše ju, pozná
rôzne druhy správ (novinová, SMS, e-mail,...)
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text

Obojaké spoluhlásky.
Vybrané slová.
S: Oznámenie.

- pozná a vymenuje obojaké spoluhlásky
- vie, že po obojakých spoluhláskach píšeme i, í alebo y, ý
- pozná význam pojmov vybrané slovo
a príbuzné slovo
- tvorí slová patriace do slovnej rodinky
- pozná funkciu oznámenia a napíše ho
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OSR
TBZ

OSR
MEV
RLK

Vybrané slová

Vybrané slová
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12

Vybrané slová po b.
P: G – Gbely.

Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po b
- vie správne napísať slová s i/í, y/ý po b
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, napíše informácie
z pojmovej mapy

OSR
TBZ

Vybrané slová po b.
S: Inzerát.
P: Mapa preberaných obcí
a zaujímavých miest
na Slovensku.

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vyhľadá inzerát v časopise, v novinách alebo v reklamných
tlačovinách
- vie sformulovať krátky inzerát
- prepisuje názvy obcí z mapy

TBZ
ENV

Vybrané slová po m.
P: H – Hajnáčka.

- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po m
- vie správne napísať slová s i/í, y/ý po m
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, napíše pozvánku
a dokreslí obrázky

OSR
RLK

Vybrané slová po m.
S: Pozvánka.
P: I – Istebné.

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vie písomne sformulovať text pozvánky na nejaké podujatie
- ovláda prvky, ktoré nesmú v pozvánke chýbať (miesto, čas,
program, kto pozýva)
- vie doplniť pozvánku o grafické prvky
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, navrhne diplom
aŽiak
dokreslí obrázky

TBZ
MEV

Vybrané slová po p.
P: J – Jelšava.

OZO

- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po p
- píše tvary písmen, vyberá slová do textu

Vybrané slová po p.
S. Reklama.
P: K – Kamenné more.

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vie pomenovať funkcie reklamy a vie, kde sa s ňou môže
stretnúť
- píše tvary písmen, slová, prepisuje nesúvislý text na súvislý
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TBZ
MEV
RLK

Vybrané slová

Vybrané slová

12

16

Opakovanie vybraných slov
po b, m, p.
Vybrané slová po r.
P: L – Lazy pod Makytou.

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po r
- píše tvary písmen, slová, identifikuje informácie z textu
a zapisuje ich

OSR

Vybrané slová po r.
S: Opis predmetu (1. časť).
P: M – Megoňky.

Žiak
- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vie ústne opísať základné vlastnosti predmetu, identifikovať
prvky opisu v reklamných textoch
- vie sformulovať krátky reklamný text
- píše tvary písmen, slová, píše správu

OSR
RLK

Vybrané slová po s.
P: N/Ň – Ňagov.

- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po s
- píše tvary písmen, slová, slovná zásoba

OSR
RLK

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

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vie ústne opísať základné vlastnosti predmetu a vie určiť,
o aký predmet ide
- sa vyjadruje spisovne

DOV

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

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- vie ústne opísať základné vlastnosti predmetu a vie určiť,
o aký predmet ide
- sa vyjadruje spisovne
Žiak
- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po v
- píše tvary písmen, slová, identifikuje v textoch kľúčové
informácie

DOV

Vybrané slová po v.
P: P – Patince.
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OZO
ENV

Slovné druhy
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Vybrané slová po v.
S: Rozprávanie príbehu podľa
osnovy.
P: R – Rákociho rozhľadňa.

- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
TBZ
v príbuzných slovách
RLK
- vie porozprávať príbeh podľa osnovy
- vie zostaviť osnovu svojho rozprávania
- píše tvary písmen, slová, stručný zápis informácií zo súvislého
textu

Vybrané slová po z.
Opakovanie vybraných slov.
P: S/Š – Široké.

- rozumie významu vybraných
a príbuzných slov po z
- zvláda pravopis vybraných slov, správne uplatňuje pravopis
v príbuzných slovách
- píše tvary písmen, slová, identifikuje informácie z textu a píše
ich do viet

Slovné druhy.
Podstatné mená.
P: T – Tatry.

Žiak
- chápe, že skupiny slov, ktoré sa nazývajú slovné druhy, majú
v jazyku rozdielne funkcie
- ich pozná ako pomenovania osôb, zvierat a vecí, vie sa na ne
opýtať
Všeobecné a vlastné podstatné mená. - vie
všeobecné
a vlastné
podstatné
menáinformácie
píšerozlíšiť
tvary písmen,
slová,
prepisuje
text, napíše
Vlastné mená osôb.
-dorozozná
vlastné
pojmovej
mapymená osôb (rodné meno a priezvisko), zvierat
Vlastné mená zvierat.
a vie ich správne napísať

OSR
ENV

OSR
RLK

OSR
OZO

Názvy všetkých miest na mape.
Názvy obcí, pohorí, riek.
Názvy významných miest na mape.
Názvy miest na plánoch obcí.

- vie správne napísať geografické názvy obcí, pohorí, riek, ulíc, TBZ
námestí, hradov
RLK
a zámkov

Opakovanie poznatkov
o podstatných menách.
S: Vizitka.
P: U – Ubľa.

- aplikuje získané vedomosti (pravopisnú normu) v praktických OSR
činnostiach
MEV
- vie, na čo slúži vizitka a ktoré informácie má obsahovať
- vie navrhnúť svoju vizitku
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, vytvorí podľa textu
pojmovú mapu
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Slovné druhy

Slovné druhy

12

12

Prídavné mená.
S: Opis predmetu (3. časť).
P: V – Vlachy.
Prídavné mená.
Slová s opačným významom.
P: Z – Zniev.

Žiak
OZO
- vie, akú funkciu majú prídavné mená
TBZ
- ich pozná ako slová označujúce vlastnosti osôb, zvierat a vecí DOV
- vie opísať vzhľad a funkciu predmetu
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, vytvorí podľa textu
pojmovú mapu-,- vie tvoriť antonymá
- píše tvary písmen, slová, práca s textom

Opakovanie poznatkov o prídavných - aplikuje získané vedomosti v praktických činnostiach
menách.
- tvorí dvojice slov s opačným a podobným významom
P: Mapa preberaných obcí
- prepisuje názvy obcí z mapy
a zaujímavých miest na Slovensku.

OSR
OSR
RLK
MEV

Zámená.
P: X – iniciály.

OSR

- vie, akú funkciu majú zámená
- v texte rozozná osobné a privlastňovacie zámená (bez
používania terminológie)
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, píše tlačené písmená
Žiak
- aplikuje získané vedomosti v praktických činnostiach
- dokáže napísať jednoduchý opis ilustrácie založený na opise
postáv
- píše tvary písmen, slová, prepisuje text, zapisuje názvy obcí
(môže si pomôcť internetom alebo encyklopédiou)
- vie, akú funkciu majú číslovky
- rozlišuje základné a radové číslovky
(bez používania terminológie)
- dokáže napísať jednoduchý opis ilustrácie rozdelenej na
lineárne časti
- opis vie členiť podľa odsekov
- tvorivé písanie – grafické usporiadanie textu

Opakovanie poznatkov o zámenách.
S: Opis ilustrácie – z knihy
Ohňostroj pre deduška.
P: Y – pravopis.

Číslovky.
S: Opis ilustrácie – z knihy Kľúče
od mesta.
P: Päťriadok – tvorivé písanie.

Slovesá.
S: Rozprávanie príbehu
P: Moja obec.

MEV
OSR

MEV
TBZ

- vie, akú funkciu majú slovesá
OZO
- ich pozná ako slová pomenúvajúce, čo osoby, zvieratá a veci TBZ
robia
RLK
- ich vie rozoznať vo vete a správne použiť
- vie napísať krátke rozprávanie podľa osnovy
- vytvorí pojmovú mapu o svojej obci, utvorí osnovu a koncept
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Záverečné
opakovanie

12

Opakovanie – 1. časť: Slovné
druhy.
Opakovanie – 2. časť: Abeceda,
vety.
P: Správy o –živote
v obci.
Opakovanie
3. časť:
Vybrané
slová.

Žiak
- si opakuje a precvičuje učivo
- píše správu o udalostiach vo svojej obci
- si opakuje a precvičuje učivo
- vie napísať krátke rozprávanie podľa vytvorenej osnovy
- píše oznam o pripravovanej akcii
vo svojej obci

S: Rozprávanie príbehu (2. časť).
P: Prázdniny v obci.

OSR
MEV
OSR
MUV
RLK

Finančná gramotnosť
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov.
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, zdravie, rodina,... Pomenovať základné ľudské
potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo,... -peniaze.
Téma –Predstavenie sa
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje
vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.
Téma – Vybrané slová
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby.
Téma - Opis
Čiastková kompetencia 4: Popísať používanie rôznych metód platenia.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
10

Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa
v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. - cena predmetov, dopad na
prírodu a človeka.
Téma - Správa
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne
zodpovedným mladým človekom.
Téma – Oznámenie
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady, prečo sa oplatí jednotlivcovi byť dobre finančne informovaný. Opísať zdroje
finančných informácií.
Téma – Reklama
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, ktoré druhy osobných informácií by nemali byť odhalené tretím osobám. Opísať možné
dôsledky takéhoto odhalenia.
Téma – ospravedlnenie, poďakovanie, prosba
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné
ciele. Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch.
Téma – Opis, podstatné mená
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť spôsob regulácie a dohľadu nad finančnými trhmi.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách
a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch.
Téma - Rozprávanie
11

Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch. -pojem záručný list, záručná
doba, kupovať kvalitné výrobky, zisťovať dôvody zlacneného tovaru, reklamovať chybný tovar.
Téma – Oznámenie, správa
Plánovanie, príjem a práca.
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného prijmu. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných prijmov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
Téma – Opis predmetu
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady základných životných potrieb.
Téma – Rozprávanie
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, čo je povolanie a zamestnanie.
Téma – Opis, rozprávanie, pozvánka
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov. -mzda, naturálie, brigáda.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.
Téma – rozprávanie príbehu podľa osnovy.
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom. -nerovnaký príjem,
nestálosť príjmu, počet zamestnaní, odvody, rozdiel výšky príjmov podľa pracovného zaradenia, možnosť príjmu žiaka – vreckové, štipendium
Téma - správa
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných prijmov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť príklady úspešnosti a neúspešnosti človeka v živote. -kvalifikovaný pracovník - odborník
vo svojom obore- ohodnotenie, porovnanie žiak v škole známky.
Téma - Blahoželanie
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Plánovanie, prijem a práca.
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného prijmu.
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí.
Čiastková kompetencia 1: Vypracovať finančný plán.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti.
Téma – Rozprávanie, vybrané slová
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť svoju predstavu o tom, čo je majetok.
Téma – Slovník, podstatné mená
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia. -elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny ....
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné
rozhodovanie, primerané osobnému veku, pri nákupe.
Téma – Opis predmetu, vybrané slová.
Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém..
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť predmet, ktorý zdedil niektorý z členov domácnosti, vysvetliť odvody z dedičstva.
Téma – Opis predmetu
Úver a dlh.
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, náklady a prínosy jednotlivých typov úverov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať
dôsledky oboch možností.
Téma – Opis, rozprávanie, podstatné mená
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov.
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Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec iného človeka.
Opísať postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú osobnú vec.
Téma – Rozprávanie, list, vybrané slová
Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich zvládnuť.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porozprávať o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí. -strata,
krádež, neúmyselné poškodenie - postoj v týchto prípadoch. Téma – ospravedlnenie, poďakovanie, prosba
Sporenie a investovanie.
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť.
Téma – Opis, rozprávanie, abeceda, iniciály
Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť svoju predstavu o tom, čo je možné považovať za investíciu.
Téma – vizitka, reklama
Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je dobré ukladať peniaze vo finančnej inštitúcii. Ochrana pred zlodejom
Téma – opis predmetu, správa, rozprávanie
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, na čo by človek mohol minúť väčšiu sumu peňazí, ktorú si našetril v peňažnej inštitúcii.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, že za všetko sa platí daň. Popísať, ako sa kupuje dom alebo auto pre domácnosť a aké
majú s tým rodičia výdavky.
Téma – správa, oznámenie, vybrané slová
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní peňazí v rámci
denného nakupovania, ale aj ich šetrenia. Porozprávať o tom, ako predchádzať stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí. -kupovať veci dennej
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spotreby, nekupovať veci na sklad.
Téma – opis predmetu, podstatné mená
Riadenie rizika a poistenie.
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: vysvetliť podomový predaj, značkový tovar, ázijskí predajcovia.
Téma – správa, vybrané slová
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť na jednoduchých príkladoch existenciu vonkajších vplyvov na človeka.
Téma – Opis
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a súkromným (komerčným) poistením.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť význam ich dôstojného
postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou.
Téma – Poďakovanie
Čiastková kompetencia 3: Charakterizovať komerčné poistenie. Vymenovať povinné a nepovinné druhy
verejného poistenia. Charakterizovať zdravotné poistenie a sociálne poistenie a v rámci neho nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie,
úrazové poistenie, garančné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. -životné, zdravotné, automobilov
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo sa ľudia potrebujú poistiť a na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako
poistenie funguje.
Téma – iniciály, správa, inzerát
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Zložka: čítanie
Téma

Ročník: tretí
4 hodiny týždenne/ 132 hodín ročne

Tematický
celok

Časová
dotácia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Literatúra pre deti
a mládež

60

Literatúra pre deti a
mládež

Literatúra pre deti a mládež:
Technika čítania,
Čítanie umeleckého textu,
Technika umeleckého prednesu,
Čítanie s porozumením,
Reprodukcia prečítaného textu,
Najznámejšie knihy pre deti
a mládež,
Najvýznamnejší autori detskej
literatúry,
Hlavná myšlienka

Žiak vie / dokáže:
-čítať plynulo súvislý umelecký text,
- uplatňovať zásady správnej techniky čítania zameranej na
umelecký prednes,
- správne dýchať, artikulovať, dodržiavať správnu výslovnosť,
- literárny text čítať s porozumením,
- odpovedať na otázky zamerané na obsahovú stránku textu,
- vymenovať najznámejšie knihy pre deti a mládež,
- pozná mená významných autorov detskej literatúry,
- porozprávať krátky dej alebo obsah prečítanej knihy,
- vyjadriť pocity a zážitky z prečítaného textu (knihy),
- určiť hlavnú myšlienku v rôznych literárnych textoch.

Poézia, próza

32

Poézia, próza, odsek

Poézia,
Próza,
Umelecký prednes básne
Odsek

Žiak vie / dokáže:
- vysvetliť pojmy poézia a próza,
- rozoznať v texte poéziu od prózy,
- recitovať báseň so zameraním na umelecký prednes,
- rozoznať v prozaickom útvare odseky.
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Prierezové
témy
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Multimediálna
výchova

Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova

Ľudová slovesnosť

10

Ľudová slovesnosť

Ľudová slovesnosť,
Pranostika
Príslovie,
Porekadlo,
Prirovnanie

Žiak vie / dokáže:
- vysvetliť pojem ľudová slovesnosť,
- vymenovať literárne útvary ľudovej slovesnosti,
- čítať krátke ľudové útvary s porozumením,
- vysvetliť pojem pranostika, vyhľadať pranostiky v texte,
- zapamätať si najznámejšie pranostiky,
- vyhľadať príslovia a porekadlá v texte,
- povedať ponaučenie vyplývajúce z príslovia,
- vysvetliť pojem prirovnanie,
- identifikovať prirovnania v texte,
- napísať samostatne vety, v ktorých použije čo najviac prirovnaní.

Multimediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Autorská
rozprávka

24

Autorská rozprávka

Autorská rozprávka,
Porovnanie ľudovej a autorskej
rozprávky,
Čítanie priamej reči,
Hlavná postava,
Vedľajšia postava,
Ponaučenie vyplývajúce
z rozprávky

Žiak vie / dokáže:
- autorskú rozprávku prečítať nahlas, plynulo, s porozumením,
- v rozprávke výrazne čítať priamu reč,
- rozlíšiť rozdiely medzi ľudovou a autorskou rozprávkou,
- rozlíšiť hlavné a vedľajšie postavy rozprávky,
- povedať ponaučenie vyplývajúce z rozprávky.

Multikultúrna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova

Povesť

Povesť

Žiak vie / dokáže:
- určiť rozdiely medzi rozprávkou a povesťou,
- charakterizovať povesť,
- určiť hlavnú myšlienku povesti,
- správne formulovať otázky k obsahu povesti,
- vysloviť vlastný názor na povesť.

Osobnostný
a sociálny rozvoj
Environmentálna
výchova

Povesť

6

Finančná gramotnosť:
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.
Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.
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Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby. Čiastková
kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov. Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s
osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj
mimo nej.
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. Úroveň 1:
Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich
osobných príbehov o peniazoch.

Čitateľská gramotnosť:
1. Rozvoj bázovej gramotnosti: naďalej rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. Rozvíjať rýchlosť čítania, eliminovať
chybovosť čítania, rozvíjať plynulosť čítania. Rozvíjať jednoduché porozumenie textu.
2. Rozvoj funkčnej gramotnosti:
V treťom ročníku sa zamerať hlavne na prácu s textom bezprostredne po jeho prečítaní. Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie
vyjadrené priamo v texte. Postupne začať vyhľadávať informácie, ktoré sú skryté. Pokúšať sa o posúdenie textu. Naučiť žiakov vytvárať krátke dejové
osnovy a učiť žiakov reprodukovať prečítaný text. Pozitívne vplývať na žiakov tak, aby nadobudli kladný vzťah k čítaniu. Zatraktívniť čítanie napr.
zmenou miesta vyuč. hodiny: čítanie v čitateľskom domčeku, návšteva mestskej knižnice, využívať atraktívne formy vyučovania čítania napr.:
skupinové, projektové vyučovania atď. Začať u žiakov postupne rozvíjať kompetencie čitateľskej gramotnosti tak, aby boli schopní:








v prečítanom texte odlišovať dôležité informácie od okrajových,
hľadať vzťahov medzi informáciami v prečítanom texte,
vytvárať hierarchie informácií z prečítaného textu,
vyvodzovať závery z prečítaného textu,
v prečítanom texte vyhľadávať explicitné (vyjadrené) a implicitné (skryté)informácie – tzv. „čítanie medzi riadkami“,
prečítaný text dokázať vhodne komprimovať (tzv. stláčanie textu),
prečítaný text dokázať zhodnotiť podľa jeho využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií, tvorba kritickej
reflexie.
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Anglický jazyk
Názov predmetu

Anglický jazyk

Časový rozsah výučby
Ročník
Škola
Stupeň vzdelania
Forma štúdia
Vyučovací jazyk

3 hod. týždenne; 99 hod. ročne
Tretí
ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Lipt.
Mikuláš
ISCED 1
Denná
slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Vyučovací predmet anglický jazyk patrí medzi všeobecnovzdelávacie predmety a
spoločne s vyučovacím predmetom slovenský jazyk a literatúra, resp. jazyk národnostnej
menšiny a literatúra vytvára vzdelávaciu oblasť Jazyk a komunikácia.
Vzhľadom na široké využitie cudzích jazykov v súkromnej a profesijnej oblasti života,
či už pri ďalšom štúdiu, cestovaní, spoznávaní kultúr aj práci, sa dôraz pri vyučovaní cudzích
jazykov kladie na praktické využitie osvojených kompetencií, efektívnu komunikáciu a
činnostne zameraný prístup. Komunikácia v cudzích jazykoch je podľa Európskeho
referenčného rámca založená na schopnosti porozumieť, vyjadrovať myšlienky, pocity, fakty
a názory ústnou a písomnou formou v primeranej škále spoločenských a kultúrnych súvislostí
podľa želaní a potrieb jednotlivca.
Výučba anglického jazyka smeruje k dosiahnutiu komunikačnej úrovne A1.1+ podľa
Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR) na konci primárneho
vzdelávania. Kompletnú komunikačnú úroveň A1 žiaci dosiahnu na konci 5. ročníka ZŠ.
Označenie úrovne A1 je používateľ základného jazyka.
Charakteristika ovládania anglického jazyka na úrovni A1 podľa SERR je nasledujúca:
Rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším slovným spojeniam,
ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a slovné spojenia dokáže
používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných
údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, ktoré vlastní. Dokáže
sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner v komunikácii rozpráva
pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť

Ciele predmetu
Všeobecné ciele vyučovacieho predmetu anglický jazyk vychádzajú z modelu
všeobecných kompetencií a komunikačných jazykových kompetencií, ako ich uvádza
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (ŠPÚ, 2013). Pri formulácii cieľov
vyučovacieho predmetu sa zdôrazňuje činnostne zameraný prístup - na splnenie
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komunikačných úloh sa žiaci musia zapájať do komunikačných činností a ovládať
komunikačné stratégie.
Cieľom vyučovacieho predmetu anglický jazyk je umožniť žiakom:






efektívne používať všeobecné kompetencie, ktoré nie sú charakteristické pre
jazyk, ale sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností,
využívať komunikačné jazykové kompetencie, aby sa realizoval komunikačný
zámer vymedzeným spôsobom,
v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s
porozumením, čítanie s porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný
text ako poslucháč alebo čitateľ,
produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny
prejav, písomný prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text,
používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne
funkčné ciele.

Kompetencie
„Používatelia jazyka a učiaci sa jazyk využívajú mnoho kompetencií, ktoré získali
vďaka svojim predchádzajúcim skúsenostiam a ktoré môžu aktivovať tak, aby mohli plniť
vzdelávacie úlohy a aktivity v komunikačných situáciách, v ktorých sa nachádzajú.
Kompetencie sú súhrnom vedomostí, zručností a vlastností, ktoré umožňujú jednotlivcovi
konať“.
Všeobecné kompetencie

Všeobecné kompetencie sú tie, ktoré nie sú charakteristické pre jazyk. Zahŕňajú široké
spektrum spôsobilostí, ktoré sa týkajú napríklad sebauvedomenia, procesu učenia sa a pod., a
sú nevyhnutné pre rôzne činnosti, vrátane jazykových činností .
Žiak dokáže:




osvojiť si efektívne stratégie učenia, ktoré vedú k pochopeniu potreby
vzdelávania sa v cudzom jazyku,
sústrediť sa na prijímanie informácií,
používať získané vedomosti a spôsobilosti.

Komunikačné jazykové kompetencie

Komunikačné jazykové

kompetencie umožňujú

žiakovi konať

s použitím

konkrétnych gramatických prostriedkov .
Žiak dokáže:





používať známe každodenné výrazy, najzákladnejšie slovné spojenia
a jednoduché vety a rozumieť im, predstaviť seba a iných,
porozumieť jednoduchým otázkam a odpovedať na ne,
jednoducho opísať seba, svoju rodinu a kamarátov,
dohovoriť
sa jednoduchým spôsobom s využívaním prevažne verbálnych,
ale aj neverbálnych komunikačných prostriedkov v kontexte každodennej
komunikácie a vyjadrenia svojich osobných záujmov.
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Jazykové kompetencie

Žiak dokáže:






používať iba najzákladnejší rozsah jednoduchých slov a výrazov týkajúcich sa
jeho osoby a záujmov,
používať základný repertoár slovnej zásoby, izolovaných slov a slovných
spojení,
ovládať výslovnosť obmedzeného repertoáru naučenej slovnej zásoby,
odpísať známe slová, krátke slovné spojenia a vety,
vyhláskovať svoje meno, adresu.

Sociolingválne kompetencie

Žiak dokáže:



nadviazať základnú spoločenskú komunikáciu,
pozdraviť sa, rozlúčiť sa, predstaviť sa, poďakovať sa, atď.

Pragmatické kompetencie
Žiak dokáže:
spájať písmená,
spájať slová pomocou spojovacích výrazov, napr. „a“, „alebo“.

Výkonový štandard - komunikačné jazykové činnosti a stratégie
Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie:
počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením, písomný prejav a ústny prejav, ktoré má
žiak dosiahnuť na konci príslušného ročníka. Navrhované delenie výkonových štandardov do
ročníkov je iba odporúčané (nie povinné), pričom žiak musí na konci primárneho vzdelávania
dosiahnuť úroveň A 1.1+.
Jazykové činnosti a stratégie sa rozvíjajú väčšinou integrovane, t. j. viaceré súčasne.
Dôraz na konkrétne jazykové činnosti sa odvíja od komunikačnej situácie, v ktorej sa
účastníci komunikácie nachádzajú.
Receptívne činnosti a stratégie
Rozvoj počúvania s porozumením sa pri vyučovaní cudzieho jazyka v primárnom
stupni vzdelávania považuje za kľúčový.
Žiak počúva rôzne dialógy, texty, príbehy a pod. v anglickom jazyku, ktoré potom ako
model imituje a používa v rozličných situáciách. Vnímanie a porozumenie zvukovej podoby
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jazyka je východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činností a stratégií.
Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby.

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:




identifikovať známe slová,
identifikovať najzákladnejšie slovné spojenia a veľmi jednoduché vety
týkajúce sa jeho osoby a oblasti jeho záujmov,
porozumieť najzákladnejším slovným spojeniam

Čítanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:




identifikovať hlásky,
vyhľadať známe slová a základné slovné spojenia,
porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy.

Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:



pýtať sa jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných
záujmov,
odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života
a osobných záujmov, napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch.

Písomný prejav – výkonový štandard
Písanie sa začína nacvičovať pomocou aktivít, v ktorých žiak odpisuje alebo dopĺňa
písmená, slová, neskôr krátke vety, pričom má k dispozícii správny vzor.
Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:





správne napísať všetky písmená abecedy,
správne odpísať slová, krátke vety.
napísať vlastné meno, adresu, vek,
napísať krátky pozdrav a pohľadnicu.

Ústny prejav – výkonový štandard
Žiak na konci tretieho ročníka dokáže:
pýtať sa jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných záujmov,
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odpovedať na jednoduché otázky z oblasti jeho každodenného života a osobných
záujmov, napr. o sebe, o svojej rodine, o kamarátoch.

Obsahový štandard
Obsahový štandard pozostáva z kompetencií, ktoré sú bližšie špecifikované funkciami
jazyka. Všetky vymedzené kompetencie a funkcie jazyka sú povinnou súčasťou obsahového
štandardu. Obsahový štandard je vymedzený pre tretí a štvrtý ročník. Navrhované delenie do
ročníkov je iba odporúčané, nie povinné. Obsahový štandard pre oba ročníky spoločne
vymedzuje záväzné požiadavky pre komunikačnú úroveň A 1.1+. Kompetencie stanovené pre
tretí ročník žiak využíva pri ďalšom rozvíjaní komunikačnej kompetencie vo vyššom ročníku
bez toho, aby boli duplicitne uvádzané v obsahovom štandarde pre 4. ročník ZŠ.
Jednotlivé kompetencie a funkcie jazyka v rámci ročníka sa môžu kombinovať a
rozvíjať v ľubovoľnom poradí. Ďalšou povinnou súčasťou obsahového štandardu je Jazyková
dimenzia, ktorá je špecifikovaná príkladmi použitia daného javu v časti Interakčné schémy.
Javy, ktoré si žiak osvojil pri určitej kompetencii, používa aj v rámci iných kompetencií
vymedzených v tomto obsahovom štandarde

Obsahový štandard – 3. ročník
Kompetencia č.1: « Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou »
Kompetencie
Relating with
others in
a communicative
situation
Nadviazať
kontakt v súlade
s komunikačnou
situáciou

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Greeting sb
Pozdraviť

Hello./Hi.
Good morning. I am
Jim.
Good afternoon.
Good evening.
Thank you./Thanks.
That´s ok.
Good night.
Goodbye./Byebye./Bye.

Časovanie
pomocného
slovesa to be
v jednotnom
čísle
v jednoduchom
prítomnom čase

Expressing thanks
and appreciation
Poďakovať sa a
vyjadriť uznanie
Parting
Rozlúčiť sa

Kompetencia č. 2: « Vypočuť si a podať informácie »
Kompetencie
Listening to and
giving
information
Vypočuť si
a podať
informácie

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Asking for
information
Informovať sa

Are you a pupil?
Is she your friend?
Where´s my pen?
Who is that?
What is it?
There´s a school.

Časovanie
Pomocného slovesa
to be v jednotnom
čísle v jednoduchom
prítomnom čase,
tvorba otázky,
záporu.

23

Kompetencia č. 3: «Vybrať si z ponúkaných možnost
Kompetencie

Choosing from
given options
Vybrať si
z ponúkaných
možností

Funkcie

Identifying
Identifikovať

Interakčné schémy

I have a blue
sweater.
The red pen is on the
table.
I´m nine years old.
I´ve got my bike
here.

Jazyková dimenzia
Abeceda
Predložky určujúce
miesto on, in, at.
Základné
číslovky 0-10.
Prídavné mená.
Časovanie
slovesa have
got v jednotnom
a množnom
čísle v oznamovacej
vete, otázka a zápor.
Príslovky miesta
here, there.

Kompetencia č. 4: « Vyjadriť názor
Kompetencie

Expressing an
opinion
Vyjadriť názor

Funkcie

Expressing an
opinion
Vyjadriť názor

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Ukazovacie
Zámená this/these,
that/those.
She´s a nice girl.
Jednotné a množné
This is a good book. číslo pravidelných
These flowers are Podstatných mien.
beautiful
Časovanie
pomocného slovesa
to be v množnom
Čísle v jednoduchom
prítomnom čase,
tvorba otázky,
záporu.

Kompetencia č. 5 « Vyjadriť vôľu »
Kompetencie

Expressing

Funkcie

Expressing wishes
Vyjadriť želania

Interakčné schémy

I want a dog.
He wants a toy.

Willingness
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Jazyková dimenzia
Jednoduchý
prítomný čas
základných
plnovýznamových
slovies
v jednotnom čísle
v oznamovacej
vete.
Osobné zámená I,
you, he, she, it.

Kompetencia č. 6: « Vyjadriť schopnosť »
Kompetencie

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Expressing
ability
Vyjadriť
Schopnosť

Expressing ability
todo sth
Vyjadriť schopnosť
vykonať
nejakú
činnosť

I can swim.
Can
you
speak
English?
I can´t play the piano

Časovanie
modálneho slovesa
can v prítomnom
čase, tvorba otázky,
záporu

Tematické okruhy
Rodina a spoločnosť

Výživa a zdravie

Osobné údaje
Rodina - vzťahy v rodine

Zdravé stravovanie
Jedlá

Náš domov

Uprostred multikultúrnej
spoločnosti

Môj dom/byt
Domov a jeho okolie

Cudzie jazyky
Rodinné sviatky
Zbližovanie kultúr

Ľudské telo,starostlivosť o zdravie
Ľudské telo
Fyzické charakteristiky

Odievanie a móda
Základné druhy oblečenia

Človek na cestách
Šport nám, my športu

Dopravné prostriedky
Vzdelávanie

Druhy športu: zimné a letné,
individuálne a kolektívne

Škola a jej zariadenie
Učebné predmety

Obchody
Obchody a nakupovanie

Človek a príroda
Zvieratá
Počasie
Rastliny

Krajiny, mestá a miesta
Moja krajina a moje mesto

Voľný čas a záľuby

Vzory

Záľuby

Dieťa a jeho vzory
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Hodnotenie
V počiatočnej fáze učenia sa cudzieho jazyka v primárnom vzdelávaní má hodnotenie
žiakov predovšetkým motivačnú a formatívnu funkciu.

Obsah hodnotenia
Počúvanie s porozumením: hodnotia sa rôzne čiastkové spôsobilosti - rozlišovanie
a porovnávanie hlások, slabík a slov, porovnávanie významu viet na základe ich intonácie.
Úlohy vhodné pre žiakov tohto veku sú také, ktoré im umožňujú demonštrovať
pochopenie prostredníctvom neverbálnych prostriedkov (označovanie a spájanie obrázkov,
vyfarbovanie, kreslenie).
Ústny prejav: úlohy, ktoré sú určené na hodnotenie ústneho prejavu, musia byť
realistické, zmysluplné. Výroky žiakov v cudzom jazyku sa nemajú hodnotiť izolovane, ale
majú byť vnímané v kontexte situácie. Dôraz sa kladie na splnenie komunikačného zámeru.
Osobitnú pozornosť je potrebné venovať správnej výslovnosti a náležitej intonácii.
Čítanie s porozumením: hodnotia sa čiastkové spôsobilosti čítania (napr. rozlišovanie
a porovnávanie písomnej formy slov, hľadanie konkrétnych slov alebo informácií v texte,
čítanie krátkych textov s porozumením).
Písaný prejav: úlohy určené na hodnotenie písania by mali odzrkadľovať aktivity v
triede. Žiaci odpisujú slová a krátke vety, neskôr aj krátke odseky; nakoniec píšu vlastné vety
a krátke odseky. Úlohy musia byť autentické a pre žiakov zaujímavé (napísanie zoznamu
potravín, ktoré treba kúpiť, napísať krátke vety o sebe a pod.).
Spôsoby hodnotenia:
Hodnotenie učiteľom: ústnou formou alebo písomnou formou: jeho cieľom je
ohodnotiť vedomosti žiaka a jeho spôsobilosti, pomáhať učiteľom aj žiakom monitorovať
pokrok žiaka v učení. Forma a obsah hodnotenia by mali reflektovať skúsenosti detí z
vyučovania (typy úloh sú žiakom známe z vyučovacieho procesu).
Hodnotenie spolužiakmi: má mať motivačnú funkciu, viesť žiakov k väčšej vzájomnej
tolerancii a naučiť ich všímať si pozitíva práce spolužiakov, čo môže pozitívne ovplyvniť
atmosféru v triede, pretože žiaci sa učia rešpektovať jeden druhého.
Sebahodnotenie: rozvíja kognitívne spôsobilosti žiaka, ako je napríklad monitorovanie
vlastného pokroku v učení, uvedomovanie si svojich schopností, štýlov učenia a kladenia si
vlastných cieľov. Proces hodnotenia prebieha zo začiatku v materinskom jazyku. Medzi
najčastejšie metódy sebahodnotenia patria: portfólio, dotazníky, rozhovory s učiteľom a
denníky. Portfólio obsahuje sebahodnotiace záznamy, hodnotenie učiteľom a zbierku prác,
ktoré žiak vytvorí počas určitého obdobia. Súčasťou portfólia môžu byť písomné práce,
kresby, projekty a pod., ktoré si do portfólia vyberá žiak podľa vlastného uváženia.
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Finančná gramotnosť
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca
a rodiny.
Čiastková kompetencia 4: Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti
platia.
-elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny ....
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom
rozhodovaní o nákupe, -nakupovať podľa priorít
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku
v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané osobnému
veku, pri nákupe.
Plánovanie, príjem a práca
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí.
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán. Porozumieť a orientovať sa v
problematike zabezpečovania životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a rodiny.
-škola - vzdelanie - práca - peniaze - životné potreby
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady základných životných
potrieb.
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných
záležitostiach. Zachovať trvalé životné hodnoty a osvojiť si vzťah medzi životnými
potrebami a financiami ako prostriedku ich zabezpečenia.
-zodpovednosť za existenciu, práca, povinnosť, samostatnosť
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské
hodnoty - život, zdravie, rodina,...
Pomenovať základné ľudské potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky,
teplo,... -peniaze. Téma: Obchody a nakupovanie

Čitateľská gramotnosť:
1. Rozvoj bázovej gramotnosti: naďalej rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam
prečítaného. Rozvíjať rýchlosť čítania, eliminovať chybovosť čítania, rozvíjať plynulosť
čítania. Rozvíjať jednoduché porozumenie textu.
2. Rozvoj funkčnej gramotnosti:
V treťom ročníku sa zamerať hlavne na prácu s textom bezprostredne po jeho prečítaní.
Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie vyjadrené priamo v texte. Postupne
začať vyhľadávať informácie, ktoré sú skryté. Pokúšať sa o posúdenie textu. Naučiť žiakov
vytvárať krátke dejové osnovy a učiť žiakov reprodukovať prečítaný text. Pozitívne vplývať
na žiakov tak, aby nadobudli kladný vzťah k čítaniu. Zatraktívniť čítanie napr. zmenou
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miesta vyuč. hodiny: čítanie v čitateľskom domčeku, návšteva mestskej knižnice, využívať
atraktívne formy vyučovania čítania napr.: skupinové, projektové vyučovania atď. Začať
u žiakov postupne rozvíjať kompetencie čitateľskej gramotnosti tak, aby boli schopní:








v prečítanom texte odlišovať dôležité informácie od okrajových,
hľadať vzťahov medzi informáciami v prečítanom texte,
vytvárať hierarchie informácií z prečítaného textu,
vyvodzovať závery z prečítaného textu,
v prečítanom texte vyhľadávať explicitné
(vyjadrené) a implicitné
(skryté)informácie – tzv. „čítanie medzi riadkami“,
prečítaný text dokázať vhodne komprimovať (tzv. stláčanie textu),
prečítaný text dokázať zhodnotiť podľa jeho využitia, užitočnosti, novosti,
spoľahlivosti a pravdivosti informácií, tvorba kritickej reflexie.
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Matematika
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Matematika
Tematický
celok
Opakovanie a
prehĺbenie učiva
z 2. Ročníka.
Čísla do 100.

Časová Téma
dotácia
Význam cifier.
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Ročník: tretí
5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne
Obsahový štandard

Čísla do 100
Číselná os. Sčítanie Zápis dvojciferných čísel
Význam
a odčítanie do 100.
cifier a orientácia v číselnom rade.
Rovinné útvary.
Porovnávanie čísel
Geometria.
Čiary a ich meranie
Čísla do 100.
Súčet a rozdiel čísel do 100.
Riešenie slovných úloh.
Písomné sčítanie a odčítanie.
Písomné sčítanie a odčítanie.
Riešenie slovných úloh
Geometria :Štvorec a obdĺžnik
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Výkonový štandard
Vie pracovať s číselnou osou,
chápať pojmy: "hneď pred, hneď za."
Chápe rozdiel medzi krivými a rovnými čiarami.
Vie merať pravítkom a metrom. Význam merania v
praktickom živote. Počítanie s dvojcifernými a
jednocifernými číslami, dvojcifernými a dvojcifernými
číslami. Zopakovanie sčítania a odčítania pod sebou,
porovnanie s počítaním vedľa seba.
Vie rysovť a kresliť. Vie čo je rovnobežnosť, kolmosť,
vrcholy, strany, susedné
strany, uhlopriečky

Prierezové
témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Regionálna
výchova
a ľudová
kultúra.
Enviromentálna
výchova.
Mediálna
výchova.
Ochrana života
a zdravia.

Násobenie a
delenie v obore
násobilky
Násobilka a
delilka do 100
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Násobenie a delenie
Poradie
počtových
operácii.
Delenie celku na časti.

Násobenie s využitím modelov (napr. grafické
znázornenie, štvorcová sieť),
rozlíšenie, že model 3 . 4 sa nerovná modelu
4.3
operácia „násobenie“, znak násobenia . (krát)
násobok čísla,
párne a nepárne číslo,
násobenie použitím zautomatizovaného spoja,
násobilka niekoľkokrát viac ,
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na
propedeutickej úrovni),
delenie podľa obsahu (delenie po, rozdelenie
na skupiny danej veľkosti),
delenie na rovnaké časti (delenie na daný počet
rovnakých častí),
delenie, znak delenia : (delené),
delenie použitím zautomatizovaného spoja
niekoľkokrát menej,
matematizácia reálnej situácie,
jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet
viacerých rovnakých sčítancov, zväčšiť dané
číslo niekoľkokrát,
rozdeliť dané číslo na daný počet rovnako
veľkých častí (delenie na rovnaké časti)
rozdeliť dané číslo na čísla danej veľkosti
(delenie podľa obsahu),
zmenšiť dané číslo niekoľkokrát,
porovnať podielom,
kontrola správnosti riešenia slovnej úlohy,
otázka a odpoveď k slovnej úlohe,
jedna časť celku: polovica, tretina, štvrtina,
časť celku: dve tretiny, tri štvrtiny,
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Vie vymodelovať násobenie prirodzených čísel ako
Ochrana
súčet viacerých rovnakých sčítancov a zapísať ho
života
pomocou znaku násobenia (s rešpektovaním poradia
a zdravia.
činiteľov).
Vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 vzostupne
vynásobiť prirodzené čísla v obore malej násobilky do Regionálna
100 spamäti
výchova
zväčšiť dané číslo násobením niekoľkokrát,
a ľudová
vytvoriť príklady na násobenie k danej situácii,
kultúra.
pri riešení úloh využiť vzťah medzi sčítaním viacerých
rovnakých sčítancov a násobením,
Osobnostný
pri riešení úloh využiť komutatívnosť násobenia,
rozdeliť celok na skupiny danej veľkosti (delenie podľa a sosiálny
obsahu),
rozvoj.
rozdeliť celok na daný počet rovnakých častí (delenie na
rovnaké časti),
zapísať delenie podľa obsahu a delenie na rovnaké časti
Mediálna
pomocou znaku delenia,
vymenovať čísla po 2, 3, 4, 5, ..., 10 zostupne,
výchova.
vydeliť prirodzené čísla v obore násobilky do 100
spamäti,
zmenšiť dané číslo delením niekoľkokrát,
Enviromentálna
vytvoriť príklady na delenie k danej situácii,
výchova.
pri riešení úloh využiť vzťah medzi odčítaním
viacerých rovnakých menšiteľov a delením,
vyriešiť jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie v
číselnom obore do 100,
vyriešiť jednoduché slovné úlohy na násobenie a
Dopravná
delenie prirodzených čísel v obore násobilky do 100,
výchova
vytvoriť jednoduché slovné úlohy k danému
výchova
k
numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore
bezpečnosti
násobilky do 100,
cestnej
overiť správnosť riešenia (výsledku) úlohy,
premávky.
k slovnej úlohe sformulovať otázku a zoštylizovať
správnu odpoveď,
pomenovať jednu časť celku,
určiť, aká časť celku je vyznačená (oddelená).

Vytváranie
prirodzených čísel
v číselnom obore do
10000.
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Desiatková sústava do
1000.
Čísla na číselnej osi.
Rozklad čísla.
Rovnice a nerovnice.
Zaokrúhľovanie.

Počítanie po tisícoch, stovkách, desiatkach a
jednotkách prirodzené čísla 1 – 10 000 a 0
jednociferné číslo, dvojciferné číslo, trojciferné
číslo, štvorciferné číslo,
jednotky, desiatky, stovky, tisícky ,
rozklad čísla (dvojciferné: na súčet jednotiek a
desiatok; trojciferné: na súčet jednotiek,
desiatok a stoviek; štvorciferné: na súčet
jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok),
číselný rad ,
pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom rade:
pred, za, hneď pred, hneď za, ..., predposledný,
posledný ,
vzostupný a zostupný číselný rad,
číselná os,
väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie,
nerovnice (na propedeutickej úrovni),
slovné
úlohy
na
porovnávanie,
charakterizované vzťahmi viac, menej, rovnako
pravidlá zaokrúhľovania,
zaokrúhľovanie
čísla
na
desiatky,
zaokrúhľovanie
čísla
na
stovky,
zaokrúhľovanie čísla na tisícky (aritmetické)
znak zaokrúhľovania .
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Vie určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho
prirodzeným číslom,
napísať a prečítať číslo,
rozlíšiť jednociferné, dvojciferné, trojciferné a
štvorciferné číslo,
rozložiť trojciferné číslo na jednotky, desiatky, stovky,
rozložiť štvorciferné číslo na jednotky, desiatky,
stovky, tisícky,
zložiť z jednotiek, desiatok a stoviek trojciferné číslo,
zložiť z jednotiek, desiatok, stoviek a tisícok
štvorciferné číslo,
orientovať sa v číselnom rade,
vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad,
doplniť chýbajúce čísla do vzostupného aj zostupného
číselného radu,
zobraziť číslo na číselnej osi,
usporiadať čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne,
porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať
pomocou znakov ,
vymenovať niekoľko čísel menších (väčších) ako dané
číslo,
vyriešiť jednoduché nerovnice,
vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie,
zaokrúhliť číslo na desiatky, stovky i tisícky podľa
pravidiel zaokrúhľovania a výsledok zapísať.

Ochrana
života
a zdravia.
Regionálna
výchova
a ľudová
kultúra.
Osobnostný
a sosiálny
rozvoj.
Mediálna
výchova.

Sčitovanie a
odčitovanie
prirodzených
čísel do 10 000
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Sčítanie a odčítanie
spamäti do 10 000.

Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel
pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a
odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
Písomné
sčítanie pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k
a odčítanie do 10000. trojcifernému (štvorcifernému) číslu ,
odčítanie jednociferného čísla, celej desiatky,
Slovné
úlohy. stovky, tisícky od trojciferného (štvorciferného)
Zaokrúhľovanie.
čísla, komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na
propedeutickej úrovni) algoritmus písomného
sčítania a odčítania dvoch prirodzených čísel
bez prechodu i s prechodom cez základ 10
sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel,
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky
zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so
zátvorkami ,
sčítanie a odčítanie so zátvorkami,
rovnice (na propedeutickej úrovni) ,
jednoduché slovné úlohy na sčítanie: určiť
súčet, ak sú dané sčítance,
zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek
jednoduché slovné úlohy na odčítanie: určiť
súčet, ak sú dané sčítance zväčšiť dané číslo o
niekoľko jednotiek jednoduché slovné úlohy na
odčítanie: určiť rozdiel dvoch čísel zmenšiť
dané číslo o niekoľko jednotiek,
porovnať rozdielom zložené slovné úlohy
typu: a + b + c, a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c,
a + (a + b), a + (a – b) odhad, približne, presne
slovné úlohy s neprázdnym prienikom
elementy postupu riešenia slovnej úlohy:
čítanie textu slovnej úlohy s porozumením,
zápis, grafické znázornenie slovnej úlohy,
formulácia a vyriešenie matematickej úlohy,
kontrola
správnosti
riešenia,
odpoveď
matematizácia reálnej situácie.
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Vie aktívne v komunikácii používať pojmy sčítanec,
súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel,
sčítať a odčítať prirodzené čísla spamäti,
pri riešení úloh využiť komutatívnosť sčítania, písomne
sčítať dve prirodzené čísla (algoritmus písomného
sčítania),
písomne odčítať dve prirodzené čísla (algoritmus
písomného odčítania),
písomne sčítať tri a viac prirodzených čísel,
sčítať a odčítať prirodzené čísla s využitím kalkulačky,
vyriešiť jednoduché úlohy na sčítanie (odčítanie) so
zátvorkami,
vyriešiť jednoduché rovnice,
vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a
odčítanie,
vyriešiť zložené slovné úlohy,
sformulovať text slovnej úlohy k numerickému
príkladu,
vyriešiť slovné úlohy s využitím zaokrúhlenia
prirodzených čísel,
odhadnúť výsledok úlohy,
vyriešiť primerané slovné úlohy s neprázdnym
prienikom,
pri riešení slovnej úlohy využiť v prípade potreby
jednotlivé elementy postupu riešenia,
zmatematizovať primerané reálne situácie.

Osobnostný a
sociálny
rozvoj .
Enviromentál
na výchova.

Ochrana
života
a zdravia.

Mediálna
výchova.

Dopravná
výchova –
výchova k
bezpečnosti v
cestnej
premávk

Geometria
a meranie
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Rovinné útvary.
Stavby z kociek. Plán
stavby
z kociek.
Premena
jednotiek
a meranie.

Dĺžka úsečky v milimetroch,
dĺžka, šírka, meranie jednotky dĺžky:
milimeter
(mm),
centimeter
(cm),
decimeter(dm), meter (m), kilometer (km)
vzdialenosť,
meranie
vzdialenosti,
porovnávanie vzdialeností ,
odhadovaná dĺžka, skutočná dĺžka,
čistota a presnosť rysovania, voľba vhodnej
rysovacej pomôcky, hygiena a bezpečnosť pri
rysovaní,
štvorcová sieť,
rysovanie štvorca a obdĺžnika v štvorcovej
sieti označovanie vrcholov štvorca a obdĺžnika
veľkým tlačeným písmenom,
zväčšenie a zmenšenie rovinných útvarov v
štvorcovej
sieti
podobné
útvary
(na
propedeutickej úrovni) vrchol, hrana a stena
kocky stavba z kociek, plán stavby z kociek
(pôdorys stavby s vyznačeným počtom na sebe
stojacich kociek) rady, stĺpce (pri stavbách z
kociek).
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Vie odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na milimetre), Osobnostný a
porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky, narysovať sociálny
úsečku danej dĺžky (s presnosťou na milimetre),
rozvoj .
odmerať dĺžku (šírku) predmetu za pomoci pravítka (s
presnosťou na milimetre) a výsledok merania zapísať,
Enviromentál
správne použiť a označiť jednotky dĺžky,
porovnať jednotky dĺžky,
na výchova.
odmerať väčšie vzdialenosti v metroch,
porovnať vzdialenosti,
Ochrana
odhadnúť dĺžku úsečky,
odhadnúť kratšiu dĺžku v centimetroch (milimetroch) a života
a zdravia.
dlhšiu dĺžku v metroch,
osvojiť si a použiť základné zásady rysovania,
narysovať rovinné útvary v štvorcovej sieti a označiť ich Mediálna
vrcholy veľkým tlačeným písmenom ,
výchova.
vyznačiť bod, ktorý danému geometrickému útvaru
patrí, resp. nepatrí,
zväčšiť a zmenšiť rovinné útvary v štvorcovej sieti
Dopravná
(štvorec, obdĺžnik),
výchova –
identifikovať steny, hrany a vrcholy kocky,
výchova k
postaviť stavbu z kociek na základe plánu,
bezpečnosti v
vytvoriť plán stavby z kociek.
cestnej premávke

Riešenie
aplikačných
úloh
a úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie.
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Numerické
úlohy.

a slovné Istá udalosť, možná udalosť, nemožná udalosť,
pravdivé tvrdenie, nepravdivé tvrdenie,
kvantifikované výroky: aspoň jeden, práve
Aplikačné
úlohy. jeden, najviac jeden,
Kombinatorika.
pravidlo vytvárania postupnosti pravidlo,
symbol systém pri vypisovaní dvojciferných
(trojciferných, štvorciferných) čísel,
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou
(na úrovni manipulácie a znázorňovania)
nepriamo sformulované úlohy na násobenie
a delenie,
zber údajov, rôzne spôsoby zaznamenávania
údajov (grafické, numerické),
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj stĺpcový graf
jednotky času: hodina, minúta, sekunda
premena jednotiek času znázornenie času na
ručičkových hodinách zapísanie času na
digitálnych hodinách,
aplikačné úlohy,
numerické a slovné úlohy z oblasti finančnej
gramotnosti.
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Vie rozlíšiť istú udalosť, možnú udalosť, nemožnú
Osobnostný
udalosť,
a sociálny
rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia,
rozvoj
rozlíšiť a správne použiť kvantifikované výroky,
identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej postupnosti
čísel, znakov, symbolov,
na základe identifikovaného pravidla doplniť do
postupnosti niekoľko čísel, znakov, symbolov, vytvoriť Environmentá
systém pri hľadaní a zapisovaní rôznych dvojciferných
lna výchova .
(trojciferných, štvorciferných) čísel zložených z daných
číslic (číslice sa môžu aj opakovať),
vytvoriť rôzne dvojciferné (trojciferné, štvorciferné)
čísla z množiny číslic (číslice sa môžu aj opakovať),
vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou,
Ochrana
vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na násobenie a
života
delenie v obore násobilky,
a zdravia.
zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi
spôsobmi,
z daných údajov vytvoriť prehľadnú tabuľku,
Mediálna
doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, popísať časti
výchova.
tabuľky, orientovať sa v tabuľke,
využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh,
Regionálna
orientovať sa v stĺpcovom grafe,
výchova
dokresliť chýbajúce údaje do stĺpcového grafu,
a ľudová
vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v
kultúra.
tabuľke alebo stĺpcovom grafe,
označiť a pomenovať jednotky času, premeniť jednotky
času,
určiť čas na digitálnych i ručičkových hodinách,
znázorniť čas na digitálnych i ručičkových hodinách,
zapísať čas z ručičkových hodín do digitálnych a
naopak,
vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase,
nájsť niekoľko spôsobov zaplatenia danej sumy,
vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej
gramotnosti.

Finančná gramotnosť :
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky.
Celková kompetencia : Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1 : Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Žiak je schopný : Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. Opísať možné dôsledky
prezradenia vybraných osobných informácií.
Plánovanie, príjem a práca. – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky. Riešenie aplikačných
úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
Celková kompetencia : Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku
peňazí.
Čiastková kompetencia 1 : Identifikovať zdroje osobných príjmov.
Žiak je schopný: Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán.
Žiak je schopný : Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky.
Celková kompetencia : Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.
Žiak je schopný : Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Vymedziť situácie, kedy si
človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.
Žiak je schopný: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele.
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
Žiak je schopný : Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné
rozhodovanie pri nákupe, primerane veku.
Čiastková kompetencia 4: Opísať používanie rôznych metód platenia.
Žiak je schopný : Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí. Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná
forma peňazí).
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Úver a dlh. – Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000.
Násobenie a delenie v obore násobilky.
Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov.
Žiak je schopný : Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu.
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov poskytovaných spotrebiteľom.
Žiak je schopný: Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách. Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť možnosti, ako sa
vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť.
Žiak je schopný : Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.
Sporenie a investovanie. – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie v obore násobilky. Riešenie aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
Celková kompetencia : Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Žiak je schopný : Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.

Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky. Geometria a meranie.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať obsah textu.
Interpretovanie textov. - – Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky. Geometria a meranie. Riešenie
aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - čítanie s porozumením pri riešení slovných úloh práca s IKT, internetom,
prezentácia a obhajoba projektu, čítanie grafov, schém, reprodukcia prečítaného, používanie pracovných zošitov zameraných na rozvoj matematickej a
čitateľskej gramotnosti.
Uvažovanie a hodnotenie textov. - Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. Geometria a meranie. Sčítanie
a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky.
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Metódy čitateľskej gramotnosti - metódy DITOR (definuj problém, informuj o probléme, tvor riešenia, nápady, hypotézy, ohodnoť nápady, riešenia,
realizuj vybrané riešenia v praxi).

Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami:


zadávanie problémových úloh a cvičení s cieľom rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i
písomnom prejave,
 práca s knihou – viesť žiakov k čítaniu s porozumením tak, aby žiak vedel adekvátne vyjadriť svoj názor a dokonale používal materinský
jazyk i odbornú terminológiu,
 zadávanie ročníkových prác a projektov s cieľom rozvíjať zručnosti žiakov štúdiom literatúry,
 klasifikáciou a triedením javov, analýzou a syntézou, abstrakciou, zovšeobecnením a aplikáciou,
 zadávanie referátov s odbornou tematikou s dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť
argumentovať využívať na hodinách odbornú tlač s cieľom naučiť žiakov pracovať s odbornou literatúrou,
osvojiť si rôzne techniky prezentácie a viesť žiakov k samoštúdiu .
 Viac využívať úlohy súvisiace s používaním a interpretáciou pravdepodobnostných pojmov, s čítaním a interpretáciou údajov z tabuliek,
diagramov a grafov, rozvíjanie priestorovej predstavivosti . Intenzívnejšie a efektívnejšie riešiť úlohy z reálneho života rozvíjajúce
priestorovú orientáciu a modelovanie.
 Pripraviť pre žiakov úlohy z reálneho života, ktoré ich obohatia o nové poznatky aj z prierezových oblastí, umožnia žiakom riešiť
matematické úlohy, v ktorých budú používať návod na ich vyriešenie, alebo budú sami takýto návod k úspešnému riešeniu konkrétnej
úlohy tvoriť.

Hodnotenie a klasifikácia v predmete matematika :





Priebežne sa hodnotí výkon a aktivita žiaka na vyučovaní / pochvalou/.
Hodnotenie osvojených poznatkov previerkami na konci tematického celku zostavených z výkonového štandardu, jednotlivé samostatné
práce.
V geometrii sa hodnotí presnosť, úhľadnosť, správnosť .
4 krát ročne budú žiaci písať štvrťročné práce najneskôr do 10. júna školského roka.
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Stupnica hodnotenia v matematike – bodový systém /1 správna odpoveď = 1 bod./
100% - 90% = 1
89% - 75%= 2
74% - 50% = 3
49% - 25% = 4
24% - 0% = 5
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Informatika
Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ročník: tretí
1 hodina týždenne / 33 hodín ročne

Predmet: Informatika
Tematický celok
Reprezentácie a
nástroje

Časová
dotácia
8

Téma
Práca s grafikou.
Práca s textom.
Práca s príbehmi.
Práca
s multimédiami.
Informácie.
Štruktúry.

Obsahový štandard
Pojmy: oblasť, animácia Vlastnosti a
vzťahy: animácia ako postupnosť
obrázkov Procesy: kreslenie čiary,
úsečky, obdĺžnika, štvorca, oválu,
kruhu, pou- žívanie výplne, farby,
palety farieb, nastavovanie hrúbky
čiary, omaľovanie, pečiatkovanie,
dokresľovanie, kreslenie základných
geometrických tvarov,
Pojmy: malé a veľké písmeno, znak,
slovo, veta, symboly, číslica, znaky ako
písmená, číslice, špeciálne znaky a
symboly Vlastnosti a vzťahy: slovo ako
skupina písmen, veta ako skupina slov,
odsek ako skupina viet, medzery a
oddeľovače, obrázok a text,
formátovanie textu,
Procesy: vytváranie príbehov, vloženie
novej snímky, vloženie textu, vloženie
obrázka,
Procesy: prehrávanie, spustenie a
zastavenie zvuku,
Vlastnosti a vzťahy: poradie objektov,
pozícia v postupnosti,
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Výkonový štandard
Žiak vie:
Vie použiť konkrétne nástroje editora na
tvorbu a úpravu obrázkov a animácií,
použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a
úpravu textu,
použiť konkrétne nástroje editora na tvorbu a
úpravu príbehov,
použiť konkrétne nástroje na prehratie
zvukov,
zvoliť si nástroj z danej skupiny nástrojov pre
danú konkrétnu situáciu, problém.
orientovať sa v jednoduchej štruktúre –
vyhľadávať a získavať informácie z
jednoduchej štruktúry podľa zadaných kritérií,

Prierezové témy
Ochrana života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Mediálna výchova.
Environmentálna
výchova.
Dopravná výchova –
výchova
k
bezpečnosti
v
cestnej premávke.

Komunikácia
a spolupráca.

Algoritmické
riešenie
problémov.

8

8

Práca
s webovou
stránkou.
Vyhľadávanie
na
webe.
Práca s nástrojmi na
komunikáciu.

Analýza problému.
Interaktívne
zostavovanie
riešenia.
Pomocou
postupnosti
príkazov.
Interpretácia zápisu
riešenia. Hľadanie
a opravovanie chýb.

Pojmy: webová stránka, odkaz,
prehliadač Vlastnosti a vzťahy: adresa
stránky identifikuje konkrétnu stránku
a súvisí s jej obsahom a zobrazením
Procesy: orientácia na webovej
stránke,
Procesy: vyhľadávanie obrázkov na
zadaných stránkach .
Pojmy: správa, email, e-mailová
adresa, kôš Vlastnosti a vzťahy: email ako správa pre adresáta, adresát,
e–mail a program na prácu s emailom Procesy: zadanie adresy,
predmetu správy, napísanie emailu,
odoslanie emailu, prijatie emailu,
vymazanie emailu, dodržiavanie
etikety.

Vie použiť nástroje na prezeranie webových
stránok,
získať informácie z webových stránok,
vyhľadať a získať informáciu na zadaných
stránkach internetu,
zostaviť a posielať správu danému príjemcovi
prostredníctvom konkrétneho e-mailového
nástroja,
nájsť a zobraziť prijatú správu od konkrétneho
odosielateľa prostredníctvom konkrétneho emailového nástroja.

Vlastnosti a vzťahy: pravda –
nepravda, platí – neplatí,
áno/alebo/nie (neformálne) Procesy:
idea sekvencie príkazov,
rozhodovanie o pravdivosti tvrdenia,
Procesy: riadenie vykonávateľa v
priamom režime, Pojmy: príkaz,
parameter príkazu, postupnosť
príkazov, Vlastnosti a vzťahy: chyba
ako zlý výsledok, chyba v návode
Procesy: rozpoznanie chyby.

Vie navrhnúť riešenie, vyjadriť plán riešenia,
rozhodnúť sa o pravdivosti/nepravdivosti
tvrdenia (výroku),
riešiť problém priamym riadením
vykonávateľa (napr. robot, korytnačka) ,
riešiť problém skladaním príkazov do
postupnosti, realizovať návod, postup,
algoritmus riešenia úlohy ,
vyhľadať chybu vo výsledku po vykonaní
algoritmu,
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Ochrana života
a zdravia.

Mediálna výchova.
Environmentálna
výchova.

Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Mediálna výchova.

Softvér a hardvér.

Informačná
spoločnosť

4

5

Práca so súbormi
a priečinkami.
Práca v operačnom
systéme.
Počítač a prídavné
zariadenia.
Práca v počítačovej
sieti a na internete.

Pojmy: súbor, priečinok Vlastnosti a
vzťahy: v súbore je uložený nejaký
obsah, rôzne typy súborov pre rôzne
typy informácií, Procesy: vytvorenie,
ukladanie dokumentov, ojmy:
aplikácia, ikona, okno, pracovná
plocha Vlastnosti a vzťahy: ikona ako
reprezentácia programu alebo
dokumentu, Procesy: pohyb, klikanie
a ťahanie myšou, ovládanie kurzora
na obrazovke, Vlastnosti a vzťahy:
internet ako celosvetová počítačová
sieť

Vie uložiť produkt do súboru podľa pokynov,
spustiť program/aplikáciu, ukončiť bežiacu
aplikáciu a otvoriť v nej dokument, pracovať
so základným hardvérom na používateľskej
úrovni, rozlíšiť e-mailovú a webovú adresu.

Bezpečnosť a riziká.
Digitálne
technológie
v spoločnosti.
Legálnosť
používania.

Pojmy: hry, filmy, hudba Vlastnosti a
vzťahy: digitálne technológie okolo
nás (aj napriek tomu, že na prvý
pohľad nevyzerajú ako zariadenia s
procesorom), digitálne technológie
ako nástroje pre komunikáciu,
digitálne technológie doma, v škole
Procesy: používanie nástrojov na
vlastné učenie sa, zábavu a spoznávanie.
Vlastnosti a vzťahy: autorské právo a
jeho vzťah k autorovi, dielu a použitiu
Procesy: legálnosť a nelegálnosť
používania informácií (obrázky,
hudba, filmy)

Vie diskutovať o rizikách na internete,
diskutovať o digitálnych technológiách, o ich
kladoch i záporoch, iskutovať o princípoch
dodržiavaní základných autorských práv,
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Osobnostný
a sociálny rozvoj.

Mediálna výchova.

Osobnostný
a sociálny rozvo.j
Mediálna výchova.
Ochrana života
a zdravia.

Finančná gramotnosť :
1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. - Informácie okolo nás. Komunikácia prostredníctvom IKT. Informačná spoločnosť.
Celková kompetencia : Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1 : Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Žiak je schopný : Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. Opísať možné
dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií.
2. Plánovanie, príjem a práca. – Komunikácia prostredníctvom IKT. Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Celková kompetencia : Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na
riadenie toku peňazí.
Čiastková kompetencia 1 : Identifikovať zdroje osobných príjmov.
Žiak je schopný: Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán.
Žiak je schopný : Roztriediť príjmy do domácnosti a výdavky na domácnosť.
3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. - Komunikácia prostredníctvom IKT. Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Celková kompetencia : Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.
Žiak je schopný : Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Vymedziť situácie, kedy si
človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.
Žiak je schopný: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele.
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe
Žiak je schopný : Porovnať ceny rovnakého alebo podobného výrobku a/alebo služby v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné
rozhodovanie pri nákupe, primerane veku.
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4. Úver a dlh. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie. Informačná spoločnosť.
Celková kompetencia:
Čiastková kompetencia 1:
Žiak je schopný :
Čiastková kompetencia 2:
Žiak je schopný:
Čiastková kompetencia 3:
Žiak je schopný :

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov.
Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu.
Mať základné informácie o jednotlivých druhoch úverov poskytovaných spotrebiteľom.
Vysvetliť, že peniaze sa dajú požičať vo finančných inštitúciách.
Zhodnotiť možnosti, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predlžením) alebo ako ich zvládnuť.
Vysvetliť, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných predmetov alebo peňazí.

5. Sporenie a investovanie. – Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Celková kompetencia :
Čiastková kompetencia 1:
Žiak je schopný :

Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.

6. Riadenie rizika a poistenie. - Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie. Komunikácia
prostredníctvom IKT.
Celková kompetencia :
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie.
Žiak je schopný:
Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Vysvetliť podstatu rizika a jeho typy.
Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným a komerčným poistením
Žiak je schopný : Vysvetliť, prečo a kedy sa ľudia potrebujú poistiť. Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, ako poistenie funguje.
Vyučovať finančnú gramotnosť prostredníctvom IKT - využívať vo výučbe počítače, mobilné telefóny, interaktívne tabule, tablety.
Neobmedzovať sa na individuálnu prácu, IKT je možné efektívne využívať i pri skupinovej práci. Viesť žiakov k využívaniu on-line finančných
kalkulačiek. Zoznámiť žiakov s možnosťami i rizikami on-line finančných kalkulačiek. Pripraviť pre žiakov úlohy, pri ktorých musia využiť online finančné kalkulačky (napr. prepočet kurzu pri výmene peňazí, výpočet výšky čistej mzdy, výpočet výšky splátky pri úvere). Skúsiť so
žiakmi porovnávať spracovanie úlohy a jej výsledky pomocou tradičných výpočtov a prostredníctvom on-line finančných kalkulačiek.
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Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť. Komunikácia prostredníctvom IKT.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať
obsah textu.
Žiaci sa postupne oboznamujú s pojmami, vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami, ktoré sú primerané ich veku.
Aktivity - porozumenie explicitne (priamo) vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok, definícií v texte
ap., a to doslovne, alebo synonymicky, zapamätať si. Kladenie otázok, písanie prác/ esejí, orientačný pohľad na text, utváranie predstáv o
texte, spresnenie cieľa čítania, odhad potrebného času, aktivácia vlastného poznania. Učitelia si môžu pripraviť ku konkrétnemu textu úlohy
rozvíjajúce čitateľskú gramotnoť.
1. Interpretovanie textov. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie Komunikácia prostredníctvom IKT.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh (otvorené úlohy, vhodnejšie sú so stručnou odpoveďou produkčné i
doplňovacie, zatvorené úlohy dichotomické, s výberom odpovede – polytomické, priraďovacie, usporiadacie), – čo najstručnejšie a jednoznačné
zadanie s relevantnými údajmi, – nepoužívať nepresné slová.
Vyvodenie priamych záverov primárne z textu dôraz na vzťahy v celom texte, definovanie hlavnej myšlienky textu, vytvorenie názvu
textu, rozlíšenie podstatných informácií od nepodstatných v texte, zistenie základných údajov z grafu, tabuľky, mapy, diagramu v texte ap.
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií z textu, dôraz na vzťahy medzi časťami celku, logické spracovanie informácií v texte,
nachádzanie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami v texte, vyvodzovanie záverov z textu, hľadanie podporných dôkazov v texte ap.
2. Uvažovanie a hodnotenie textov. - Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - metódy DITOR (definuj problém, informuj o probléme, tvor riešenia, nápady, hypotézy, ohodnoť
nápady, riešenia, realizuj vybrané riešenia v praxi).
Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami:
 zadávanie problémových úloh a cvičení s cieľom rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i
písomnom prejave,
44









vyjadriť svoj názor a dokonale používal materinský jazyk i odbornú terminológiu zadávanie ročníkových prác a projektov s
cieľom rozvíjať zručnosti žiakov štúdiom literatúry, klasifikáciou a triedením javov, analýzou a syntézou, abstrakciou,
zovšeobecnením a aplikáciou,
zadávanie referátov s odbornou tematikou s dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť
argumentovať využívať na hodinách odbornú tlač s cieľom naučiť žiakov pracovať s odbornou literatúrou,
osvojiť si rôzne techniky prezentácie a viesť žiakov k samoštúdiu,
čítanie s porozumením pri riešení slovných úloh,
práca s IKT, internetom,
prezentácia a obhajoba projektu,
čítanie grafov, schém, reprodukcia prečítaného.

Obsahový a výkonový štandard informatickej výchovy/informatiky je zostavený špirálovite. Napr. v tematickom okruhu „Postupy, riešenie
problémov, algoritmické myslenie“ sa žiaci 1. stupňa ZŠ oboznámia so:
1. základnými pojmami: postup, návod, recept, riadenie robota, obrázková stavebnica, postupnosť krokov,
elementárne príkazy, program, robotická stavebnica.

detský programovací jazyk,

2. vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami: skladanie podľa návodov (stavebnice, hlavolamy, origami), zápis/vytvorenie postupu, receptu,
návodu a práca podľa návodu, v počítačovom prostredí riešenie úloh pomocou robota, skladanie obrázkov z menších obrazcov, okamžité
vykonávanie príkazov, vykonanie pripravenej postupnosti príkazov, riešenie jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí
(kreslenie obrázkov, pohyb animovaných obrázkov).

45

Vlastiveda
Názov predmetu

Vlastiveda

Časový rozsah výučby
Ročník

1 hod. týždenne; 33 hod. ročne

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

tretí, štvrtý

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Všimli ste, si koľko zaujímavých vecí sa nachádza okolo nás? Málokedy si to
uvedomujeme, koľko krás pre nás príroda alebo ľudia vytvorili. Vlastivedou sa môžu žiaci
naučiť všímať si svoje okolie, obdivovať kvety, stromy, parky, prírodne krásy, budovy, sochy,
námestia, všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo prírodné krásy, budovy,
sochy, námestia, všímať si, čo je nové v obci, prípadne, čo sa stratilo alebo zmenilo a ako sa
mení svet okolo nás.
Vlastiveda je učenie sa o priestore, v ktorom žijeme a chceme, aby žiaci odmalička sa
učili poznávať, objavovať, pýtať sa a hľadať odpovede na otázky. Témami vlastivedy sa žiaci
pripravujú aj na vyučovanie geografie, tak sa postupne oboznamujú s plánom.

Ciele predmetu
Žiaci:
 skúmajú, pozorujú a bádajú v kraji, v ktorom žijú,
 porozprávajú o svojej obci (mesto, dedina – o krajine svojho okolia) a určia
jednotlivé prvky – časti svojej obce,
 orientujú sa v rodnom kraji pomocou svetových strán a významných objektov,
 rozlišujú primerane vzťahy a väzby prírodného a spoločenského charakteru vo
svojej obci, doma i v škole,
 použijú poznatky zo svojich pozorovaní a skúseností,
 identifikujú a odlíšia, čo vytvorila príroda a čo človek,
 rozprávajú o premenách prírody počas roka (vyhľadajú v kalendári významné
dni),
 ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria,
jaskyne, rieky, mestá a iné,
 opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich
bezprostredného okolia,
 prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,
 porozprávajú o významných historických udalostiach,
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vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií
vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,
porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou

Kľúčové kompetencie žiakov
Učebný predmet vedie žiakov k rozvíjaniu:
 čitateľskej gramotnosti –
 čítať s porozumením odborný text,
 vyberať z neho informácie, triediť ich, využívať, prezentovať.
 získavať údaje z nesúvislých textov – plánov, obrázkov, fotografií.
Dôležitou súčasťou je aj čítanie obrázkov – vizuálna gramotnosť. Pri rozvíjaní
prírodovednej gramotnosti v témach, ktoré sú zamerané na prírodnú časť prostredia, pôjde
najmä o objavovanie, pozorovanie a vysvetľovanie prírodných dejov. Vlastiveda rozvíja aj
kultúrnu gramotnosť, rozvíja záujem o kultúrne tradície svojho regiónu a Slovenska

Stratégia vyučovania
Metódy a formy:
 metóda riadeného rozhovoru
 samostatná práca
 skupinová práca
 práca vo dvojici
 dramatizácia – hra
 modelovanie
 vystrihovanie a lepenie
 projektová práca
 vychádzka
 práca s encyklopédiou a internetom
 pozorovanie a objavovanie
 triedenie
 rozvíjanie tvorivosti

Učebné zdroje





pracovné listy
učebné osnovy pre 1. stupeň ZŠ
odborná literatúra, encyklopédie
video, TV, internet

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia
Hodnotenie žiakov sa uskutočňuje klasifikáciou, ústnou formou –pochvalou.
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Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Vlastiveda

Ročník: tretí
1 hodina týždenne /33 hodín ročne
Obsahový
Výkonový
Štandard
štandard

Počet Tematický
hod. celok
1
Škola a jej
okolie

Téma
Moja škola

okolie školy, bydliska

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

Environmentálna výchova, tvorba
projektu a prezent. zručnosti

1

Cesta do školy a
domov

cesta do školy a
bezpečnostné pravidlá pri
ceste do školy

Žiak vie opísať druhy dopravy v obci
(zopakovať si bezpečnosť na cestách),
opísať podľa náčrtu cestu do stredu obce
(mesta, dediny),

Environmentálna výchova,
osobnost. a sociálny rozvoj,
tvorba projektu a prezent.
zručnosti

1

Bezpečnosť na
ceste

cesta do školy a
bezpečnostné pravidlá pri
ceste do školy

Žiak vie porozprávať vlastnými slovami
cestu do školy alebo zo školy domov,
opísať svoju obec (napr. aké domy, ulice
– pozná, možno aj vymenovať, blízka
rieka, park a iné),
zhotoviť jednoduchý nákres okolia školy
a bydliska,

Dopravná výchova, ochrana
života a zdravia

Premeny prírody

znaky jesene, zmeny v
prírode a dĺžky dňa a noci,
zber úrody,

Žiak vie charakterizovať zmeny vo svojej
obci (v prírode) na jeseň a použiť pri tom
vlastné pozorovania i skúsenosti (dĺžka
dňa a iné),

Environmentálna výchova,

1

Jesenná záhrada

Žiak vie opísať zber a spracovávanie
úrody.

Environmentálna výchova

1

Zvieratá na jeseň

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

Žiak pozná správanie zvierat na jeseň
a ich prípravu na zimu.

Environmentálna výchova,

2

Jeseň
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Prierezové
témy

Zvyky a tradície
na jeseň

Jesenné sviatky, zvyky,
tradície

Žiak vie porozprávať, ako si ľudia
pripomínajú svojich predkov a priateľov
(Pamiatka zosnulých) na jeseň,

Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Osobnostný
a sociálny rozvoj

Moja obec,
Život v mojej obci
Život v mojej obci

Miestna krajina

žiak vie opísať svoju obec(napr. aké
pozná domy, ulice...

Envir. výchova, tvorba projektu
a prezent. zručnosti

moja obec

Žiak vie určiť, aké významné kultúrne a
športové podujatie sa v obci konajú,
pozná významné osobnosti...

Osobnostný a sociálny rozvoj.
Regionálna výchova

Premeny prírody

znaky zimy,

Žiak vie charakterizovať zmeny vo svojej
obci a v prírode v zime (vlastné
pozorovania),
vlastnými slovami porozprávať o
sviatočných dňoch v obci na rozhraní
kalendárnych rokov (Vianoce, Silvester,
Nový rok, Traja králi),

Environmentálna výchova.
Osobnostný a sociálny rozvoj.

1

Zvyky a tradície v
zime

zimné sviatky,

Žiak vie vlastnými slovami porozprávať o
sviatočných dňoch v obci na rozhraní
kalendárnych rokov (Vianoce, Silvester,
Nový rok, Traja králi)

Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Osobnostný
a sociálny rozvoj

1.

Vianoce

zimné sviatky,

Žiak vie vlastnými slovami porozprávať o
sviatočných dňoch v obci na rozhraní
kalendárnych rokov (Vianoce)

1

Starý a nový rok

zimné sviatky,

Žiak vie vlastnými slovami porozprávať o
sviatočných dňoch v obci na rozhraní
kalendárnych rokov (Silvester, Nový rok,
Traja králi)

Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Osobnostný
a sociálny rozvoj, tvorba projektu
a prezent. zručnosti
Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Osobnostný
a sociálny rozvoj

1

Zvieratá v zime

starostlivosť o zver v
prírode

Žiak vie opísať život zvierat v zime
a starostlivosť o ne.

1

Polročné
opakovanie

1

1

Miestna
krajina

2

1

Zima
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Environmentálna výchova

Rodina a príbuzní

Predkovia

Žiak vie zostrojiť časovú priamku
vlastnej rodiny a rodinných príslušníkov

Osobnostný a sociálny rozvoj

Obec a jej
minulosť

dedina alebo mesto (aj s
opisom) a jej obyvatelia,
významní rodáci, zmienky
o obci a jej okolí v
povestiach, piesňach,

Žiak vie určiť dve historické pamiatky vo
svojej obci,
prerozprávať jednu povesť, pieseň, či
báseň, ktorá sa viaže k obci alebo jej
okoliu,

Osobnostný a sociálny rozvoj.
Regionálna výchova

Premeny prírody

znaky jari, zmeny v
prírode a dĺžky dňa a noci,

Žiak vie charakterizovať zmeny v prírode
na jar a použiť pri tom vlastné
pozorovania a skúsenosti, opísať činnosti
ľudí na jar,

Environmentálna výchova

1

Zvyky a tradície
na jar

jarné sviatky a tradície

Žiak vie opísať jarné zvyky a tradície...

Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra. Osobnostný
a sociálny rozvoj.

1

Veľká noc

Veľkonočné sviatky
a tradície

Žiak vie porozprávať o veľkonočných
tradíciách v obci..

Multikultúrna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj.

1

Starostlivosť o
mláďatá

Rôzne spôsoby
starostlivosti o mláďatá

Žiak pozná rozdiel medzi starostlivosťou
medzi domácimi, hospodárskymi a voľne
žijúcimi zvieratami.

Environmentálna výchova.

1

Jarné práce

jarné práce

Žiak vie opísať činnosti ľudí na jar...

Orientácia v
krajine

plán, smer na sever (podľa
poludňajšieho tieňa),
svetové strany

Žiak vie určiť smer na sever podľa
poludňajšieho tieňa a identifikovať
svetové strany v krajine,
orientovať sa v okolí školy a bydliska
pomocou svetových strán...

Osobnostný a sociálny rozvoj,
tvorba projektu a prezent.
zručnosti
Environmentálna výchova, tvorba
projektu a prezent. zručnosti

Slovensko na
mape

mapa danej krajiny

Žiak vie ukázať na mape Slovenska svoju
obec,
identifikovať na mape Slovenska

1

Život
v minulosti a
dnes

2

1

1

2

Jar

Krajina
v ktorej žijeme
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Environmentálna výchova,
osobnostný a sociálny rozvoj

pohoria, nížiny, rieky a cesty
(podľa farieb),

Premeny prírody

znaky leta, zmeny v
prírode a dĺžky dňa a noci,

Žiak vie identifikovať zmeny v prírode
počas leta

Environmentálna výchova,

1

Zvyky a tradície v
lete

dozrievanie novej
úrody, starostlivosť
živočíchov o mláďatá,

Žiak pozná letné zvyky a tradície,
pranostiky...

Regionálna výchova a tradičná
ľudová kultúra, osobnostný
a sociálny rozvoj

2

Prázdniny

oddych a rekreácia počas
letných prázdnin,

Žiak vie rozprávať o oddychu a rekreácii
počas letných prázdnin,

Osobnostný a sociálny rozvoj

1.

Leto

Finančná gramotnosť
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.
-zodpovednosť za existenciu, práca, povinnosť, samostatnosť
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské hodnoty - život, zdravie, rodina,..
Pomenovať základné ľudské potreby - jedlo, šatstvo, veci osobnej potreby, hračky, teplo,... -peniaze.
Téma : Rodina a príbuzní predkovia. Obec a jej minulosť.
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné
skúsenosti s prácami v domácnosti. Žiak pozná hodnotu a cenu výrobkov a vecí, ktoré sa nachádzajú v domácnosti a pomôcky potrebné do školy.
Téma : Moja škola, Život v obci
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.
Téma : Rodina a príbuzní predkovia
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
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Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v
domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej. Téma : Moja škola, Jar, Leto, Jeseň,
Zima- cena predmetov, dopad na prírodu a človeka.

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov v osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady finančných rozhodnutí a ich možných dôsledkov. Uviesť príklady, ako byť finančne
zodpovedným mladým človekom. Naučiť žiakov byť zodpovednými za vlastné rozhodnutia v oblasti financií (možný zárobok nesmie byť
prekročený neuváženými výdavkami (dieťa ide do obchodu a má 1 euro a chce si kúpiť čokoládu, musí si byť vedomé akú finančnú hodnotu má
pri sebe a že hodnota čokolády nesmie byť vyššia) - Pri zhodnocovaní vlastných financií používať overené zdroje – médiá, inštitúcie garantované
štátom a nepodľahnúť lákavým ponukám finančných podvodníkov, zneužívanie osobných údajov (meno, bydlisko, tel. číslo) číslo sú ich osobné
údaje, ktoré sa nemajú cudzím ľuďom hovoriť) - Vedieť si vytvoriť hierarchiu najnutnejších a menej potrebných finančných výdavkov (môžem
si kúpiť len to, na čo mám peniaze) - Použiť príklady rôznych generácií ohľadom míňania peňazí ( 21.stor.- mobily, počítače, hry, oblečenie)
Téma : Moja škola, Moja obec, Rodina, príbuzní, predkovia
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele.
Vymedziť jednotlivé kroky pomocou zhodnotenia alternatív. Používať rozhodovanie pri krátkodobých cieľoch.
Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a postojoch
predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch. Téma : Rodina, príbuzní predkovia
Čiastková kompetencia 2: Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť podmienky na vrátenie výrobkov v miestnych obchodoch.
-pojem záručný list, záručná doba, kupovať kvalitné výrobky, zisťovať dôvody zlacneného tovaru, reklamovať chybný tovar. Téma : Moja obec

Plánovanie, príjem a práca
Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.
Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných prijmov.
-dopĺňať si vzdelanie počas života, prispôsobovanie sa rodiny dobe, v ktorej žijeme
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby.
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plan. -škola - vzdelanie - práca - peniaze - životné potreby
Téma : Moja rodina, príbuzní, predkovia, Moja obec
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Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady základných životných potrieb.
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plan. - z hľadiska uspokojovania životných potrieb.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu, čo sú to osobné príjmy človeka.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných prijmov. - v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a rodiny k peniazom.
-nerovnaký príjem, nestálosť príjmu, počet zamestnaní, rozdiel výšky príjmov podľa pracovného zaradenia, možnosť príjmu žiaka – vreckové,
štipendium Téma : Moja rodina, príbuzní a predkovia, Život v obci
Čiastková kompetencia 2: Vypracovať osobný finančný plán.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porozprávať, aké môžu byť výdavky na domácnosť a aké môžu byť zdroje príjmov v domácnosti.
Téma : Rodina, príbuzný a predkovia.

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe.
Téma : Rodina, príbuzný a predkovia.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, za čo všetko rodičia v domácnosti platia.
-elektrika, plyn, voda, odpad, potraviny .... Žiak vie vysvetliť systém cenových relácií v rôznych obchodoch a nasmerovať ich na zodpovedné
rozhodovanie pri nákupoch (čokoláda v Tescu stojí 1 euro, tá istá čokoláda v Lidli stojí 0,80 centov, zvážiť si možné použitie vzniknutého
finančného rozdielu) – Chápe zmysel charitatívnych organizácií a poukázať na ich vierohodnosť(podvody) Téma : Rodina, príbuzný
a predkovia, Moja Obec, Moja škola
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. -nakupovať podľa priorít
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Porovnať ceny rovnakého výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie,
primerané osobnému veku, pri nákupe. Žiak pozná cestu v oci, pozná pravidlá bezpečnej premávky na ceste, vie ich dodržiavať. Téma : Moja obec,
Bezpečnosť na ceste. (Exkurzia v obci)

Úver a dlh
Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. -pôžička –vrátenie
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať rizika, prínosy jednotlivých typov úverov.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať situácie, kedy si človek peniaze/ predmety nakupuje a kedy si ich požičiava. Popísať
dôsledky oboch možností. Vysvetliť deťom riziko požičiavania peňazí a možného zadlženia sa: exekúcia odobratie osobného majetku – bezdomovec.
Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov. - poznať práva žiadateľa o úver v súvislosti s
informáciami o úverovej schopnosti. -vrátiť vec v takom stave, v akom som si ju požičal Téma : Moja rodina, príbuzný a predkovia, Moja obec,
Zima – zvyky a tradície- Vianoce, nový rok
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Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať, aké vlastnosti by mal mať človek, ktorý si požičia obľúbenú osobnú vec iného človeka. Opísať
postup, ako si môže človek opätovne získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil požičanú osobnú vec. Žiak pozná možnosti pomoci
v súčasnosti a v minulosti vo svojej rodine a obci. Téma : Moja škola, Moja rodina, príbuzný a predkovia, Moja obec
Čiastková kompetencia 3: Opísať spôsoby, ako sa vyhnúť problémom so zadlžením (predĺžením) alebo ako ich zvládnuť.

Sporenie a investovanie
Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite. -sporenie a majetok
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť. Vedieť porovnať, aké možnosti na sporenie mali
naši predkovia, aké sú v súčasnosti Téma : Moja rodina, príbuzný a predkovia.
Čiastková kompetencia 2: Zhodnotiť investičné alternatívy.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vysvetliť, prečo je potrebné vytvárať prostredie dôvery a bezpečia pri používaní peňazí v rámci denného
nakupovania, ale aj ich šetrenia. Pozná možnosť tvoriť si stabilnú finančnú rezervu (šetrenie do pokladničiek a pod.) - Vysvetliť žiakom slovo
investícia: kúpa domu a jeho dlho trvajúca finančná hodnota - Narábanie s peniazmi: ukladanie do vierohodných finančných inštitúcií – banky +
nabiehajúce úroky, ochrana pred zlodejmi. - Vysvetliť žiakom investovanie väčšej sumy do veci, ktorá bude mať dlhotrvajúcu hodnotu s
možnosťou zvýšenia nákupnej ceny (dom) - Vysvetliť žiakom pojem daň a jej praktické uplatňovanie, napr. kúpa domu
Porozprávať o tom, ako predchádzať stratám a znehodnoteniu vecí a peňazí. -kupovať veci dennej spotreby, nekupovať veci na sklad
Téma : Moja rodina, príbuzní a predkovia, Moja obec, Zvyky a tradície

Riadenie rizika a poistenie
Používanie primeraných stratégií riadenia rizík.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť pojem riziko a pojem poistenie. - základné metódy riadenia rizík.
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: vysvetliť podomový predaj, značkový tovar, ázijskí predajcovia. Žiak vie vysvetliť pojem riziko na
úrovni nedbanlivého narábania s peniazmi (zadlženie sa v dôsledku väčších výdavkov ako príjmov, vreckové na týždeň miniem za dva dni a
požičiam si od kamaráta) - Niekedy nie z vlastnej viny stratí človek zamestnanie, dôvodom je nesprávne hospodárenie firmy, štátu - Vysvetliť
žiakom, že už v mladosti treba myslieť na starobu a dôchodok a tvoriť si finančné rezervy prostredníctvom produktov ponúkaných finančnými
inštitúciami. Sociálna a finančná istota v starobe je základným predpokladom na dôstojné dožitie - Vysvetliť žiakom základné princípy poistenia:
istota prostredníctvom poistenia (stane sa úraz, zdravotná poisťovňa preplatí bolestné)
Téma : Moja škola, Moja obec, Moja rodina, príbuzní a predkovia, Tradície a zvyky, Život v obci
Očakávania, že žiak je schopný: Úroveň 1: Vedieť uviesť na príkladoch význam starých rodičov v rodine. Pochopiť význam ich dôstojného
postavenia, vyjadreného zdravím a sociálnou istotou. Téma : Moja rodina, príbuzní a predkovia
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Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať
obsah textu.
Žiaci sa postupne oboznamujú s pojmami, vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami, ktoré sú primerané ich veku.
Aktivity - porozumenie explicitne (priamo) vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok, definícií v texte
ap., a to doslovne, alebo synonymicky, zapamätať si. Kladenie otázok, písanie prác/ esejí, orientačný pohľad na text, utváranie predstáv o
texte, spresnenie cieľa čítania, odhad potrebného času, aktivácia vlastného poznania. Učitelia si môžu pripraviť ku konkrétnemu textu úlohy
rozvíjajúce čitateľskú gramotnoť.
Interpretovanie textov. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh (otvorené úlohy, vhodnejšie sú so stručnou odpoveďou produkčné i
doplňovacie, zatvorené úlohy dichotomické, s výberom odpovede – polytomické, priraďovacie, usporiadacie), – čo najstručnejšie a jednoznačné
zadanie s relevantnými údajmi, – nepoužívať nepresné slová.
Uvažovanie a hodnotenie textov. - Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - metódy DITOR (definuj problém, informuj o probléme, tvor riešenia, nápady, hypotézy, ohodnoť
nápady, riešenia, realizuj vybrané riešenia v praxi).
Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami:






zadávanie problémových úloh a cvičení s cieľom rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i
písomnom prejave,
vyjadriť svoj názor a dokonale používal materinský jazyk i odbornú terminológiu zadávanie ročníkových prác a projektov s
cieľom rozvíjať zručnosti žiakov štúdiom literatúry, klasifikáciou a triedením javov, analýzou a syntézou, abstrakciou,
zovšeobecnením a aplikáciou,
zadávanie referátov s odbornou tematikou s dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť
argumentovať využívať na hodinách odbornú tlač s cieľom naučiť žiakov pracovať s odbornou literatúrou, osvojiť si rôzne
techniky prezentácie a viesť žiakov k samoštúdiu,čítanie s porozumením pri riešení slovných úloh, práca s IKT, internetom,
prezentácia a obhajoba projektu,
čítanie grafov, schém, reprodukcia prečítaného.
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Prírodoveda
Názov predmetu

Prírodoveda

Časový rozsah výučby
Ročník

1 hod. týždenne; 33 hod. ročne

Škola

ZŠ, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

tretí, štvrtý

Charakteristika predmetu
Vzdelávací štandard predmetu je konštruovaný tak, aby si žiaci postupne
systematizovali poznatky o prírode, ktoré nadobudli spontánnym učením, pričom najskôr sa
sústredia na opis pozorovaných skutočností, rozvíjajú si pozorovacie a kategorizačné
spôsobilosti. Neskôr sa sústredia na rozširovanie poznania tým, že sa snažia skúmať
fungovanie vybraných prírodných javov.
Rozvíjané sú spôsobilosti potrebné pre objektívne skúmanie sveta a vyhľadávanie
informácií v rôznych druhoch sekundárnych zdrojov. Učiteľ vedie žiakov do situácií,
v ktorých je ich úlohou vyjadrovať aktuálne poznanie, diskutovať s vrstovníkmi
o vysvetleniach pozorovaných skutočností. Zároveň poskytuje žiakom dostatok času na
skúmanie situácií a javov tak, aby sami získali nové poznanie, ktoré je funkčne začlenené
v ich aktuálnom systéme vedomostí. Učiteľ usmerňuje žiakov, ktorých úlohou je samostatne
tvoriť nové poznatky vlastnou bádateľskou činnosťou. Prírodoveda vedie žiakov
k premýšľaniu, skúmaniu, hľadaniu informácií, zvažovaniu, usudzovaniu a k tvorbe záverov,
ktoré sú argumentačne podložené, či už minulou a aktuálnou skúsenosťou, alebo inak
získavanými objektívnymi informáciami.

Ciele vyučovacieho predmetu
Cieľom prírodovedy je rozvoj prírodovednej gramotnosti žiakov. Prírodoveda rozvíja
vo vzájomnej súčinnosti všetky tri zložky prírodovednej gramotnosti:
 žiacke aktuálne poznanie (prírodovedné pojmy, koncepty);
 poznávacie procesy žiaka potrebné pri úprave aktuálnych a tvorbe nových
prírodovedných poznatkov (rozvíja induktívne poznávanie žiaka);
 špecifické prírodovedné postoje, ktoré vedú žiaka k uvedomelému využívaniu
vedomostí.
Žiaci:


spoznávajú životné prostredie a pozorujú zmeny, ktoré sa v ňom dejú,
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vyjadrujú svoje predstavy o javoch slovom a obrazom, diskutujú o svojich
aktuálnych predstavách,
argumentujú a menia svoje naivné predstavy a vysvetlenia vplyvom
argumentácie a/alebo vlastného bádania,
samostatne vyhľadávajú informácie v rôznych informačných zdrojoch a vo
vybraných prírodovedných témach vedú veku primeranú a úrovni poznania
zodpovedajúcu diskusiu,
pozorujú detaily prírodných objektov a prírodných javov a na ich základe
rozvíjajú svoje aktuálne poznanie,
kategorizujú prírodné objekty na základe pozorovateľných znakov,
identifikujú faktory (premenné), ktoré vplývajú na priebeh pozorovaných či
skúmaných situácií a javov,
experimentujú so zmenami podmienok a vyslovujú závery z vlastného bádania,
vytvárajú si vlastné poznámky z prírodovednej aktivity a uvedomujú si ich
význam pri tvorbe záveru zo zrealizovanej činnosti,
majú osvojené základné prírodovedné pojmy, pričom ich vzájomne prepájajú
a vytvárajú vysvetlenia,
odlišujú vedeckú terminológiu od bežnej, hovorovej komunikácie,
chápu význam výsledkov vedy pre každodenný život a objektívne posudzujú
pozitívne a negatívne vplyvy vedy a technológií na prírodu a celkové životné
prostredie,
citlivo pristupujú k živej prírode,
majú tendenciu vytvárať vysvetlenia,
dokážu meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak sú ovplyvňované logickou
argumentáciou.

Čiastkové ciele
Jedným z parciálnych cieľov predmetu je efektívny a postupný rozvoj myslenia
dieťaťa. Dieťa, ktoré ešte nie je schopné abstraktne myslieť a jeho logické myslenie je zatiaľ
nasmerované na konkrétnu realitu (empíriu) je systematicky vedené tak, aby získalo čo
najviac empirického materiálu o všeobecných prírodných javoch a aby sa na týchto
konkrétnych javoch postupne učilo základným logickým operáciám.
Tretí ročník sú v Prírodovede zamerané obsahovo a činnostne tak, aby bolo možné
dosiahnuť rozvoj kognitívnych schopností, ktoré sú uvedené v zátvorkách.
Rozvoj kognitívnych schopností dieťaťa je prvoradým cieľom, s ktorým sa
neoddeliteľne spája rozvoj poznatkového systému dieťaťa v oblasti prírodných vied.
Deti sú vedené vo vzdelávacom procese tak, aby:




si správne naplnili a vzájomne poprepájali základné prírodovedné pojmy, ktoré
charakterizujú bežne pozorované skutočnosti pochopiteľné v ich veku (s čím
neskôr súvisí schopnosť flexibilnejšieho používania pojmov) – napríklad čo je
koreň, stonka, list, kvet – ako spolu súvisia a prečo,...
si osvojili vybrané vedecké pojmy, na ktorých je možné rozvíjať prírodovedné
schopnosti (s čím neskôr súvisí schopnosť abstrakcie) – napríklad čo je to
magnetizmus, svetlo, zvuk, farba,...
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si osvojili základy vedeckej terminológie a vedeli ju odlíšiť od bežnej,
nevedeckej komunikácie (s čím neskôr súvisí chápanie vedeckej systematiky),
napríklad názvy rôznych druhov rastlín a živočíchov, ...
si osvojili vedomosti o vzťahoch živej a neživej prírody (s čím neskôr súvisí
chápanie ekologických a environmentálnych problémov), napríklad potravové
reťazce, ekosystematické vzťahy,...
si modifikovali obsahy vybraných pojmov, ktoré majú v bežnom živote
nevedecký obsah (s čím neskôr súvisí lepšia schopnosť modifikovať obsahy
iných pojmov ako aj schopnosť rozširovať a naopak zužovať aplikovateľnosť
pojmov na javy a predmety) – napríklad pojmy rozpúšťanie a roztápanie,
hmotnosť, príťažlivosť, ...

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






Dieťa dokáže vnímať spojitosť jeho prírodovedných poznatkov a vedy ako
takej (prejaví sa najmä motiváciou k poznávaniu).
Dieťa chápe význam vedy pre každodenný život a objektívne posudzuje
pozitívne a negatívne vplyvy vedy a jej produktov na prírodu a celkové životné
prostredie (prejaví sa najmä dokonalejším chápaním vedeckej práce).
Dieťa citlivo pristupuje k živej prírode (prejaví sa najmä praktickým prístupom
k živým organizmom).
Dieťa vie, že každá skutočnosť je vysvetliteľná (prejaví sa najmä ústupom
fantázie a preferenciou logických princípov myslenia).
Dieťa dokáže meniť svoje predstavy o skutočnosti, ak je ovplyvňované
logickou argumentáciou (prejaví sa najmä rozvážnosťou a zdravým úsudkom
v diskusiách).

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

Kritériá a stratégie hodnotenia
Učiteľ posudzuje učebné výsledky žiaka objektívne a primerane náročne, pričom
prihliada aj na jeho vynaložené úsilie, svedomitosť, individuálne schopnosti, záujmy . Veľký
dôraz kladieme na kladné a motivujúce hodnotenie.
Prospech žiaka v predmete Prírodoveda sa klasifikuje týmito stupňami:
1 – výborný,
2 – chválitebný,
3 – dobrý,
4 – dostatočný,
5 – nedostatočný.
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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.
Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň
základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň.
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Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Prírodoveda
Tematick
ý celok

Rastliny
a huby

Téma

Životné cykly rastlín
Životné cykly stromov
Význam lesa
Poľnohospodárske
plodiny
Liečivé rastliny I
Liečivé rastlini II
Jedovaté rastliny
Jedlé a nejedlé huby

Ročník: tretí
1 hodín týždenne /33 hodín ročne
Časová
dotácia

Obsahový štandard

Výkonový štandard

životný cyklus rastlín, dĺžka
života rastlín
význam lesa pre človeka
zemiak (ľuľok zemiakový),
cukrová repa, pšenica
ozimná1
liečivé rastliny, odvar, výluh,
žihľava dvojdomá, repík
lekársky,
lipa malolistá, skorocel
kopijovitý, materina dúška
jedovaté rastliny
jedlé, nejedlé a jedovaté
huby, plesne, kvasinky

8h
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Ž. vie
opísať životný cyklus známeho rastlinného druhu: stromu
– pagaštan konský; byliny – fazuľa obyčajná,
že niektoré rastliny žijú kratšie a iné dlhšie,
že rastlina počas života kvitne a prinesie semená,
že zo semien na jar vyrastajú nové rastliny,
že niektoré rastliny na jar nevyrastajú zo semien, ale z
koreňov, hľúz alebo cibúľ, ktoré sú počas zimy ukryté v
zemi,
hodnotiť význam stromov (lesa, dreva) pre človeka,
skúmať život na vybranom strome,
vyhľadať chýbajúce informácie a zistenia prezentovať,
rozpoznať typické poľné plodiny, hodnotiť význam
pestovania vybraných poľných plodín,
že mnohé rastliny obsahujú látky, ktoré pomáhajú liečiť
zranenia a ochorenia,
že liečivé látky sa nachádzajú v rôznych častiach rastliny
(uvedie päť príkladov),
pripraviť z liečivých bylín odvar a výluh a vysvetliť
medzi nimi rozdiel,
že neznáma rastlina môže byť jedovatá,
vysvetliť, akým spôsobom sa môže jed dostať do tela,
že huby nepatria medzi rastliny,
určiť na piatich hubách, či sú jedlé, nejedlé alebo
jedovaté,že medzi huby zaraďujeme aj plesne a kvasinky.

Prierezové
témy

Envirom.
výchova

Tvorba
projektu
a prezent.
zručnosti

Ochrana
života a
zdravia

Neživá
príroda a
skúmanie
prírodnýc
h javov

Človek

Zloženie vzduchu
Prúdenie vzduchu
Teplota prostredia
Telesná teplota
Kolobeh vody
v prírode
Skupenstvá vody
Tuhé látky
Kvapalné látky
Plynné látky
Plávajúce predmety
Neplávajúce predmety
Objem predmetov
Hmotnosť pedmetov

vzduch, kyslík, oxid uhličitý,
prúdenie vzduchu, vietor,
zrážky,
teplota prostredia
teplo, teplota, teplomer,
telesná teplota
kolobeh vody v prírode,
dážď, sneh, hmla, topenie,
vyparovanie,
tuhnutie, tuhé, kvapalné a
plynné látky, rozpúšťanie a
topenie
plávajúce a neplávajúce
predmety, nadľahčovanie
telies vo vode,
objem a hmotnosť

13 h

trávenie, energia, stavebné
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že vzduch je potrebný pre život mnohých organizmov,
že vzduch sa nachádza všade, vypĺňa priestory, ktoré sa
zdajú byť prázdne,
že vietor je pohybujúci sa vzduch,
vysvetliť vznik vetra použitím poznatku o stúpaní teplého
a klesaní studeného vzduchu,
vysvetliť fungovanie teplovzdušného balóna,
navrhnúť spôsob merania rýchlosti a smeru prúdenia
vzduchu,
navrhnúť spôsob, akým je možné merať množstvo
zrážok,
realizovať dlhodobé pozorovanie znakov počasia a z
výsledkov vyvodiť závery,
že najväčším zdrojom tepla je Slnko,
že teplo vzniká aj horením látok alebo trením,
že teplo tvorí aj väčšina živočíchov,
že teplo spôsobuje zvyšovanie teploty látok,
skúmať stálosť telesnej teploty,
porovnať telesnú teplotu detí a dospelých,
vysvetliť na príkladoch rozdiel, že niektoré látky sa
zahrievajú
rýchlejšie a iné pomalšie,
že látky môžu byť v troch skupenstvách – tuhé, kvapalné
a plynné,
vysvetliť zmeny skupenstiev na príklade vody a použiť
pri tom pojmy topenie, vyparovanie a tuhnutie,
vysvetliť vznik dažďa, snehu a hmly, pričom využije
poznatky o skupenských premenách,
vysvetliť kolobeh vody v prírode,
vysvetliť na príkladoch rozdiel medzi rozpúšťaním a
topením,
že niektoré látky plávajú na vode, iné klesajú ku dnu,
navrhnúť postup, ako z neplávajúceho predmetu vytvoriť
plávajúci a naopak,
že predmety sa javia na vzduchu ťažšie ako vo vode,
že objem vyjadruje to, akú časť priestoru predmet zaberá,
navrhnúť postup porovnávania (merania) objemu a
hmotnosti dvoch predmetov.
že trávenie je proces, pri ktorom si človek ponecháva v

Ochrana života
a zdravia
Mediálna
výchova
Osobnost. a
sociálny rozvoj
Výchova
k manžel.
a rodičov.

Tvorba
projektu
a prezent.
zručnosti

Ochrana života

látky, obezita, potravinová
pyramída
vylučovanie, moč, potenie,
pitný režim

Tráviaca sústava
Proces trávenia
Energia v potravinách
Vznik obezity
Správna životospráva
Voda v organizme
Jedálny lístok

7h

5h

Živočíchy

Cicavce
Vtáky
Ryby
Plazy a obojživelníky
Bezstavovce

ryby: kapor obyčajný, šťuka
obyčajná; obojživelníky:
skokan
hnedý; plazy: jašterica
múrová, užovka obyčajná;
vtáky: sýkorka
veľká, lastovička obyčajná,
drozd čierny; cicavce: jež
tmavý, krt obyčajný, mačka
domáca;
živočíchy bez vnútornej
kostry: babôčka pávooká,
slimák záhradný

tele z potravy látky, ktoré potrebuje a zvyšok z tela
vylučuje,
vysvetliť proces trávenia človeka,
zakresliť časti tráviacej sústavy,
vysvetliť, čo sa v zakreslených častiach sústavy deje s
potravou,
zdôvodniť, na čo človek využíva získanú energiu a
stavebné látky,
vysvetliť vznik obezity,
vysvetliť princíp potravinovej pyramídy,
vytvoriť týždenný jedálny lístok založený na
vedomostiach o správnej životospráve,
vysvetliť, ako sa dostáva voda do organizmu a ako sa z
neho vylučuje,
zakresliť, ako sa voda dostáva do organizmu a ako sa z
neho vylučuje,
vysvetliť pitný režim,
realizovať prieskum o pitnom režime,
zhodnotiť výsledky prieskumu vzhľadom na vedomosti o
správnej životospráve,
odporučiť zmeny v pitnom režime.

Mediálna
výchova
Finančná
gramotn.
Osobnost. a
sociálny rozvoj
Výchova
k manžel.
a rodičov.
Envirom.
výchova

Envirom.
výchova
opísať spôsob života vybraných zástupcov živočíšnej ríše
(ryby, obojživelníky, plazy, vtáky, cicavce, bezstavovce),
opísať vzťah vybraných živočíšnych druhov k prostrediu,
v ktorom žijú.

1. Rastliny a huby ( Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti)
2. Živočíchy (Environmentálna výchova , Regionálna výchova , Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, )
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a zdravia

Regionálna
výchova

Tvorba
projektu
a prezent.
zručnosti

3. Človek (Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, , Mediálna výchova, Finančná
gramotnosť).
4. Neživá príroda a skúmanie prírodných javov (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Mediálna výchova,Tvorba projektu
a prezentačné zručnosti)

Finančná gramotnosť:
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. Úroveň 1: Pomenovať základné ľudské hodnoty – život,
zdravie, rodina...
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov. -uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania
s osbnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti.
Téma: Rastliny a huby
Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí.
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. - kupovať len to, na čo mám peniaze.
Úroveň 1: Zoradiť osobné želania,potreby,podľa ich dôležitosti.
Téma: Človek.
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov.
Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe Úroveň1: Porovnať ceny rovnakého
výrobku v dvoch rôznych obchodoch. Uplatniť zodpovedné rozhodovanie primerané osobnému veku, pri nákupe.
Téma: Rastliny a huby. Človek.

Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať obsah
textu.
Žiaci sa postupne oboznamujú s pojmami, vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami, ktoré sú primerané ich veku.
Aktivity - porozumenie explicitne (priamo) vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok, definícií v texte ap., a to
doslovne, alebo synonymicky, zapamätať si. Kladenie otázok, písanie prác/ esejí, orientačný pohľad na text, utváranie predstáv o texte,
spresnenie cieľa čítania, odhad potrebného času, aktivácia vlastného poznania. Učitelia si môžu pripraviť ku konkrétnemu textu úlohy
rozvíjajúce čitateľskú gramotnoť.
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Interpretovanie textov. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh (otvorené úlohy, vhodnejšie sú so stručnou odpoveďou produkčné i doplňovacie,
zatvorené úlohy dichotomické, s výberom odpovede – polytomické, priraďovacie, usporiadacie), – čo najstručnejšie a jednoznačné zadanie s
relevantnými údajmi, – nepoužívať nepresné slová.
Uvažovanie a hodnotenie textov. - Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - metódy DITOR (definuj problém, informuj o probléme, tvor riešenia, nápady, hypotézy, ohodnoť nápady,
riešenia, realizuj vybrané riešenia v praxi).
Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami:






zadávanie problémových úloh a cvičení s cieľom rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i
písomnom prejave,
vyjadriť svoj názor a dokonale používal materinský jazyk i odbornú terminológiu zadávanie ročníkových prác a projektov s
cieľom rozvíjať zručnosti žiakov štúdiom literatúry, klasifikáciou a triedením javov, analýzou a syntézou, abstrakciou,
zovšeobecnením a aplikáciou,
zadávanie referátov s odbornou tematikou s dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť
argumentovať využívať na hodinách odbornú tlač s cieľom naučiť žiakov pracovať s odbornou literatúrou, osvojiť si rôzne
techniky prezentácie a viesť žiakov k samoštúdiu,čítanie s porozumením pri riešení slovných úloh, práca s IKT, internetom,
prezentácia a obhajoba projektu,
čítanie grafov, schém, reprodukcia prečítaného.

Čitateľská gramotnosť:
1. Rozvoj bázovej gramotnosti: Naďalej rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. Rozvíjať jednoduché porozumenie
textu. Rozvíjať rýchlosť čítania, eliminovať chybovosť čítania, rozvíjať plynulosť čítania.
2. Rozvoj funkčnej gramotnosti: Zamerať sa hlavne na prácu s textom bezprostredne po jeho prečítaní. Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a
získavať informácie vyjadrené priamo v texte. Postupne začať vyhľadávať informácie, ktoré sú skryté. Pokúšať sa o posúdenie textu. Naučiť
žiakov vytvárať krátke dejové osnovy a učiť žiakov reprodukovať prečítaný text. Pozitívne vplývať na žiakov tak, aby nadobudli kladný vzťah
k čítaniu. Zatraktívniť čítanie napr. zmenou miesta vyuč. hodiny: čítanie v čitateľskom domčeku, návšteva mestskej knižnice, využívať
atraktívne formy vyučovania čítania napr.: skupinové, projektové vyučovania atď. Rozvíjať čítanie žiakov v oblasti spoznávania prírodného
prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby boli schopní samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej
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miery, do akej im to povoľuje ich kognitívna úroveň. Začať u žiakov postupne rozvíjať kompetencie čitateľskej gramotnosti tak, aby boli
schopní:
 v prečítanom texte odlišovať dôležité informácie od okrajových,
 hľadať vzťahy medzi informáciami v prečítanom texte,
 vytvárať hierarchie informácií z prečítaného textu,
 vyvodzovať závery z prečítaného textu,
 prečítaný text dokázať vhodne komprimovať (tzv. stláčanie textu),
 prečítaný text dokázať zhodnotiť podľa jeho využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií, tvorba kritickej
reflexie,
 v prečítanom texte vyberať a hodnotiť získané informácie, spracovávať ich a využívať vo svojom učení a v iných činnostiach
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Hudobná výchova
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobna výchova
Tematický
celok
IX
Pieseň v živote
človeka a
spoločnosti

Ročník: tretí
1 hodín týždenne/33 hodín ročne
Obsahový štandard
Výkonový štandard

Časová Téma
dotácia
3
Pieseň pre tvoje VV1 Naučiť sa správnym speváckym
návykom –ako sa rozospievame, ako
uši, Zebra

VV1 Pochopiť správne spevácke návyky (dýchanie, postoj,
hlavový tón).

Šijeme
vrecia, VV1 Precvičiť techniku dýchania pri
speve.
šijeme
VV3 Spev sprevádzať jednoduchým
Železnica
pohybom.

VV1 Zvládnuť základy speváckeho dýchania, správne
nasadenie tónu, artikuláciu spoluhlások a koncoviek. Vedieť
čisto a so správnym výrazom zaspievať slovenské ľudové
piesne.

dýchame a sedíme pri speve. Zopakovať
piesne z 2. ročníka. Čo sme sa naučili.

Rozpamätať sa na melódiu a tempo piesní
z minulého roku. Uhádnuť pieseň na základe
inštrumentálneho sprievodu. Zopakovať zákl.
pojmy z 2.roč..

Prierezové
témy
OSR – význam
kamarátstva
MEV
DOV.

OSR – súdržnosť
celej skupiny

VV3 Adekvátne prispôsobiť pohyb skladbe.
Rozvíjať u žiaka hudobnú predstavivosť, tvorivosť.
VV1 Naučiť sa piesne.
V šírem poli
Keď ja bula VV3 Pohybom vyjadriť piesne.
VV6 Zopakovať si základné
malá
informácie o notách a ich
rytmických slabikách.spevom.
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VV1Intonačne správne zaspievať pieseň.
VV3 Pohybom vyjadriť piesne.

VV6Aktívne si zopakovať o jednotlivých notách

OSR – hra so
spolužiakmi
MEV výchova

X

4

My sme malí
muzikanti

VV1 Naučenie ľudovej piesne.
VV2 Na základe piesne vymyslieť
sprievod. Pochopiť a poznať rytmickú
predohru a dohru.

Pod horou ovos VV6 Zopakovať si jednotlivé
pomlky, priraďovať ich
drobný
k hodnotám nôt.

4
XI

VV1 Zvládnuť pieseň.
VV2 Rozlišovať rytmické hodnoty nôt, techniku hry na
detských hudobných nástrojoch.

VV6 Aktívne opakovanie a priraďovanie pomĺk
a nôt (celá, polová, štvrťová a osminová).
VV1 Zvládnuť pieseň.
VV2 Rozlišovať rytmické hodnoty nôt, techniku hry na
detských hudobných nástrojoch.

OSR – význam
skupiny

MEV

OSR – význam
skupiny
MEV

Trpaslíci
v
makovici
A.Dvořák
Tanec škriatkov

VV1 Naučiť sa rytmicky náročnú skladbu. VV1, VV2 Po naučení piesne ju doplniť o rytmický sprievod. OSR – súdržnosť
VV4 Na základe melódie pochopiť názov Rytmizovanie nôt pomocou slabík.
celej skupiny
skladby.
VV4 Naučiť sa spievať hlavnú melódiu.
MEV, REG
VV3 Stvárniť príbeh podľa hudby.
VV3 Vyjadriť hudbu pohybom

Uspávanky
–
Búvajže
len,
búvaj
Hajaj, belaj
M.SchneiderTrnavský
Zábavné
piesne
–
Uspávanka
Skočila mi myška
A ty, Hana
Mám ručníček,
mám

VV1 Naučiť sa uspávanky.
VV4 Po vypočutí skladby si zopakovať
všetko, čo vieme o uspávankách.

VV1 S citom spievať piesne. Rytmizovanie nôt pomocou
slabík.
VV4 Uvedomiť si význam uspávaniek.

MEV, REG

VV1 Osvojiť si piesne
Pochopiť význam brumenda. Hrať sa hru
na Otázku - odpoveď.
VV3 Pohybom vyjadriť detské hudobné
hry..

VV1 Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať
slovenské ľudové piesne. Pochopiť brumendo.

OSR – hra so
spolužiakmi.

Zahráme sa – VV3 Zahrať hudobno - pohybovú hru.
Kráľka, Janko
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VV3 Aktívne sa zapájať do pohybu.

VV3 Byť aktívny pri hudobno-pohybovej hre

OSR – význam
mamy výchova

OSR – hra so
spolužiakmi
MEV

XII

3

E.Suchoň – Keď
sa vlci zišli
Keď sa vlci zišli
Hlboký jarčok

VV1 Osvojiť si piesne. Zoznámiť sa so
sláčikovými hud. nástrojmi a s pojmom
trio

VV1 Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať piesne,
poznať pojmy - trio, sláčikové hudobné nástroje.

MUV – zvyky
a tradície
REG

Hudobná hra –
Fúzačikov špás

VV1 Naučiť sa pieseň. Zahrať sa na hud.
režisérov. Zopakovať piesne.
VV6 Naučiť sa rozoznávať pomlky,
hodnoty nôt, na koľko dôb trvajú
jednotlivé noty a ich rytmické slabiky
/vytvorenie tabuľky/.

VV1 Aktívne sa zúčastniť hudobnej hry. Vedieť čisto a so
správnym výrazom zaspievať piesne.
VV6 Aktívne sa naučiť rozoznávať znalosti o notách (zápis,
pomlky, doby a slabiky).

OSR – hra so
spolužiakmi
MEV

VV5 Byť aktívny pri hudobno-dramatickej hre.

OSR – hra so
spolužiakmi

Ako sa Mopkovia VV5 Zahrať hudobno - dramatickú hru
vynašli

Kúpil otec rybu

Spievame
vianočné koledy
a piesne
I

3

MEV

VV1 Naučiť sa zimnú pieseň. Pochopiť
VV1, VV2 Po osvojení piesne sa pokúsiť vymyslieť vhodný
pojmy sprievod, predohra, dohra.
inštrumentálny sprievod.
VV2 Inštrumentálne podporiť túto pieseň. VV6 Rytmizovať noty pomocou slabík
VV6 Rytmizovanie nôt pomocou slabík.

VV1 Osvojiť si koledu.
VV2 Hrať na hudobných nástrojoch.

ENV – starosť
o zvieratá v zime

OŽZ

VV1 Vymenovať vianočné zvyky a spievať vianočné koledy. MUV – precítiť
VV2 Koledy sprevádzať jednoduchým hud. sprievodom.
krásu ľudovej
koledy

VMR

Vandrovala blška VV1 Naučiť sa pieseň.

VV1 Po naučení piesne dramatizovať text piesne.

VV6 Aktívne opakovať vedomosti
o notách.
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VV6 Opakovať vedomosti o notách . (zápis,
pomlky, doby a slabiky).

OSR

II

3

Hudba
a zvieratká –
Ťaví pochod,
Namrzený
papagáj, Labuť

VV4 Zoznámiť sa skladbami a pochopiť
rozdiely.
VV1 Zahrať sa Múdru ozvenu

4

OSR – význam
spolupráce
s ostatnými

Zahrajme sa
s drakom –
Dračie trampoty

VV5 Zahrať hudobno - dramatickú hru.
VV1 Naučiť sa piesne. Poznať v skladbe
refrén

Teta Zima

VV1 Naučiť sa pieseň.
VV1 Naučiť sa pieseň. Rytmizovanie nôt pomocou slabík.
VV2 Dotvoriť pieseň inštrum. sprievodom VV2 Aktívne sa zapájať do sprievodu piesne.

MEV

Fašiangy

VV1Naučiť sa piesne.
VV4 Spoznať zvieratká po vypočutí
skladieb.

VV1 Naučiť sa fašiangové piesne.

MUV – ľudové
obyčaje a tradície

VV4 Odhadnúť zviera na základe skladby

OSR – spolupráca
s ostatnými

OSR
spolupráca s
ostatnými
MEV

MEV

Karneval zvierat VV1Naučiť sa piesne.
– C.Saint-Saens

III

VV4 Vedieť rozdiel medzi skladbami.
VV1 Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať

VV5 Byť aktívny pri hudobno-dramatickej hre.
VV1 Zaspievať obidve piesne. Poznať ich rozdiel. Vedieť
nájsť refrén v skladbách.

Vybrané slová

VV1 Naučiť sa piesne. Poznať v skladbe
refrén.

VV1 Zaspievať obidve piesne. Poznať ich rozdiel.
Vedieť nájsť refrén v skladbách

Rozprávka
v hudbe – Šípová
Ruženka
M.Ravel Pavana pre
Šípkovú
MazúrkaRuženku
a valčík
Martinko
Mám ja kosu

VV1 Rozpoznať a osvojiť si pieseň.
VV4 Vypočuť si rozprávkovú skladbu

VV1 Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať pieseň.

VV1 Osvojiť si piesne a zoznámiť sa
s pojmami mazúrka, valčík.

VV1 Naučiť sa pieseň a vedieť rozdiel medzi polkou,
mazúrkou a valčíkom.

VV3 Zatancovať jeden z tancov.

VV3 Správne realizovať tanečné kroky jedného z
tancov. Pohybom správne reagovať na hudbu.
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VV4 Vypočuť si skladbu.

OSR – spolupráca
s ostatnými
DOV

MUV – tance
iných štátov

Detské hry

VV1 Rozpoznať a osvojiť si piesne.
VV3 Piesne dotvoriť pohybom. Tanec
k piesni Štyri kroky dopredu.

VV6 Rytmizovať noty pomocou
slabík.
IV

3

Spievanky,
spievanky
Prší, prší
Dú,dú
Dú valasi,
dú
Piesne
o kvetoch
a ovocí Zasadiu
som,
zasadiu som
Pred dubom
Moje milé,
premilené jahody

4

Ako
Mopkovia
pátrali
Ako
sa
Mopkovia divili
Malá
pomocníčka
Mamičke

MEV, VMR

VV3 Aktívne sa zúčastniť pri detských hrách.
Naučiť sa tanec k piesni štyri kroky dopredu.

VV1Naučiť sa obidve piesne spievať
spolu. Zoznámiť sa s taktovaním.

VV1 Po naučení jednotlivých piesní dokázať ich spievať ako
dvojhlas. Taktovať niektoré piesne.

OSR – význam
spolupráce s
ostatnými

VV1 Naučiť sa spievať piesne. V piesni
pochopiť Fine. D.C. al Fine.

VV1 Pochopiť sled piesne a hudobné pojmy - Fine, D.C al
Fine..

OŽZ – ochrana
zdravia

VV6 Zopakovať vedomosti
o notách.

VV6 Aktívne zopakovať vedomosti o notách.
Rytmizovanie nôt pomocou slabík

Piesne o jabĺčku - VV1 Osvojiť si všetky varianty piesní.
Červeno jabĺčko Všímať si rozdielov.
V

VV1 Vedieť čisto a so správnym výrazom zaspievať piesne.
VV6 Rytmizovať noty pomocou slabík.

VV1 Vedieť čisto a so správnym výrazom
VMR
zaspievať piesne. Poznať význam niektorých slov v
piesňach

VV5 Aktívne sa zúčastniť
hudobno-dramatickej hry

VV5 Aktívne sa podieľať na hudobno-dramatickej
činnosti.

VV1 Naučiť sa spievať hru.
V piesni pochopiť Fine. D.C. al
Fine
VV1 Naučiť sa pieseň a zopakovať
predošlé piesne spou so sprievodmi

VV1 Pochopiť sled piesne a hudobné pojmy - Fine, OŽZ – ochrana
D.C. al Fine.
zdravia
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VV1 Po naučení piesne zopakovať naučené piesne.
VV6 Rytmizovanie nôt pomocou slabík. Aktívne opakovať
znalosti o notách.

OSR –
kooperácia
v skupine

MEV – hudba
okolo nás

VI

3

Počítadlová
Na bielej hore

VV1 Spoznať piesne.

VV1 Zaspievať pieseň aj iným jazykom.

VV3 Vyjadriť text pri spievaní
rytmicky – mazúrka

VV3 Vyjadriť text piesne a rytmicky ju stvárnil.
Rytmizovanie nôt pomocou slabík

Tulajdina
Píšťalôčka
krásna,
Píšťalečka, pískaj
J.Letňan - Flauta
Anglické piesne

VV1 Naučiť sa pieseň a poznať hud.
nástroje flautu a pikolu.
VV2 Vytvoriť sprievod hrou na tele.
VV4 Vypočuť si ukážku.

VV1 Po naučení piesne poznať hud. nástroje.
VV2 Vytvoriť rytmický sprievod hrou na telo.

VV1 Naučiť sa anglické piesne

VV1 Spoznať inonárodné piesne.

MUV

VV5 Aktívne sa podieľať na hudobno-dramatickej
činnosti

OSR – opakovanie

Zahrajme
si VV5 Aktívne sa zúčastniť hudobnodivadlo – Ženích dramatickej hry.
pre
slečnu
Myšku
Finančná gramotnosť v premete
sa nebude uplatňovať.

VV4 Napodobniť hru hud. nástroja.

OSR – kooperácia
v skupine

MEV – hudba
okolo nás

MEV

Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať obsah
textu.
Žiaci sa postupne oboznamujú s pojmami, vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami, ktoré sú primerané ich veku.
Aktivity - porozumenie explicitne (priamo) vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok, zapamätať si,
rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i písomnom prejave,
vyjadriť svoj názor a dokonale používal materinský jazyk i odbornú terminológiu, reprodukcia prečítaného.
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Pracovné vyučovanie
Názov predmetu

Pracovné vyučovanie

Časový rozsah výučby

1 hod. týždenne; 33 hod. ročne

Ročník

tretí, štvrtý

Škola

ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu

Stupeň vzdelania

ISCED 1

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Charakteristika predmetu
Predmet pracovné vyučovanie zahrňuje široké spektrum pracovných činností
a technológií, vedie žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych
oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov.
Vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých žiaci prichádzajú do priameho kontaktu
s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.
Pracovné vyučovanie sa zameriava na praktické pracovné návyky a doplňuje celé
základné vzdelávanie o dôležitú zložku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote
a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných predmetov a vzdelávacích oblastí. Predstavuje
určitú protiváhou k ostatným predmetom. Predmet pracovné vyučovanie je založený na
tvorivej spolupráci žiakov.

Ciele predmetu
Pri vymedzení cieľov predmetu vychádzame zo všeobecných požiadaviek vedeckotechnickej gramotnosti i zo všeobecných cieľov primárneho vzdelávania. Ciele predmetu
môžeme charakterizovať v troch navzájom prepojených oblastiach:
 výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),
 výchova o technike (vedomosti),
 výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, zručnosti).
V rovine hodnôt a postojov smerujeme k:








poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,
uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných
situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),
bipolárnemu vnímanie techniky (technika môže pomáhať, ale aj ohrozovať
zdravie život),
rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,
rozvíjaniu osobnostných vlastností,
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
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vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,
rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení
zadaných úloh, vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),
rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,
rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery,
sebavzdelávania atd.).

V rovine vedomostí smerujeme k:





porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach
techniky (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava
a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,
poznaniu základných životných potrieb rastlín v rámci pestovateľských prác,
poznaniu základnej techniky v domácnosti a bezpečnej manipulácii s ňou.

V rovine pracovných činností a zručností smerujeme k:











získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach
techniky,
spôsobilosti kriticky používať informačné a komunikačné technické
prostriedky,
získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,
spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním až po prezentáciu
produktu,
osvojenia si bezpečného využívanie techniky v domácnosti,
pestovaniu a ošetrovaniu základných druhov rastlín,
získavaniu všeobecne využiteľných pracovných skúseností,
využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,
naučeniu sa pracovať v tíme.

Žiaci :











rozlíšia rôzne prírodné a technické materiály a ich význam pre človeka,
pochopia techniku ako nástroj na riešenie problémov reálneho života,
spoznajú základné vlastnosti materiálov a možnosti ich použitia v praxi,
získajú poznatky o pracovných činnostiach vo vybraných povolaniach a
profesiách,
spoznajú ľudové tradície, remeslá a zhotovia tradičné produkty,
upevnia svoje kladné morálne a vôľové vlastnosti pri riešení technických
problémov,
pracujú a riadia pracovnú činnosť v tíme,
narábajú s jednoduchým náradím na opracovanie materiálov bezpečne a
dodržiavajú hygienu práce,
navrhujú vlastnú predstavu pri konštruovaní jednoduchých statických a
pohyblivých modelov,
poznajú zásady stolovania a prípravy jednoduchých pokrmov.

Učebné zdroje




časopisy
internetové stránky
exkurzia, vychádzka
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Hodnotenie predmetu
Hodnotenie predmetu sa bude riadiť platnou legislatívou a vnútornými usmerneniami
školy. Žiaci z predmetu budú klasifikovaní.
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Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Pracovné vyučovanie

Ročník: tretí
1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Človek a práca

Časová Téma
dotácia
Učenie, povolanie,
6
práca.

Tvorivé
využitie
technických
materiálov

7

Výkonový štandard

Učenie, povolanie, práca; význam učenia
sa k príprave na budúce povolanie .
BOZP, hygiena, pracovný a organizačný
poriadok.
Výrobné zariadenie.
Stavba

Odpadový, prírodný a Vlastnosti a druhotné využitie
technický materiál.
odpadového materiálu. Triedenie odpadu.
Pokus na rozložiteľnosť drobných
materiálov. Výrobky: z téglikov, zo
škatuliek, z drôtu, a pod.
Papier a kartón: vlastnosti a použitie.
Základné suroviny na výrobu papiera.
Strihanie, trhanie, skladanie, lepenie.
Výrobky: priestorové a kruhové
vystrihovačky, origami, obaly na knihy a
darčeky, koláž z kartónu. Textil: vlastnosti
textilu (podľa udržiavania tepla, krčivosti,
väzby,
nasiakavosti a iné), základné stehy
(predný, zadný), údaje na visačkách
textilných materiálov. Výrobky: záložka
do knihy, obrúsok, gombíkový panáčik a
pod.
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Prierezové
témy

Žiak vie / dokáže:
-zdôvodniť význam práce pre človeka,
- vysvetliť význam učenia sa k príprave na budúce povolanie,
- informovať o rôznych povolaniach z okolia, v ktorom žijú,
- uviesť klady a zápory vplyvu techniky na prácu človeka,
- diskutovať o poznatkoch získaných na exkurzii.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Žiak vie / dokáže:
- zhotoviť výrobok z odpadového prírodného alebo
technického materiálu,
- zdôvodniť využitie odpadových materiálov,
- vyhodnotiť druhy odpadu z domácnosti,
- uviesť možnosti druhotného využitia odpadového materiálu,
- preskúmať vlastnosti odpadových materiálov,
- preskúmať vlastnosti papiera,
- zhodnotiť využitie papiera v praxi,
- zhotoviť výrobok z papiera a kartónu,
- šiť základné stehy,
- preskúmať vlastnosti textilných materiálov,
- zhotoviť výrobok z textilu.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Ochrana života a
zdravia

Enviromentálna
výchova

Základy
konštruovania

Stravovanie
a
príprava pokrmov

Ľudové tradície a
remeslá

7

7

6

Technika v doprave

Kuchyňa.
Nákup potravín.
Jednoduché pokrmy.
Stolovanie.

Ľudové tradície a
remeslá v regióne.

Technika v doprave: preprava tovaru,
význam a využitie dopravných
prostriedkov, dopravné prostriedky
v okolí.
Bezpečnosť v doprave.
Výrobky: dopravné objekty zo stavebníc
alebo z odpadových materiálov (autá,
lode, lietadlá, žeriavy).
Bicykel: pravidlá a bezpečnosť jazdy na
bicykli, správne vybavenie bicykla,
kontrola bicykla pred jazdou, údržba
bicykla bezpečná mobilita. Výrobky:
leporelo na tému Jazdíme bezpečne na
bicykli.
Kuchyňa: jej hlavné časti a ich
rozloženie. Náradie, spotrebiče v kuchyni
a ich význam. Základné bezpečnostné a
hygienické pravidlá Nákup potravín:
cenová kalkulácia nákupu, (ne)výhody
nákupu na trhoviskách a
v supermarketoch. Obalové materiály,
identifikačné údaje pre spotrebiteľa.
Skladovanie potravín (miesto skladovania,
dĺžka skladovania, záručná doba
potravín).
Jednoduché pokrmy (nátierky, zeleninové
alebo ovocné šaláty a pod.).
Stolovanie, pravidlá stolovania.

Žiak vie / dokáže:
- zhotoviť modely dopravných prostriedkov alebo zdvižných
zariadení,
- vysvetliť úlohu dopravných prostriedkov a zdvižných
zariadení,
- diskutovať o bezpečnosti v doprave a na stavbe,
- určiť základné časti bicykla,
- urobiť elementárnu údržbu bicykla.

Enviromentálna
výchova

Žiak vie / dokáže:
- zdôvodniť správne rozloženie kuchynského náradia a
spotrebičov, - vysvetliť bezpečné používanie kuchynského
náradia a spotrebičov, - prezentovať pravidlá zaobchádzania s
horúcimi predmetmi,
- vysvetliť pravidlá hygieny v kuchyni,
- simulovať nákup potravín,
- odhadnúť cenu plánovaného nákupu,
- zdôvodniť význam správneho skladovania potravín,
- vytvoriť tabuľku s údajmi o dĺžke skladovania potravín,
- pripraviť jednoduchý pokrm,
- prezentovať zásady správneho stolovania,
- upraviť stôl pred stolovaním.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Ľudové tradície a remeslá v regióne.
Remeselnícka dielňa, múzeum, skanzen .
Výrobky: veľkonočné ozdoby a doplnky,
ozdoba z drôtu, tkáčsky výrobok, ľudová
výšivka a iné

Žiak vie / dokáže:
- opísať tradície a remeslá v regiónoch,
- vymenovať regionálne ľudové remeslá,
- zhotoviť jednoduché výrobky súvisiace s ľudovými
tradíciami.

Multikultúrna
výchova
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Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova

Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Finančná gramotnosť:
Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľa. Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. Úroveň
1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti.
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov. Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva
a chudoby. Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. Úroveň 1: Uviesť príklady
hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania sa v domácnosti. Osvojiť si potrebu hospodárneho zaobchádzania s
pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej.
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. Čiastková kompetencia1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. Úroveň
1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na
základe ich osobných príbehov o peniazoch.

Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať obsah
textu.
Žiaci sa postupne oboznamujú s pojmami, vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami, ktoré sú primerané ich veku.
Aktivity - porozumenie explicitne (priamo) vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok, definícií v texte,
zapamätať si. Kladenie otázok, orientačný pohľad na text, utváranie predstáv o texte, spresnenie cieľa čítania, odhad potrebného času, aktivácia
vlastného poznania.
Interpretovanie textov. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh – čo najstručnejšie a jednoznačné zadanie s relevantnými údajmi, – nepoužívať
nepresné slová.
Uvažovanie a hodnotenie textov. - Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - metódy DITOR (definuj problém, informuj o probléme, tvor riešenia, nápady, hypotézy, ohodnoť nápady,
riešenia, realizuj vybrané riešenia v praxi).
Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami: zadávanie problémových úloh a cvičení s
cieľom rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i písomnom prejave, čítanie s porozumením pri riešení
slovných úloh, práca s IKT, internetom, prezentácia a obhajoba projektu, čítanie grafov, schém, reprodukcia prečítaného.
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Výtvarná výchova
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Výtvarná výchova
Tematický
celok
I. Výtvarné
vyjadrovacie
prostriedky

Ročník: tretí
1 hodina týždenne/ 33hodín ročne
Obsahový štandard
Výkonový štandard

Časová Téma
dotácia
Farba a farebný valér, Zosvetľovanie a stmavenie farieb, farebný
5
Plošné geometrické
tvary a stereometrické
telesá

valér, svetlostná škála jednotlivých farieb, tóny
sivej farby, zobrazenie motívu vo svetlých
a tmavých farbách.
Spájanie geometrických tvarov do kompozície
podľa vlastnej predstavy: skladanie, strihanie,
lepenie spájanie, komponovanie.

Prierezové
témy

Žiak vie/dokáže:
- použiť v maľbe stmavenie a zosvetlenie farieb,
-vytvoriť figurálnu kresbu z geometrických
tvarov,
vytvoriť alternatívny objekt zo stereometrických
tvarov.

Ochrana zdravia,
Enviromentálna
výchova

Žiak vie/dokáže:
- farbami a tvarmi vyjadriť svoje vnemy
z rôznych vôní,
- pomenovať namaľované

Osobnostný
a sociálny rozvoj

II. Rozvoj
fantázie
a synestetické
podnety

2

Vône a pachy,
Asociácie farby,
Porovnávanie pocitov
a ich výtvarná
interpretácia

Príjemné a nepríjemné, prírodné a umelé vône,
parfumy. Asociácie farby, tvaru, vône, chute.
Porovnávanie pocitov a ich výtvarná
interpretácia.

III. Podnety
moderného
výtvarného
umenia

2

Paketáž,
Presáž,
Akumulácia,

Ukážky: paketáže – obaľovania tvarov, presáže Žiak vie/ dokáže:
– stláčania a lisovania tvarov, akumulácie –
-vytvoriť tvar paketážou,
hromadenia tvarov.
-opísať vybrané dielo z umenia paketáže.
Baliace materiály: balenie, viazanie, lepenie.
Skrytý tvar.

IV. Výtvarné
činnosti
inšpirované
dejinami umenia

3

Antické umenie

Antické umenie: sochárstvo, architektúra, Žiak vie/ dokáže:
keramika, odev, predmety. Príbehy a mýty na -výtvarne interpretovať
keramických vázach.
umenia.
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artefakt

Prevencia sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova.

Mediálna výchova.
antického Multikultúrna
výchova.

V. Podnety filmu
a
videa

2

Filmový priestor

Filmový priestor ako priestor , v ktorom sa
Žiak vie/ dokáže:
odohráva filmový príbeh. Scénografia, filmová - nakresliť kulisy pre vybrané scény z filmu.
scénografia a kulisy.

Mediálna výchova.
Osobnostný
a sociálny. .rozvoj

VI. Podnety
dizajnu
a remesiel

4

Erb, logo, vlajka,
Bábkarstvo.

Vybrané znaky a ich význam: erb, vlajka, logo.
Symboly na erboch a vlajkách.
Bábkarstvo alebo tieňové divadlo. Bábky rôzne
druhy. Konštrukcia jednoduchej bábky.
Charakter, výraz bábky.

Žiak vie/ dokáže:
- navrhnúť vlastný erb, vlajku, logo podľa
vlastnej fantázie.
. vytvoriť jednoduchú bábku

VII. Podnety
architektúry

3

Výraz architektúry,
Porovnanie rôznych
typov výrazu,
Architektúra
v prírodnom
a mestskom prostredí.

Výraz architektúry: podľa slohu, podľa funkcie,
podľa materiálu. Porovnanie rôznych typov
architektúry, ich subjektívneho pôsobenia.
Architektúra v prírodnom a mestskom
prostredí.

Žiak vie/dokáže:
- popísať rôzne stavby podľa zažitej skúsenosti
alebo ukážok,
- výtvarne interpretovať vybrané architektúry
s rôznym výrazom.

Ochrana životného
prostredia.
Prevencia sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova
Enviromentálna
výchova.
Ochrana životného
prostredia.
Prevencia sociálnopatologických
javov

VIII. Podnety
fotografie

2

Maľba/kresba
zasahujúca do
fotografických
kompozícii,
Námet fotografie.

Maľba/ kresba zasahujúca do fotografických
kompozícii. Rekonštrukcia neúplného obrazu.
Námet fotografie.

Žiak vie/ dokáže:
- doplniť chýbajúce časti fotografie rôznymi
technikami: maľbou, kresbou, reliéfom, kolážou,
...

Mediálna výchova.

IX. Podnety
poznávania sveta

2

Prírodoveda – zmeny látok: mrznutie, topenie,
horenie, tuhnutie, tečenie, vyparovanie, rast, ...

Žiak vie/ dokáže:
- výtvarne vyjadriť vybraný proces zmeny látky
v prírode.

Enviromentálna
výchova.
Ochrana životného
prostredia.

X. Škola v galérii

5

Historické, pred moderné a moderné obrazy.
Zobrazenie svätcov/ historických osobností:
charakteristické atribúty, ikonografia
najznámejších patrónov, osobností. Príbehy
osobností z obrazov.

Žiak vie/ dokáže:
- výtvarne parafrázovať osobnosť, udalosť na
základe videného výtvarného diela.

Mediálna výchova.
Prevencia sociálnopatologických
javov.
Osobnostný
a sociálny rozvoj.

Prírodoveda

Predmoderné
a moderné obrazy.
Zobrazenie svätcov/
historických osobností.
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XI. Elektronické
médiá

3

Písmo, nástroje
grafického prejavu

Písmo: typy, veľkosť, farba, porovnávanie
v rôznych fontoch, rotácia, zrkadlenie a montáž
rôznych typov písmen, vlastný typ písma.
Obrázok z písmen.
Nástroje grafického prejavu: čiarka, úsečka,
vyplnený obdĺžnik alebo štvorec, palety farieb,
krok späť, guma, nastavenie veľkosti hrotu,
nástroj pečiatka.

Žiak vie/ dokáže:
- vytvoriť obrázky z písmen nezávisle na riadku
v grafickom programe.
- nakresliť tematický obrázok pomocou nástrojov
grafického programu.

Mediálna výchova.
Osobnostný
a sociálny rozvoj.
Prevencia sociálnopatologických
javov.

Finančná gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať.

Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Informácie okolo nás. Informačná spoločnosť.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať obsah
textu.
Žiaci sa postupne oboznamujú s pojmami, vlastnosťami a vzťahmi, postupmi a metódami, ktoré sú primerané ich veku.
Aktivity - porozumenie vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok, definícií v texte, zapamätať si. Kladenie
otázok, spresnenie cieľa čítania, odhad potrebného času, aktivácia vlastného poznania.
Interpretovanie textov. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh – čo najstručnejšie a jednoznačné zadanie s relevantnými údajmi, – nepoužívať
nepresné slová.
Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami: zadávanie problémových úloh a cvičení s cieľom
rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom i písomnom prejave, čítanie s porozumením pri riešení slovných
úloh, práca s IKT, internetom, prezentácia a obhajoba projektu, čítanie grafov, schém, reprodukcia prečítaného.
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Telesná a športová výchova
Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Telesná a športová výchova
Tematický
celok
Základné
pohybové
zručnosti.

Časová
Téma
dotácia
Povely, postoje,
18

obraty a pochodové
útvary,
Cvičenia a hra
s prvkami poradovej
prípravy,
Rozcvičenie,
Beh,
Skok do diaľky,
Pojmy – štart, cieľ,
súťaž, pravidlá,
dráha,
Cvičenia základnej
gymnastiky,
Cvičenia okolo
rôznych osí,
Stojka na lopatkách,
Cvičenia
a manipulácia
s pomôckami,
Cvičenie na náradí,
Preskoky a skoky,
Úpolové cvičenia a
hry

Ročník: tretí
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Základné povely, postoje, obraty a pochodové
útvary – pozor, pohov, vpravo bok, vľavo bok,
čelom vzad, rad, zástup, kruh, polkruh,
jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, skupina,
kolektív, na značky, čiara, priestor, ihrisko.
Beh – rýchly, vytrvalostný, akceleračný,
z rôznych polôh, zo zmenami smeru. Hod
loptičkou. Skok do diaľky znožmo z miesta.
Pojmy štart, cieľ, súťaž, pravidlá, dráha.
Cvičenia základnej gymnastiky: elementárne
zručnosti z akrobacie, - základy správnej
techniky gymnastických cvičení, obraty,
poskoky, skoky na pružnom mostíku
trampolínke, výskoky a zoskoky z
gymnastického náradia. Cvičenia spevňovacie,
odrazové, rotačné. Cvičenia okolo rôznych osí
tela cvičiaceho, stojka na lopatkách, kotúľ vpred
a vzad. Cvičenia a manipulácia s náčiním
a pomôckami. Cvičenia na náradí. Preskoky
a skoky na švihadle. Skoky na pružnom mostíku
a trampolíne. Úpolové cvičenia a hry zamerané
na: odpory, a preťahovanie.
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Žiak vie pomenovať základné povely a útvary
poradových cvičení realizovaných vo výučbe.
Žiak používa základné povely a správne na ne reaguje
pohybom.
Žiak vie vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia pred
vykonaním pohybovej činnosti.
Žiak s pomocou vykonáva rôzne spôsoby rozcvičenia.
Žiak vie pomenovať základné pohybové zručnosti.
Žiak vie pomenovať základné lokomócie,
ovláda techniku behu, skoku do diaľky z miesta
a hodu tenisovou loptičkou.
Žiak vie pomenovať a vykonať základné polohy tela
a jeho častí. Vykoná pohyby okolo rôznych osí tela
(obraty, prevaly, plazenie). Ovláda terminológiu
gymnastických polôh, pohybov a cvičení.
Žiak má zvládnutú techniku základných akrobatických
cvičení v rôznych obmenách a väzbách a skokov.
Žiak dokáže vykonať ukážku z úpolových cvičení.
Žiak pozitívne vníma základné lokomócie
a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú
súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku
na upevňovanie si zdravia.

Prierezové
témy
Dopravná
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Manipulačné,
prípravné
a športové hry.

Hudobnopohybové
a tanečné činnosti

18

9

Základné pojmy
súvisiace s hrami.
Základné herné
činnosti.
Manipulačné hry.
Pohybové hry.
Prípravné športové
hry.
Pravidlá
realizovaných hier.
Pravidlá fair-play.

Základné pojmy – pohybová hra, športová hra,
hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca,
útočník, obranca, útok, obrana.
Ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), stredová
čiara, bránka, kôš, hracie náčinie(lopta, pálka,
hokejka a pod.), gól, bod, prihrávka, hod, streľba,
dribling.
Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym
tradičným a netradičným náčiním a s inými
pomôckami. Hry s lavičkami a švihadlami
Pravidlá realizovaných hier, ich význam
a sankcie za porušenie. Pravidlá fair-play.
Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových
schopností,
kondičných,
koordinačných,
hybridných. Prípravné športové hry zamerané na
futbal, basketbal, volejbal, tenis, hádzanú.

Základné
pojmy
a poznatky
z rytmickej
a
modernej
gymnastiky.
Tanec a rytmické,
rytmizované
cvičenia.
Pohybová a tanečná
improvizácia,
pantomíma.

Základné
pojmy
a poznatky
z rytmickej
a modernej gymnastiky, náčinie a cvičenie
s náčiním: lopta, stuha, obruč, rovnovážne
výdrže – pózy, podskoky a skoky.
Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok
(prísunný, cval, poskočný, polkový, valčíkový),
tanečný motív, tanečná väzba.
Rytmické cvičenia spojené s vytlieskávaním,
vydupávaním, hrou na telo.
Cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti.
Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky,
poskoky, so zameraním na správne a estetické
držanie tela.
Tanečné kroky a motívy regionálnych ľudových
tancov: polka, valčík, vybraných moderných
tancov, aerobik, zumba, brušné tance a iné.
Imitačné pohyby s využitím hudby, pohybová
improvizácia na hudobné motívy,tanečná
improvizácia na základe tanečných krokov.
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Žiak
vie charakterizovať základné pojmy súvisiace s hrami,
vie pomenovať základné herné činnosti jednotlivca,
vie vymenovať názvy hier realizovaných vo výučbe,
aplikuje v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich,
ovláda techniku manipulácie s náčiním, uplatňuje
manipuláciu s náčiním v pohybovej alebo prípravnej
hre, ovláda herné činnosti v hrách realizovaných vo
výučbe, využíva naučené zručnosti z hier v rôznom
prostredí: telocvična, príroda.
Žiak má osvojené základné manipulačné činnosti
s loptou (kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie
lopty od podlahy) .
Vie organizovať a riadiť aspoň 4 hry realizované vo
výučbe.
Žiak si uvedomuje význam pravidiel fair-play,
základné pravidlá vie opísať na jednoduchých
príkladoch z praxe.
Žiak vie vymenovať základné pojmy rytmickej
a modernej gymnastiky: rytmus, takt, tempo,
dynamika,
vie pomenovať kroky realizované vo výučbe:
prísunný, cval, poskočný, polkový,valčíkový, ovláda
správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i
nadväzovaných pohybových motívov,
vie zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou,
ovláda základné tanečné kroky: prísunný, cval,
poskočný, polkový,valčíkový, tanečné motívy
v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe,
vie vytvoriť krátke väzby a motívy z naučených
tanečných krokov ľudových a moderných tancov,
uplatňuje prvky rytmiky a tanca v hudobnopohybových tanečných a dramatických hrách,
dokáže pohybovo improvizovať na zadanú tému alebo
hudobný motív.
Pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu
a pozitívne reaguje na partnerov v tanci

Prevencia
sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova.

Mediálna
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.
Multikultúrna
výchova.

Psychomotorické
a zdravotne
orientované
cvičenia a hry.

6

Relaxačné cvičenia
a hry. Cvičenia so
zameraním na
riadené spevňovanie
a uvoľňovanie
svalstva.
Aktivity zamerané
na rozvoj dýchania.
Naťahovacie
cvičenia.
Kompenzačné
cvičenia. Cvičenia
na rozvoj flexibility,
rovnováhových
schopností,
uvoľňovanie si
celého tela. Cvičenia
spájajúce zmyslové
vnímanie
s pohybovým.
Psychomotorické
hry, cvičenia
a cvičenia
s netradičným
náčiním.

Relaxačné, uvoľňovacie cvičenia a hry a cvičenia
so zameraním na riadené spevňovanie
a uvoľňovanie svalstva. Aktivity zamerané na
rozvoj dýchania, dýchacie cvičenia a cvičenia
zamerané na nácvik správneho dýchania
v rôznych polohách.
Naťahovacie a strečingové cvičenia.
Kompenzačné, vyrovnávacie cvičenia.
Cvičenia na rozvoj flexibility.
Rozvoj rovnováhových schopností: statickej
a dynamickej
rovnováhy,
balansovanie
s predmetmi. Cvičenia telesnej schémy zamerané
na uvedomenie si vlastného tela – pohybových
možností jeho jednotlivých častí.
Cvičenia
spájajúce
zmyslové
vnímanie
s pohybovým a psychomotorické hry a cvičenia
a hra s netradičným náčiním.
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Žiak vie postupne pri slovnom doprovode uvoľniť
svalstvo končatín i celého tela, ovláda pohybové
aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu
vie opísať základné spôsoby dýchania, využíva
fyziologicky správne dýchanie, má osvojené
pohybové cvičenia so zameraním na koncentráciu a
pozornosť, vie vykonať jednoduché strečingové
cvičenia, naťahovacie, vie vykonať základné
kompenzačné cvičenia, vie vykonať základné cvičenia
na rozvoj ohybnosti a flexibility, vie vykonať základné
cvičenia na rozvoj stability a lability pri statickej
činnosti a ovláda základné cvičenia pri dinamickej
činnosti – balansovanie na pomôckach – fit lopta.
Ovláda základné balansovanie s predmetmi –
prenášanie a žonglovanie s 2 predmetmi. Dokáže
aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach a hrách.
Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele
(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti,
dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho
častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie ich
pomenovať.
Žiak vie jednoducho charakterizovať psychomotorické
cvičenia a vysvetliť ich podstatu a význam.
Dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a
psychohygieny pre zdravie.

Ochrana
života
a zdravia.
Mediálna
výchova.

Aktivity v
prírode
a sezónne
pohybové
činnosti

9

Základné
pojmy
a poznatky
zo
sezónnych aktivít
realizovaných
vo
výučbe.
Korčuľovanie.
Cvičenia
a hry
zamerané
na
oboznámenie
sa
s vodným
prostredím.
Chôdza a jej rôzne
druhy
a spôsoby
vzhľadom
na
povrch a terén.
Jazda na kolobežke
a bicykli.
Lyžovanie.

Základné pojmy a poznatky zo sezónnych
aktivít realizovaných vo výučbe.
Korčuľovanie – in-line, na ľade: jazdy
vpred, vzad, zastavenie, obrat, hry a súťaže
na korčuliach.
Cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa
s vodným prostredím, splývanie, dýchanie
a orientácia vo vode, skoky do vody
z rôznych polôh, nácvik techniky následného
plaveckého spôsobu, plavecký spôsob –
kraul.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom na povrch a terén, turistika – jej
druhy a formy, turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka, zásady a význam
otužovania, pohybu a pobytu v prírode
v každom ročnom období a počasí.
Jazda a hry na kolobežke a bicykli.
Lyžovanie a jeho podoby: zjazd, skoky, beh.
Základná manipulácia s lyžami a palicami,
chôdza a beh.
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Žiak vie vymenovať základné druhy realizovaných
sezónnych pohybových aktivít,
zvláda pohybové zručnosti vybraných sezónnych
aktivít,
uplatňuje prvky sezónnych pohybových činností
v hrách, súťažiach, v škole i vo voľnom čase,
bezpečne sa pohybuje v rôznom priestore
a v rôznych podmienkach,
dokáže prekonávať pohybom rôzne terénne
nerovnosti,
dokáže vysvetliť význam a zásady ochrany prírody
počas pohybových aktivít v nej.
Žiak ovláda základné zručnosti z turistiky,
korčuľovania, plávania, kolobežkovania a
bicyklovania.
Dokáže na základe senzorického vnímania
odhadnúť čas a priestor.
Vie realizuje sezónne pohybové aktivity v rôznom
prostredí.
Žiak vie pomenovať základnú lyžiarsku výstroj,
rozlišuje základné lyžiarske štýly: skoky, beh
a zjazd. Ovláda chôdzu a beh na lyžiach.

Environment
álna
výchova.
Dopravná
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.

Zdravie a zdravý
životný štýl

4

Zásady
zdravého
životného štýlu.
Negatívne vplyvy
na zdravie človeka.
Význam pohybu pre
zdravie človeka.
Spôsoby
otužovania.
Hygienické zásady
pred,
pri
a po
cvičení.
Organizácia
cvičení.
Prvá pomoc.
Zásady správneho
držania tela.
Pohybový
režim,
aktívny odpočinok.

Zásady zdravého životného štýlu: pravidelný
pohyb v dennom režime, pitný režim, zdravé
a nezdravé potraviny, stravovanie pri
zvýšenej telesnej záťaži, práca a odpočinok
v dennom režime. Negatívne vplyvy
fajčenia, alkoholu, nedovolených látok
a iných závislostí na zdravie človeka.
Význam pohybu pre zdravie človeka,
adaptácia organizmu na zaťažovanie.
Spôsoby otužovania – vzduchom, vodou,
slnkom.
Hygienické zásady pred, pri a po cvičení,
hygieny úborov, význam dodržiavania
základných hygienických zásad.
Organizácia cvičenia, dopomoc a záchrana
pri cvičení.
Prvá pomoc pri drobných poraneniach.
Zásady správneho držania tela, správne
držanie tela v stoji, v sede, cvičenia pre
správne držanie tela.
Pohybový režim, aktívny odpočinok,
základné poznatky o formách pohybovej
aktivity v režime dňa.

Žiak dokáže identifikovať znaky zdravého
životného štýlu,
rozlišuje zdravú a nezdravú výživu,
vie rozpoznať nebezpečenstvo návykových látok
a ich negatívny vplyv na zdravie človeka,
dokáže vysvetliť význam pohybovej aktivity pre
človeka,
vie rozpoznať základné spôsoby a význam
otužovania,
dodržiava hygienické požiadavky pri vykonávaní
pohybovej činnosti,
aplikuje zásady bezpečnosti pri cvičení,
vie opísať zásady poskytovania prvej pomoci pri
drobných poraneniach,
vie popísať znaky správneho držania tela v stoji, v
sede, dokáže aplikovať osvojené pohybové
zručnosti v režime dňa.

Ochrana
života
a zdravia.
Prevencia
sociálnopatologickýc
h javov
a prosociálna
výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Telesná zdatnosť
a pohybová
výkonnosť

2

Poznatky
o vonkajších
prejavoch únavy.
Pohybové
prostriedky
na
rozvoj kondičných
a koordinačných
schopností.
Meranie pulzovej
frekvencie.

Poznatky o vonkajších prejavoch únavy pri
zaťažení: potenie, dýchanie, farba pokožky,
koordinácia pohybov.
Pohybové
prostriedky
na
rozvoj
koordinačných a kondičných schopností.
Test: skok do diaľky z miesta, člnkový beh
10x5 m, výdrž v zhybe, ľah-sed za 30 s.,
vytrvalostný člnkový beh.
Meranie pulzovej frekvencie na krčnej tepne
pred a po záťaži.

Vie rozpoznať základné prejavy únavy pri fyzickej
záťaži,
dokáže
využívať
prostriedky
na
rozvoj
pohybových schopností.
Žiak dokáže splniť každú z disciplín testu.
Žiak si vie nahmatať krčnú tepnu a uvedomuje si
dôsledok cvičenia na frekvenciu srdcovej činnosti.

Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Finančná gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať.
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Čitateľská gramotnosť :
Interpretovanie textov. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh – čo najstručnejšie a jednoznačné zadanie s relevantnými údajmi, – nepoužívať
nepresné slová.
Čitateľskú gramotnosť rozvíjame vo všetkých odborných predmetoch najmä týmito aktivitami: zadávanie problémových úloh a cvičení s cieľom
rozvíjať schopnosť žiakov spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom prejave.

86

Etická výchova
Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok
Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov

Vcítenie sa do
prežívania
iných Empatia

Riešenie
konfliktov
– výchova k
Zmierlivosti.

Časová
dotácia
6

8

5

Téma
Opäť sme spolu.
Vytvorme si pravidlá.
S kým si rád
Pohovorím.
Vlastné úspechy
a zlyhanie.
Povedať NIE.
Dôsledky agresívneho
správania medzi
deťmi.
Čo cítiš?
Poznáte sa dobre?
Spoluprežívanie citov
s inými.
Schopnosť empatie.
Bohatstvo prežívania.
Pozitívne a negatívne
Emócie.
Radosť a vďačnosť.
Naše zdravie.

Právo na omyl ,
možnosť nápravy.
Kultúrne spôsoby
riešenia konfliktov.

Ročník: tretí
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
Obsahový štandard
Výkonový štandard

Prierezov
é témy

Pravda v živote ľudí,
otvorená komunikácia – pravdivosť
a objektívnosť,
zdroje informácií , pravda o sebe a jej
prijatie, pravda o iných,
rizikové situácie v živote detí,
odmietnutie zla a negatívnych ponúk.

Žiak vie vyhodnotiť pravdivé informácie o sebe,
preveriť si informácie o iných,
rozpoznať rizikové situácie a negatívne ponuky,
zahrať formou scénky situácie s negatívnymi
ponukami.

Empatia, radosť a smútok v živote
ľudí, súcit a spoluúčasť so slabšími,
chorými, zdravotne a sociálne
znevýhodnenými ľuďmi,
vcítenie sa do situácie spolužiakov.

Žiak vie uviesť príklady na situácie, v ktorých prejavuje
súcit a pochopenie,
poukázať na dôležitosť radosti vo svojom prostredí,
prejaviť spoluúčasť a pochopenie iných
v problémových situáciách.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Odovzdávanie radosti a zmierňovanie
smútku najbližších.
Uvedomenie si hodnoty zdravia.

Žiak si uvedomuje právo na zdravotnú starostlivosť.
Žiak prejavuje záujem o zdravotne postihnutých ,
starých a chorých ľudí.

Právo na omyl, omyl a zákernosť,
odpúšťanie v medziľudských vzťahoch,
sebaovládanie v konfliktných
situáciách, upevňovanie vzájomnosti

Vie uznať právo človeka na omyl, rozlíšiť omyl od
zákernosti, diskutovať o možnostiach nápravy omylu,
porozumieť významu odpúšťania a komunikácie
v konfliktných situáciách, formulovať rôzne typy

Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
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Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrn
a
výchova.

Ochrana
života
a zdravia.

Pomoc,
darovanie,
delenie sa.

Naša škola.

8

6

Protirečivé aspekty –
dve tváre.
Odpúšťanie.
Kompromis – forma
riešenia konfliktu
Vnímanie okolia
zmyslami.
Pomoc v konkrétnej
Situácii.
Konanie v prospech
Prírody.
Ohľaduplnosť
k ostatným.
Prosociálne správanie.

súťaživosť a kooperácia.

Schopnosť deliť sa.
Potreba pomoci v
živote.

Podelenie sa v rámci žiackeho
kolektívu.
Uvedomenie si dôležitosti vzájomnej
pomoci.

Povedomie príslušnosti
k škole.
Poznávanie a
hodnotenie kvality
školy.
Prostredie presahujúce
triedu.
Prospešnosť školského
prostredia
Čo môžem urobiť pre
moju školu.
Spolupráca školy
a rodiny.

žiadosti o prepáčenie.

Vnímanie a prežívanie prosociálnosti,
materiálna a nemateriálna pomoc ,
podelenie sa a darovanie vrámci
rodiny a žiackeho kolektívu,
odmietnutie dobra inými.

Vie vysvetliť rozdiel medzi materiálnou a
nemateriálnou pomocou,
uviesť príklady pomoci v rámci triedy a rodiny,
pomáhať si navzájom.

Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj

Enviromentáln
a výchova.

Naša škola ,
príslušnosť k našej škole ,
účasť žiakov na úspechoch i
problémoch školy.
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Žiak vie nielen brať od rodičov, ale im aj dávať.
Žiak vie poskytovať fyzickú aj psychickú pomoc
iným.

Vie vymenovať pozitívne stránky svojej školy,
uviesť príklad problémov, ktoré sa v škole vyskytujú,
navrhnúť svoj príspevok k dobrej atmosfére v škole.

Multikultúrn
a
výchova.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Multikultúrn
a
výchova.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Finančná gramotnosť :
1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. - Pomoc, darovanie a delenie.
Celková kompetencia : Používanie spoľahlivých informácií a uplatňovanie rozhodovacích procesov v osobných financiách.
Čiastková kompetencia 1 : Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.
Žiak je schopný : Uviesť jednoduché príklady, ako sa môžu osobné informácie/údaje dostať k nepovolaným osobám. Opísať možné
dôsledky prezradenia vybraných osobných informácií.
2. Plánovanie, príjem a práca. – Naša škola, Pomoc, darovanie a delenie sa.
Celková kompetencia : Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu. Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na
riadenie toku peňazí.
Čiastková kompetencia 1 : Identifikovať zdroje osobných príjmov.
Žiak je schopný: Opísať, čo sú osobné príjmy človeka.
3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. - Vcítenie sa do prežívania iných, empatia. Pomoc, darovanie a delenie.
Celková kompetencia : Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny.
Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.
Žiak je schopný : Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Vymedziť situácie, kedy si
človek predmety nakupuje a kedy si ich požičiava.
Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov.
Žiak je schopný: Zoradiť osobné želania/potreby podľa ich dôležitosti. Stanoviť si merateľné krátkodobé finančné ciele.
4. Úver a dlh. – Naša škola. Pomoc, darovanie a delenie sa. , Riešenie konfliktov, výchova k zmierlivosti.
Celková kompetencia: Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.
Čiastková kompetencia 1: Identifikovať riziká, prínosy a náklady jednotlivých typov úverov.
Žiak je schopný : Zdôvodniť voľbu nákupu tovaru alebo služby alebo požičania si predmetu.
5. Sporenie a investovanie. – Naša škola. Pomoc, darovanie a delenie. Riešenie konfliktov, výchova k zmierlivosti.
Celková kompetencia : Aplikácia rôznych investičných stratégií, ktoré sú v súlade s osobnými cieľmi.
Čiastková kompetencia 1: Vysvetliť, ako sporenie prispieva k finančnej prosperite.
Žiak je schopný : Opísať, ako a prečo človek môže sporiť.
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Čitateľská gramotnosť :
Získavanie informácií. - Pomoc, darovanie a delenie sa. Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov. Naša škola.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte či reprodukovať obsah
textu.
Metódy čitateľskej gramotnosti - porozumenie explicitne (priamo) vyjadreným informáciám, vyhľadávanie slov, slovných spojení, myšlienok,
definícií v texte ap., a to doslovne, alebo synonymicky, zapamätať si. Kladenie otázok, písanie prác/ esejí, orientačný pohľad na text, utváranie
predstáv o texte, spresnenie cieľa čítania, odhad potrebného času, aktivácia vlastného poznania. Učitelia si môžu pripraviť ku konkrétnemu textu
úlohy rozvíjajúce čitateľskú gramotnoť.
Interpretovanie textov. - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov. Pomoc, darovanie a delenie. Naša škola.
Metódy čitateľskej gramotnosti - striedať rôzne formy úloh (otvorené úlohy, vhodnejšie sú so stručnou odpoveďou produkčné i doplňovacie,
zatvorené úlohy dichotomické, s výberom odpovede – polytomické, priraďovacie, usporiadacie), – čo najstručnejšie a jednoznačné zadanie s
relevantnými údajmi, – nepoužívať nepresné slová.
Vyvodenie priamych záverov primárne z textu dôraz na vzťahy v celom texte, definovanie hlavnej myšlienky textu, vytvorenie názvu textu,
rozlíšenie podstatných informácií od nepodstatných v texte, zistenie základných údajov z grafu, tabuľky, mapy, diagramu v texte ap.
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií z textu, dôraz na vzťahy medzi časťami celku, logické spracovanie informácií v texte,
nachádzanie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami v texte, vyvodzovanie záverov z textu, hľadanie podporných dôkazov v texte ap.
Uvažovanie a hodnotenie textov. - Postoje a spôsobilosti medziľudských vzťahov. Riešenie konfliktov, výchova k zmierlivosti. Naša
škola. Vcítenie sa do prežívania iných, empatia.
Metódy čitateľskej gramotnosti - metódy DITOR (definuj problém, informuj o probléme, tvor riešenia, nápady, hypotézy, ohodnoť nápady,
riešenia, realizuj vybrané riešenia v praxi).
Skúmanie a kritické hodnotenie obsahu textu, posúdenie celkovej hodnoty textu, jeho celistvosť a zrozumiteľnosť, význam textu pre čitateľa,
vyjadrenie čitateľovho stanoviska k textu a jeho obhájenie pomocou dôkazov a argumentov mimo textu ap. Skúmanie a kritické hodnotenie
jazyka textu(vyžaduje abstraktné myslenie – uvažovanie nad rámec textu) dôraz na formu textu, hodnotenie kvality textu, jeho efektivity,
primeranosti, a to z hľadiska využitia jazykových prostriedkov, posúdenie výberu lexikálnych prostriedkov, jazykového štýlu autora, úplnosti
textových zložiek ap.
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