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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.

3

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Zložka: Jazyk a komunikácia
Tematický
celok

Časová
dotácia

Opakovanie učiva z
3. ročníka

Tvorenie
predponami

Vybrané slová

slov

Téma
Opakovanie

20

Ročník: štvrtý
4 hodiny týždenne/ 132h. ročne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Vybrané slová, písanie i, í, y, ý, v
ďalších vybraných slovách a
odvodených slovách. Delenie
hlások, ohybné slovné druhy –
podstatné mená, prídavné mená,
zámená, číslovky, slovesá,
základné pojmy, definícia,
identifikácia v cvičeniach,
určovanie kategórií

Žiak si utvrdzuje pravopisné návyky v už prebratých vybraných
slovách a nacvičuje nové vybrané a odvodené slová. Vie ich
samostatne používať v cvičeniach, texte, v diktátoch a kontrolných
cvičeniach.

Prierezové
témy
OSR ,

MUV

8

Pojem predpona
Delenie predponových
slov
Slabičné a neslabičné
predpony

Tvorenie slov. Odvodenie slov
pomocou predpôn. Pravopis a
výslovnosť predponových
odvodenín. Slabičné a neslabičné
predpony.

Žiak vie rozdeliť slová na predponu a slovotvorný základ. Vie tvoriť
nové slová prostredníctvom rôznych predpôn. Vie identifikovať
OSR, MUV ,
slabičné a neslabičné predpony. Pozná význam nových slov a vie ich MEV
používať vo vetách, v textoch.

8

Pravopis slov s i/í, y/ý
po obojakej
spoluhláske

Pravopis ďalších vybraných slov.
Príbuzné slová. Poznať ich
význam. Geografické názvy s i, í a
y, ý po obojakej spoluhláske.

Získava pravopisné návyky v písaní ďalších vybraných slov a
významovo príbuzných slov. Zdokonaľuje sa v pravopisných
zručnostiach v písaní geografických názvov.
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OSR, MUV

Spodobovanie

Priama reč

Ohybné
slovné
druhy: Podstatné
mená
Prídavné
mená
Zámená
Číslovky Slovesá

12

8

64

Delenie hlások
Znelé a neznelé hlásky
Spodobovanie na
konci slova, uprostred
slova ,
na hranici slov

Spodobovanie spoluhlások.
Pravopis a správna výslovnosť
spoluhlások na konci slov, na
morfematickom švíku, hranici slov.
Rozdelenie hlások na znelé a
neznelé. Identifikácia
spodobovania. Vysvetliť pravidlo
písania spoluhlásky f.

Žiak vie vymenovať znelé a neznelé spoluhlásky. Ovláda ich
správnu výslovnosť na konci, v strede slov a na hranici dvoch slov.
Vie, že pravidlo o spodobovaní platí len pre výslovnosť. V
pravopise sa spoluhlásky zapisujú bez spodobenia. Pravidlo o
spodobovaní žiak ovláda nielen teoreticky, ale dokáže ho používať
najmä prakticky. Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie
rozlíšiť uvádzaciu vetu od priamej reči. Vie prakticky používať
priamu reč v písomnom prejave. Správne používa interpunkčné
znamienka v priamej reči. Rozozná priamu reč v hovorenom slove.

OSR, MUV,
MDV

Priama reč
Uvádzacia veta
Bodkočiarka
Úvodzovky

Definícia priamej reči. Úvodzovky
v priamej reči. Písanie uvádzacej
vety (pred, v strede alebo na konci
priamej reči). Interpunkcia v
priamej reči (bodkočiarka, čiarka,
otáznik, výkričník).

Žiak vie identifikovať priamu reč v texte. Vie rozlíšiť uvádzaciu
vetu od priamej reči. Vie prakticky používať priamu reč v
písomnom prejave. Správne používa interpunkčné znamienka v
priamej reči. Rozozná priamu reč v hovorenom slove.

OSR ,MUV,
MDV

Rozšírenie učiva o
základných slovných
druhoch.
Podstatné mená,
funkcia podstatných
mien.
Gramatické kategórie
rod, číslo a pád
podstatných mien.
Zhoda podstatného a
prídavného mena v
rode, čísle a páde.
Funkcia zámen.
Druhy zámen.
Číslovky- rozdelenie,
skloňovanie,
zapisovanie, pravopis.
Slovesá – neurčitok,
určovanie, časovanie,
slovesné časy

Rozšírenie poznatkov o ohybných slovných druhoch.
Gramatické kategórie rod, číslo a pád podstatných
mien. Triediť a zoskupovať podstatné mená podľa
rodu a zakončenia (podľa pádovej prípony a
spoluhlásky pred ňou) ako prípravu na vyvodenie
systému vzorov vo vyšších ročníkoch. Určiť rod,
číslo a pád prídavných mien na základe zhody s
podstatným menom Zámená – funkcia zámen vo
vete. Druhy zámen: osobné a privlastňovacie.
Číslovky, definícia, delenie čísloviek na základné a
radové. Pravopis čísloviek v obore do 100. Slovesá
– zopakovať definíciu slovies. Gramatické kategórie:
osoba, číslo, čas slovies. Neurčitok. Časovanie
slovies.
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Vie rozlíšiť všeobecné a vlastné podstatné mená.
OSR, MUV,
Vie uplatniť správny pravopis vo vlastných
OZO
podstatných menách. Žiak ovláda jednotlivé pády
(otázky aj ich latinské názvy). Podľa nich vie
vyskloňovať podstatné mená. Ovláda tvary
podstatného mien a vie ich používať v texte. Vie
určovať gramatické kategórie rod, číslo a pád
podstatných mien. Rozozná zámená v texte. Vie,
že nahrádzajú podstatné a prídavné mená. Vie určiť
základné druhy zámen. Žiak vie nielen vyhľadať
slovesá v texte a pozná ich funkciu, ale naučí sa aj
gramatické kategórie slovies (osoba, číslo a
čas).Vie vyčasovať slovesá. Vie určiť u slovies
neurčitok.

Neohybné slovné
druhy Príslovky
Predložky Spojky
Častice
Citoslovcia
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Neohybné slovné
druhy
Funkcia neohybných
slovných druhov vo
vete.
Príslovky
Predložky
Spojky
Častice
Citoslovcia

Neohybné slovné druhy. Triedenie neohybných
slovných druhov. Ich funkcia a následne
identifikácia v texte. Príslovky, predložky a spojky –
slovné druhy, s ktorými sa žiaci stretli už v minulých
ročníkoch. Učivo vyvodíme z cvičenia a textov.
Naučíme žiakov pravopis predložiek a ich správnu
výslovnosť. Vyvodíme ich z prvotných predložiek s
priestorovým významom na, do, v, s/so, z/zo
Pravopis a výslovnosť predložiek s/so, z/zo, pravopis
a výslovnosť predložiek s/so, k/ku v spojení s
osobnými zámenami. Naučíme žiakov identifikovať
v texte spojky. Spojky – vyvodiť z textu, z aktívnej
lexiky žiaka. Zameriame sa na najfrekventovanejšie
spojky (a, ale, keď, aby, že atď.). Častice – vyvodiť
z textu, upozorniť na najviac používané výrazy
súhlasu, nesúhlasu, istoty, pochybnosti (áno/nie,
hádam, asi, možno, naozaj, určite a i.). Citoslovcia –
vyvodiť z textu, zo zvukomalebných slov.

Žiak vie triediť slovné druhy na ohybné a
neohybné. Pozná funkciu neohybných slovných
OSR, OZO,
druhov a následne ich vie vymenovať. Vie ich
RLK, DOV
identifikovať v cvičeniach, v texte. Žiak ovláda
výslovnosť a pravopis predložiek. Vie používať
spojky. Pozná spojky, ktoré sa vyskytujú v
textoch najčastejšie. Vie ich prakticky používať vo
vete. Menej známe neohybné slovné druhy –
častice a citoslovcia vie identifikovať v texte.
Pozná ich funkciu. Vie vymenovať aspoň niektoré
a vie ich použiť v hovorenom aj písomnom
prejave.

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Zložka: Sloh
Tematický
celok

Kľúčové slová

Časová
dotácia

6

Téma

Ročník: štvrtý
1 hodina/týždeň, 33 hodín/rok
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Poukázať na základné rozdiely medzi
umeleckým a vecným textom. Najviac
používané kľúčové slová v
umeleckom a vecnom texte. Ich
vyhľadávanie v texte. Reprodukcia
podľa osnovy.

6

Prierezové
témy

Žiak po prezentácii jednotlivých druhov textu vie každý pomenovať OSR, MUV
správnym pojmom. Pozná kľúčové slová a následne ich vie použiť v
umeleckom alebo vo vecnom texte. Spätne ich vie v texte vyhľadať.
Vie k textu vytvoriť osnovu. Ovláda pojem reprodukcia a vie ju
prakticky zrealizovať. Žiak vie postrehnúť vecné chyby v
počúvanom texte a vie ich opraviť.

Diskusia Názor
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Pojem diskusia a názor. Diskutovať so
žiakmi na rôzne témy (najlepšie také,
ktoré sú z blízkeho okolia žiaka,
zamerané na bežný život). Učiteľ
môže umelo vytvoriť konfliktnú
situáciu a následne vyzvať žiakov na
prejavenie vlastného názoru k danej
situácii. Situácia môže byť reálna
alebo vymyslená.

Žiak vie diskutovať na určitú tému vybratú učiteľom/žiakom.
Ovláda pojem diskusia. Dôraz kladie najmä na riešenie konfliktnej
situácie. Žiak vie vyriešiť primeranú konfliktnú situáciu. Pozná
niektoré stratégie riešenia konfliktu. Vie sa napr. „pohádať“ so
spolužiakom o nejakom probléme (primeraným spôsobom a
primeranými jazykovými prostriedkami).

OSR,
MUV,MDV RLK

Opis osoby

5

Opis - neučíme definíciu slohového
útvaru. Žiaci sa s opisom ako
slohovým útvarom stretli už v 3.
ročníku. Vychádzame z vedomostí,
ktoré o opise žiaci majú. Zamerať sa
na opis osoby, ústne aj písomne .
Všímať si charakteristické črty a
vlastnosti osoby.

Žiak vie charakterizovať opis osoby. Vie ústne opísať vonkajšie črty OSR, MUV, MDV
osoby napr. spolužiaka, rodiča, súrodenca, kamaráta . Pozná
základné charakterové vlastnosti, povahové črty opisovanej osoby.
Veľmi stručne vie danú osobu opísať aj písomne

Cielený
rozhovor
Interview

5

Oboznámiť žiakov s cieleným
rozhovorom – interview. Ide o nový
pojem, s ktorým sa niektorí žiaci ešte
nestretli. Tvorba otázok a odpovedí.
Cvičenie vzájomnej komunikácie .

Žiak pozná definíciu cieleného rozhovoru. Jeho cudzí názov –
interview. Vie skoncipovať jednoduché otázky a odpovede. So
spolužiakom zrealizuje krátke interview o aktuálnej udalosti

Reprodukcia

4

Naučiť žiakov pojem reprodukcia
textu. Naučiť žiakov reprodukovať
nejakú udalosť zo svojho života, alebo
života iných ľudí napr. príbuzných,
kamarátov a pod. Naučiť žiakov
reprodukovať rozprávanie. Dodržať
časovú postupnosť deja.

Žiak ovláda pojem reprodukcia rozprávania. Vie ju konkrétne
zrealizovať v ústnom podaní. Dodržiava časovú postupnosť- veci,
ktoré sa udiali na začiatku, stručný popis udalosti, ukončenie –
záver.
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MUV, MDV

OSR, RLK,
DOV,
OZO

Koncept

Plagát

3

4

Náčrt alebo koncept. Definícia. Vysvetliť
na príklade. Realizácia konceptu v praxi.

Žiak ovláda definíciu konceptu/náčrtu. Vie vytvoriť náčrt
slohového útvaru (teraz neviem akého slohového útvaru sa
bude koncept presne týkať).

Pojem plagát. Všimnúť si udalosť
Žiak vie zadefinovať pojem plagát. Vie na aké účely sa
spoločenského alebo kultúrneho diania,
používa. Vie vytvoriť jednoduchý plagát k nejakej aktuálnej
ktorá sa má stať v najbližšom čase.
udalosti. Žiak realizuje plagát najprv v skupine, potom sám.
Vytvoriť o nej plagát. Sústrediť sa na text.
Všimnúť si prvky, ktoré musí plagát
obsahovať. Pokús o vytvorenie plagátu v
skupine spolužiakov.

MUV, MDV

OSR , RLK,
DOV, VMR,
OZO

Finančná gramotnosť.
1. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov
pomenovať základné ľudské potreby –

–
tné skúsenosti s
omácnosti, osvojiť si potrebu
racuje a

zaobchádzať s nimi šetrne – počítač, notebook, tablet, tlačiareň, interaktívna tabuľa, ....
bohatstvo a chudoba
2. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov
zodpovednosť za osobné finančné rozhodnutia –
-KLAM-a –
kontrolovať osobné údaje a informácie –
zoznam základných životných potrieb a premyslieť ich finančnú náročnosť (môžem si kúpiť len to, na čo mám peniaze) vedieť riešiť finančné situácie
súvisiace s klamstvom, podvodom, nečestným správaním
3. Plánovanie, príjem a práca
ch životných
–
8

ť a viesť si osobný rozpočet
príjem –

–
–

poznať charitatívne organizácie –
niaze – požičiavanie kníh v knižnici, vyhľadávanie informácií na internete, posielanie e-mailov
4. Úver a dlh
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: Vo štvrtom 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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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra
Zložka: čítanie
Tematický
celok

Časová
dotácia

Náučná literatúra

16

Náučná literatúra

Náučná literatúra: čítanie
s porozumením, identifikácia
informácií uvedených priamo aj
nepriamo v texte, tvorba otázok
k informáciám.

Žiak vie / dokáže:
- čítať náučný text s porozumením,
- identifikovať informácie uvedené priamo v texte,
- tvoriť otázky k informáciám uvedeným priamo v texte,
identifikovať informácie uvedené v texte nepriamo,
- tvoriť otázky k informáciám uvedeným v texte nepriamo.

Diagramy a grafy

4

Diagramy a grafy

Diagramy a grafy: identifikácia
v texte, čítanie diagramu a grafu,
určovanie pomerného zastúpenia
jednotlivých položiek diagramu
a grafu.

Žiak vie / dokáže:
- identifikovať v texte diagramy a grafy,
- prečítať diagramy a grafy v náučnom texte,
- určovať podľa diagramu alebo grafu pomerné zastúpenie
jednotlivých položiek.

Umelecká literatúra: čítanie
umeleckého textu s dôrazom na
správnu výslovnosť, dikciu
a artikuláciu. Pamäťový nácvik
prednesu básní a kratšieho
prozaického diela.

Žiak vie / dokáže:
- v texte navzájom odlíšiť umeleckú a náučnú literatúru,
- čítať umelecký text samostatne, s dôrazom na správnu výslovnosť,
dikciu, artikuláciu,
- naspamäť zarecitovať jednu/viac básní,
- predniesť kratšie prozaické dielo.

Umelecká
literatúra

30

Téma

Ročník: štvrtý
3 hodiny týždenne/ 99 hodín ročne

Umelecká literatúra

Obsahový štandard

Výkonový štandard

10

Prierezové
témy
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Multikultúrna
výchova
Multimediálna
výchova
Sociálny
a osobnostný
rozvoj
Ochrana života
a zdravia
Environmentálna
výchova
Multimediálna
výchova
Ochrana života
a zdravia
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Divadlo, divadelná
hra

15

Divadlo, divadelná hra Divadlo, divadelná hra:
charakteristika divadla a divadelnej
hry. Prednes priamej reči
v dramatických textoch. Nácvik
divadelného predstavenia. Pravidlá
spoločenského správania sa
v divadle.

Žiak vie / dokáže:
- charakterizovať divadlo, divadelnú hru,
- účinkovať v divadelnej hre, ktorú nacvičí učiteľ so žiakmi v triede,
v škole,
- dbať na výrazný prednes priamej reči v dramatických textoch,
- poznať spoločenské pravidlá správania sa v divadle.

Multikultúrna
výchova
Multimediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Rozhlas, televízia,
film, kino

10

Rozhlas, televízia,
film, kino

Rozhlas, televízia, film, kino
prepojenie literatúry s filmovou,
televíznou a divadelnou tvorbou.
Charakteristika pojmov rozhlas,
film, kino. Poznávanie
sfilmovaných literárnych diel
(rozprávok). Rozoznávanie
hlavných a vedľajších postáv vo
filme. Opis vzťahov medzi
postavami vo filme. Pravidlá
spoločenského správania sa v kine.

Žiak vie / dokáže:
- charakterizovať pojmy rozhlas, televízia, film, kino a vzájomne ich
odlíšiť,
- poznať názvy detských literárnych diel (rozprávok), ktoré boli
sfilmované,
- rozprávať obsah detského filmu, ktorý žiakov najviac upútal,
vymenovať hlavné postavy z detského filmu,
- opísať vzťahy medzi filmovými postavami,
- poznať spoločenské pravidlá správania sa v kine.

Multikultúrna
výchova
Multimediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

8

Dialóg a
mimojazykové
prostriedky

Dialóg: pojem dialóg, identifikácia
v texte, čítanie dialógu
s porozumením, určovanie počtu
zainteresovaných osôb na dialógu.
Poznávanie mimojazykových
prostriedkov (gestikulácia,
mimika). Realizácia dialógu.

Žiak vie/ dokáže:
- vysvetliť pojem dialóg, poznať koľko osôb na ňom participuje,
- identifikovať dialóg v texte a prečítať ho s porozumením,
- zrealizovať dialóg so spolužiakom, použiť primeranú gestikuláciu,
mimiku.

Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

4

Kapitola

Kapitola: pojem, rozoznávanie
v knihe.

Žiak vie/ dokáže:
- vysvetliť pojem kapitola,
- rozoznať v knihe kapitoly.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Dialóg
mimojazykové
prostriedky

Kapitola

a
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Bájka

6

Bájka

Bájka v svetovej literatúre (Ezop)
Bájka v slovenskej literatúre (J.
Záborský)
Pojem bájka, vyhľadávanie bájky
z rôznych zdrojov, čítanie
s dôrazom na prednes priamej reči,
dramatizácia bájky, vysvetľovanie
ponaučenia vyplývajúceho z bájky.
Poznávanie autorov bájok.

Žiak vie/ dokáže:
- vysvetliť pojem bájka,
- vyhľadať bájky z rôznych zdrojov (kníh, internetu),
- čítať bájku so zameraním na výrazný prednes priamej reči,
- pokúsiť sa o dramatizáciu bájky,
- vlastnými slovami hovoriť ponaučenie vyplývajúce z bájky,
- poznať mená autorov bájok slovenskej a svetovej literatúry.

Multikultúrna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Komiks

4

Komiks

Dejová postupnosť v komikse (text
umiestnený v bublinách, uprostred
textu, na okrajovej časti obrázku),
pojem komiks, čítanie komiksu
s porozumením, dejová postupnosť
komiksu. Tvorba komiksu.

Žiak vie/ dokáže:
- vysvetliť pojem komiks,
- čítať komiks so zameraním na dejovú postupnosť,
- zoradiť obrázky podľa dejovej postupnosti,
- nakresliť samostatne alebo za pomoci spolužiakov krátky komiks a
napísať k nemu výstižný text.

Multikultúrna
výchova
Multimediálna
výchova
Osobnostný
a sociálny rozvoj

Pojmové mapy

4

Pojmové mapy

Pojmové mapy: pojem
a charakteristika.

Žiak vie/ dokáže:
- charakterizovať vlastnými slovami pojmové mapy.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Finančná gramotnosť:
Téma1: Človek vo sfére peňazí. Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej
vyjadrenia. Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v
domácnosti. Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby. Úroveň 1: Opísať
príklady bohatstva a chudoby. Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si čo znamená žiť hospodárne. 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 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. Čiastková kompetencia5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu 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.
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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
štvrtý
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
14

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
jazyka je východiskom pre rozvoj ostatných komunikačných jazykových činností a stratégií.
Osvojenie si zvukovej podoby jazyka predchádza osvojeniu si jeho písomnej podoby.
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Počúvanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci štvrtého 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 a veľmi jednoduchým vetám,
ktoré sa týkajú jeho osoby a oblasti jeho záujmov,
porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine,
porozumieť jednoduchým pokynom ako sa orientovať,
porozumieť jednoduchým otázkam na známe témy,
porozumieť hlavnej myšlienke vypočutého jednoduchého textu za
predpokladu, že je hovorený zreteľne, je starostlivo artikulovaný a
porozumenie je podporené vizuálnymi podnetmi.

Čítanie s porozumením – výkonový štandard
Žiak na konci štvrtého ročníka dokáže:
identifikovať hlásky,
vyhľadať známe slová a základné slovné spojenia,
porozumieť a zapamätať si jednoduché slová a vety na známe témy,
prečítať a porozumieť jednoduchým pokynom k práci na vyučovacej hodine a
jednoduchým orientačným pokynom,
porozumieť hlavnej myšlienke jednoduchého textu na známu tému,
prečítať a porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom, napr. na plagátoch,
pohľadniciach.

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 štvrtého 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 štvrtého 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,
porozumieť a riadiť sa krátkymi a jednoduchými pokynmi,
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používať čísla, základné číslovky, údaje o čase,
porozumieť časovým údajom v rámci denného režimu, týždňa, mesiaca a roka,
jednoduchým spôsobom opísať seba, svoj domov, školu, spolužiakov,
dohovoriť sa jednoduchým spôsobom s partnerom v krátkom dialógu na
známe témy.

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

Choosing from
given options
Vybrať si
z ponúkaných
možností

Funkcie

Describing Opísať

Interakčné schémy

The house is next to
the cinema. My
pencil is new. We
have got 26 books.

Jazyková dimenzia
Neurčitý a určitý
člen. Predložky
určujúce smer a
miesto between, next
to, from. Základné
číslovky 10-30.
Časovanie slovesa
have got v
oznamovacej vete,
tvorba otázky a
záporu

Kompetencia č. 4: « Vyjadriť názor
Kompetencie

Funkcie

Expressing an
opinion
Vyjadriť názor
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
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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

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

COMPETENCE 7: « EXPRESSING FEELINGS »
Kompetencia č. 7: « Vyjadriť pocity »
Kompetencie

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Expressing feelings
Vyjadriť pocity

Expressing
joy,
happiness,
satisfaction Vyjadriť
radosť,
šťastie,
uspokojenie
Expressing sadness,
dejection Vyjadriť
smútok, skľúčenosť

She´s
nice
and
clever. It´s perfect.
I´m sad today. They
aren´t happy. It isn´t
nice.

Skrátené tvary
pomocných slovies
to be, have got.
Spojky and, but, or.
Príslovky času now,
today
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COMPETENCE 9: « EXPRESSING INTERESTS AND TASTES »
Kompetencia č. 9: « Predstaviť záľuby a vkus »
Kompetencie

Funkcie

Expressing
likes and respects
Expressing interests Vyjadriť, čo mám
rád, čo sa mi páči, čo
and tastes
uznávam
Predstaviť záľuby
Expressing
a vkus
dislikes about sb/sth
Vyjadriť, že niekoho/
niečo nemám rád

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

I
love/like
English.
I´m
watching TV now.
Does your brother
like football?
I don´t like
cakes. He doesn´t
like computer games.

Jednoduchý
prítomný čas
základných
plnovýznamových
slovies, tvorba
otázky a záporu.
Prítomný priebehový
čas, tvorba otázky a
záporu.

COMPETENCE 11: « SETTING, STATING, TAKING A STANCE
TOWARDS RULES AND OBLIGATIONS »
Kompetencia č. 11: « Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo
povinnostiam »
Kompetencie

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Expressing a
Open/Close the Rozkazovací spôsob.
Setting, stating,
command/prohibition door. Don´t run/talk.
taking a stance
Vyjadriť
Sit down/Stand up.
towards rules and
príkaz/zákaz
Listen. Read. Sing.
obligations
Come here. Turn
Stanoviť, oznámiť a
right.
zaujať postoj k
pravidlám alebo
povinnostiam
COMPETENCE 14: « MAKING AND RESPONDING TO AN OFFER »
Kompetencia č. 14: « Dať ponuku a reagovať na ňu »
Kompetencie

Making and
responding to an
offer
Dať ponuku a
reagovať na ňu

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Asking sb for
sth Žiadať niekoho
o niečo
Responding to
a request Odpovedať
na žiadosť
Suggesting sb
do sth Navrhnúť
niekomu, aby niečo
urobil
Suggesting sb
do
sth
together
Navrhnúť niekomu,
aby sme spoločne
niečo urobili
Offering help
Ponúknuť pomoc

Give me your
exercise book,
please. Can I go to
the toilet, please?
Yes. Ok. No,
sorry.
Can you visit
me today?
Let´s play.
Can I help
you?
Ok. Yes,
please. Thanks. No,
thank you

Osobné zámená.
Sloveso can v
žiadosti.
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Spojenie let´s +
sloveso.
Predložka for.

Responding to
a
suggestion
Odpovedať
na
NáVRH

COMPETENCE 17: « REACTING AT THE FIRST MEETING »
Kompetencia č. 17: « Reagovať pri prvom stretnutí »
Kompetencie

Funkcie

Interakčné schémy

Introducing sb
Predstaviť niekoho
Introducing
oneself Predstaviť sa
Responding to
an
introduction
Reagovať
na
predstavenie niekoho
Welcoming
Privítať

This is my
friend Jane. She´s
from England. They
work in a hospital.
My mother´s name is
Mia. She´s my sister.
I´ve got one sister
and two brothers.
My name is
Reacting at the first
Tina Jones. I´m from
meeting
Slovakia. I come
from Slovakia. I live
in a small town.
Reagovať pri
Hello. I´m
prvom stretnutí
Jane. How are you?
Fine, thanks. And
you?
Welcome.
Come in. We can
play with our toys
together.
COMPETENCE 19: « MAKING A PHONE CALL »
Kompetencia č. 19: « Telefonovať »
Kompetencie

Making a phone
call
Telefonovať

Jazyková dimenzia
Privlastňovací pád.
Základné
privlastňovacie
zámená.
Jednoduchý
prítomný a
priebehový čas,
tvorba otázky a
záporu.
Spojka with.

Funkcie

Interakčné schémy

Jazyková dimenzia

Beginning
a
phone call Začať
rozhovor
Ending a phone
call
Ukončiť
rozhovor

Hello. 235689.
This is Peter. Peter,
here. Can you spell
your name? Peter
speaking. Is Jo there,
please? When have
we got the tennis
match?

Opytovacie zámeno
when. Predložky
času on, in, at.
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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

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.
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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.

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
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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
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

Časová Téma
dotácia
Význam
Sčítanie a odčítanie
35
prirodzených čísel
v číselnom obore
do 10 000

cifier,
pomenovanie cifier.
Číselná os. Sčítanie
a odčítanie do 10000.
Slovné úlohy.
Úlohy so zátvorkami.
Zaokrúhľovanie.
Počítanie
na
kalkulačke.
Rovnice a nerovnice.

Ročník: štvrtý
5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne
Obsahový štandard
sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel,
pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a
odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k
trojcifernému (štvorcifernému) číslu odčítanie
jednociferného čísla, celej desiatky, stovky,
tisícky od trojciferného (štvorciferného) čísla
komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na
propedeutickej úrovni) algoritmus písomného
sčítania a odčítania dvoch prirodzených čísel
bez prechodu i s prechodom cez základ 10,
sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel,
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky,
zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so
zátvorkami, sčítanie a odčítanie so zátvorkami,
rovnice (na propedeutickej úrovni) jednoduché
slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak sú dané
sčítance, zväčšiť dané číslo o niekoľko
jednotiek, jednoduché slovné úlohy na
odčítanie: určiť rozdiel dvoch čísel, zmenšiť
dané číslo o niekoľko jednotiek, porovnať
rozdielom zložené slovné úlohy typu: a + b + c,
a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a +
(a – b) odhad, približne, čítanie textu slovnej
úlohy s porozumením, zápis, grafické
znázornenie slovnej úlohy, formulácia a
vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia,
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Výkonový štandard
Žiak 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.

Prierezové
témy
Osobnostný a
sociálny rozvoj.
Regionálna
výchova
a ľudová
kultúra.
Enviromentálna
výchova.

Mediálna
výchova.

Ochrana života
a zdravia.

Násobenie a
delenie
prirodzených čísel
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Násobenie a delenie
do 100 spamäti.
Poradie
počtových
operácii.
Delenie celku na časti.
Delenie 10,100,1000.
Jednoduchá rovnica.
Zložené slovné úlohy.

násobenie
a
delenie
použitím
zautomatizovaného spoja,
činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel
niekoľkokrát
viac,
niekoľkokrát
menej
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na
propedeutickej úrovni), násobenie a delenie
číslami 10, 100 a 1000, rovnica (na
propedeutickej úrovni), okrúhle zátvorky,
význam zátvoriek, počítanie úloh so
zátvorkami, jednoduché slovné úlohy typu:
určiť súčet viacerých rovnakých sčítancov
zväčšiť dané čísla niekoľkokrát, rozdeliť dané
číslo na daný počet rovnako veľkých častí
(delenie na rovnaké časti), rozdeliť dané číslo
na čísla danej veľkosti (delenie podľa obsahu)
zmenšiť dané číslo niekoľkokrát, porovnať
podielom priama úmernosť (na propedeutickej
úrovni), zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a
+ a : b, a . b + c, a . b + c . d, matematizácia
reálnej situácie, elementy postupu riešenia
slovnej úlohy: čítanie textu slovnej úlohy, s
porozumením, zápis, grafické znázornenie
slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie
matematickej úlohy, kontrola správnosti
riešenia, odpoveď geometrické modely
zlomkov: úsečkový model, kruhový model,
obdĺžnikový model (na propedeutickej úrovni)

Žiak vie vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore
násobilky do 100 spamäti, aktívne v komunikácii
používať pojmy činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel,
zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát, pri riešení
úloh využiť komutatívnosť násobenia, vynásobiť a
vydeliť prirodzené číslo 10, 100 a 1000, vyriešiť
jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie v obore
násobilky, vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie
(delenie) so zátvorkami, vyriešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore
násobilky do 100, vytvoriť slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100, vyriešiť slovné úlohy na priamu
úmernosť, vyriešiť zložené slovné úlohy,
zmatematizovať primerané reálne situácie, pri riešení
slovnej úlohy využiť v prípade potreby jednotlivé
elementy postupu riešenia, znázorniť na primeranom
geometrickom modeli danú časť celku (polovicu,
tretinu, štvrtinu, ...).

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

Dopravná
výchova
výchova
bezpečnosti
cestnej
premávky.
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k

32
Geometria
meranie

a

Jednotky dĺžky.
Premena jednotiek.
Rovinné geometrické
útvary.
Kruh, kružnica.
Rysovanie
trojuholníka, štvorca,
obdĺžnika.
Rozdiel
úsečiek.
Obvody útvarov.
Stavby z kociek podľa
plánov.

premena jednotiek dĺžky (mm, cm, dm, m, km),
zmiešané jednotky dĺžky, premena zmiešaných
jednotiek dĺžky, mnohouholník, označenie
mnohouholníka (ABCD, ABCDE,...) vrchol a
strana trojuholníka, štvorca, obdĺžnika,
štvoruholníka, päťuholníka, označenie vrcholov
mnohouholníka veľkými tlačenými písmenami,
protiľahlé a susedné strany, uhlopriečka,
vlastnosti rovinných geometrických útvarov:
počet strán, počet vrcholov, dĺžky susedných a
protiľahlých strán, kruh, kružnica, kružidlo
časti kružnice (kruhu) a ich označovanie:
polomer (r), priemer (d, ø), stred (S) rysovanie
kružnice (kruhu): s ľubovoľným stredom a
ľubovoľným polomerom, s daným stredom a
ľubovoľným polomerom, s daným stredom a
daným polomerom, dĺžka strany trojuholníka,
štvorca a obdĺžnika, rysovanie ľubovoľného
trojuholníka, rysovanie trojuholníka, ak sú
dané dĺžky jeho strán, súčet, rozdiel dĺžok
úsečiek; násobok dĺžky úsečky, obvod štvorca,
obdĺžnika a trojuholníka (na propedeutickej
úrovni).
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Žiak vie premeniť jednotky dĺžky (aj zmiešané),
Ochrana
identifikovať a pomenovať mnohouholník (štvoruholník, života
päťuholník, ...), vymenovať vrcholy a strany
a zdravia.
mnohouholníka (trojuholníka, štvorca a obdĺžnika,
štvoruholníka, päťuholníka, ...), označiť vrcholy
Regionálna
mnohouholníka (trojuholníka, štvorca a obdĺžnika,
štvoruholníka, päťuholníka, ...), vyznačiť protiľahlé i
výchova
susedné strany štvorca a obdĺžnika, v štvorci a
a ľudová
obdĺžniku vyznačiť uhlopriečky, popísať vlastnosti
kultúra.
rovinných geometrických útvarov (trojuholník, štvorec,
obdĺžnik), rozlíšiť, pomenovať kruh a kružnicu, určiť,
Osobnostný
vyznačiť a pomenovať v kružnici (kruhu) stred,
polomer, priemer, narysovať kružnicu (kruh) pomocou a sosiálny
kružidla, odmerať dĺžky strán trojuholníka, štvorca,
rozvoj.
obdĺžnika (s presnosťou na milimetre), narysovať
trojuholník a pomenovať jeho vrcholy, určiť súčet
dvoch a viacerých úsečiek graficky a numericky, určiť
Mediálna
rozdiel dvoch úsečiek graficky a numericky, určiť
násobok úsečky graficky a numericky, vypočítať
výchova.
obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika ako súčet dĺžok
strán, vytvoriť z kociek rôzne stavby podľa plánu,
vytvoriť a slovne opísať vlastnú stavbu z kociek,
nakresliť plán stavby z kociek.

Riešenie
aplikačných úloh a
úloh rozvíjajúcich
špecifické
matematické
myslenie
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Pravdivé a nepravdivé
tvrdenia.
Slovné
úlohy
na
výrokovú logiku.
Tvorba
tabuliek,
orientácia v tabuľke.
Stĺpcový graf.
Aplikačné úlohy .

zdôvodnenie rozhodnutia o pravdivosti
(nepravdivosti) tvrdenia, zložené výroky s
použitím spojok a, i, aj, tiež, zároveň, alebo (na
propedeutickej
úrovni)
pravdivosť
(nepravdivosť)
zloženého
výroku
(na
propedeutickej úrovni), slovné úlohy na
výrokovú logiku nepriamo sformulované úlohy,
slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou (na
úrovni manipulácie a znázorňovania),
časti tabuľky: riadok, stĺpec, údaj stĺpcový
graf, údaje v stĺpcovom grafe, legenda
aplikačné úlohy numerické a slovné úlohy z
oblasti finančnej gramotnosti.
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Osobnostný a

Žiak vie vytvoriť pravdivé (nepravdivé) tvrdenie,
sociálny
zdôvodniť pravdivosť (nepravdivosť) tvrdenia,
rozvoj .
vytvoriť zložené výroky a rozhodnúť o ich pravdivosti
(nepravdivosti), vyriešiť slovné úlohy na výrokovú
Enviromentál
logiku, vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na
sčítanie a odčítanie v číselnom obore do 10 000,
na výchova.
vyriešiť slovné úlohy s kombinatorickou motiváciou,
zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi
Ochrana
spôsobmi, z daných údajov vytvoriť prehľadnú
tabuľku, popísať časti tabuľky, orientovať sa v tabuľke, života
doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, orientovať sa v a zdravia.
stĺpcovom grafe, dokresliť chýbajúce údaje do
stĺpcového grafu, vyriešiť aplikačné úlohy súvisiace s Mediálna
orientáciou v tabuľke alebo v stĺpcovom grafe, vyriešiť výchova.
aplikačné úlohy súvisiace s orientáciou v čase vyriešiť
primerané úlohy z oblasti finančnej gramotnosti.
Dopravná
výchova –
výchova k
bezpečnosti v
cestnej
premávk

Sčítanie a odčítanie
prirodzených čísel
v číselnom obore
do 10 000
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Význam
cifier,
pomenovanie cifier.
Číselná os. Sčítanie
a odčítanie do 10000.
Slovné úlohy.
Úlohy so zátvorkami.
Zaokrúhľovanie.
Počítanie
na
kalkulačke.
Rovnice a nerovnice.

sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel,
pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a
odčítanie celých desiatok, stoviek, tisícok
pričítanie celej desiatky, stovky, tisícky k
trojcifernému (štvorcifernému) číslu odčítanie
jednociferného čísla, celej desiatky, stovky,
tisícky od trojciferného (štvorciferného) čísla
komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na
propedeutickej úrovni) algoritmus písomného
sčítania a odčítania dvoch prirodzených čísel
bez prechodu i s prechodom cez základ 10,
sčítanie troch a viacerých prirodzených čísel,
sčítanie a odčítanie s využitím kalkulačky,
zátvorky, význam zátvoriek, počítanie úloh so
zátvorkami, sčítanie a odčítanie so zátvorkami,
rovnice (na propedeutickej úrovni) jednoduché
slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak sú dané
sčítance, zväčšiť dané číslo o niekoľko
jednotiek, jednoduché slovné úlohy na
odčítanie: určiť rozdiel dvoch čísel, zmenšiť
dané číslo o niekoľko jednotiek, porovnať
rozdielom zložené slovné úlohy typu: a + b + c,
a – b – c, a – (b + c), (a + b) – c, a + (a + b), a +
(a – b) odhad, približne, čítanie textu slovnej
úlohy s porozumením, zápis, grafické
znázornenie slovnej úlohy, formulácia a
vyriešenie matematickej úlohy, kontrola
správnosti riešenia,
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Žiak 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.

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

Mediálna
výchova.

Ochrana života
a zdravia.

Násobenie a
delenie
prirodzených čísel
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Násobenie a delenie
do 100 spamäti.
Poradie
počtových
operácii.
Delenie celku na časti.
Delenie 10,100,1000.
Jednoduchá rovnica.
Zložené slovné úlohy.

násobenie
a
delenie
použitím
zautomatizovaného spoja,
činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel
niekoľkokrát
viac,
niekoľkokrát
menej
komutatívnosť ako vlastnosť násobenia (na
propedeutickej úrovni), násobenie a delenie
číslami 10, 100 a 1000, rovnica (na
propedeutickej úrovni), okrúhle zátvorky,
význam zátvoriek, počítanie úloh so
zátvorkami, jednoduché slovné úlohy typu:
určiť súčet viacerých rovnakých sčítancov
zväčšiť dané čísla niekoľkokrát, rozdeliť dané
číslo na daný počet rovnako veľkých častí
(delenie na rovnaké časti), rozdeliť dané číslo
na čísla danej veľkosti (delenie podľa obsahu)
zmenšiť dané číslo niekoľkokrát, porovnať
podielom priama úmernosť (na propedeutickej
úrovni), zložené slovné úlohy typu: a + a . b, a
+ a : b, a . b + c, a . b + c . d, matematizácia
reálnej situácie, elementy postupu riešenia
slovnej úlohy: čítanie textu slovnej úlohy, s
porozumením, zápis, grafické znázornenie
slovnej úlohy, formulácia a vyriešenie
matematickej úlohy, kontrola správnosti
riešenia, odpoveď geometrické modely
zlomkov: úsečkový model, kruhový model,
obdĺžnikový model (na propedeutickej úrovni)
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Žiak vie vynásobiť a vydeliť prirodzené čísla v obore
násobilky do 100 spamäti, aktívne v komunikácii
používať pojmy činiteľ, súčin, delenec, deliteľ, podiel,
zväčšiť (zmenšiť) dané číslo niekoľkokrát, pri riešení
úloh využiť komutatívnosť násobenia, vynásobiť a
vydeliť prirodzené číslo 10, 100 a 1000, vyriešiť
jednoduchú rovnicu na násobenie a delenie v obore
násobilky, vyriešiť jednoduché úlohy na násobenie
(delenie) so zátvorkami, vyriešiť jednoduché slovné
úlohy na násobenie a delenie prirodzených čísel v obore
násobilky do 100, vytvoriť slovné úlohy k danému
numerickému príkladu na násobenie a delenie v obore
násobilky do 100, vyriešiť slovné úlohy na priamu
úmernosť, vyriešiť zložené slovné úlohy,
zmatematizovať primerané reálne situácie, pri riešení
slovnej úlohy využiť v prípade potreby jednotlivé
elementy postupu riešenia, znázorniť na primeranom
geometrickom modeli danú časť celku (polovicu,
tretinu, štvrtinu, ...).

Ochrana
života
a zdravia.
Regionálna
výchova
a ľudová
kultúra.
Osobnostný
a sosiálny
rozvoj.
Mediálna
výchova.
Enviromentálna
výchova.
Dopravná
výchova
výchova
bezpečnosti
cestnej
premávky.
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Finančná gramotnosť :
Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 10000. Násobenie a delenie v obore násobilky, Riešenie
aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
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,
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
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.
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Žiak je schopný : Opísať, za čo všetko sa v domácnosti platí. Vysvetliť používanie peňazí v bežných situáciách (hotovostná a bezhotovostná
forma peňazí).
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. Riešenie
aplikačných úloh a úloh
rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie.
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.
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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.
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.
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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.
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: štvrtý
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,
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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, detský programovací jazyk,
elementárne príkazy, program, robotická stavebnica.
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).
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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

štvrtý

Charakteristika vyučovacieho predmetu
Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiaci spoznajú najvýznamnejšie a
najatraktívnejšie prvky, časti regiónov. Tieto cesty sa realizujú prostredníctvom „výletov“ od
Tatier k Dunaju, od Dunaja k Hornádu, od Hornádu po Dunajec. Výlety po Slovensku sú
zamerané na zážitkové (názorné) spoznávanie regiónov. Dôraz je na práci s mapami, príbehmi
a ilustráciami. Mapy použité v 3. a 4. ročníku sú zamerané a prispôsobené vyučovaniu
vlastivedy. Každý zemepisný názov z textu nájdu žiaci na mape, obrázku aj kresbe. Používajú
sa veľmi jednoduché mapy, ktoré pri ústnom, či písomnom preverovaní vedomostí pomáhajú
žiakom (nič sa neučia naspamäť). Základ tvorí „Čítanie mapy – prstom po mape“ a
prerozprávanie príbehov podľa obrázkov

Ciele predmetu
Žiaci:
ukážu na mape (prispôsobenej vlastivede v 4. ročníku) vybrané pohoria, jaskyne, rieky,
mestá a iné,
opíšu (pomocou obrázkov) pojmy, krajinu, pamiatky, ktoré už nie sú z ich
bezprostredného okolia,
prerozprávajú obsah povesti podľa výberu,
porozprávajú o významných historických udalostiach,
vedia čítať mapu a rozprávať podľa ilustrácií a fotografií
vypátrajú pútavé skutočnosti o rôznych častiach Slovenska,
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porovnávajú jednotlivé oblasti so svojou obcou.
Vo 4. ročníku (Objavné cesty po Slovensku) žiak vie/dokáže spoznať najvýznamnejšie a
najatraktívnejšie prvky, časti regiónov.
od Tatier k Dunaju (Bratislavy) a jej jednotlivých zastávkach (Poprad, Nízke Tatry,
Ružomberok, Martin, Orava, Veľká Fatra, Malá Fatra, Kysuce, Žilina, Súľovské vrchy,
Trenčín, Piešťany, Trnava, Malé Karpaty, Záhorie)
od Dunaja po Hornád (z Bratislavy do Košíc) cez Nitru, Hornú Nitru, Podunajsko a
Pohronie a o zastávkach v Banskej Štiavnici, Kremnici, Zvolene, Banskej Bystrici,
Poľane, Lučenci, Rožňave a Slovenskom Rudohorí
od Hornádu po Dunajec (z Košíc po Dunajec) cez Michalovce, Zemplín, Humenné,
Vihorlat, Bardejov, Nízke Beskydy, Prešov, Šariš, Levoču, Slovenský raj, Spiš
K vymedzeným výkonom sa priraďuje obsahový štandard, v ktorom sa zdôrazňujú pojmy
ako kľúčový prvok vnútornej štruktúry učebného obsahu. Učivo je v ňom štruktúrované
podľa jednotlivých tematických celkov. Je to základ vymedzeného učebného obsahu. To
však nevylučuje možnosť učiteľov tvorivo modifikovať stanovený učebný obsah v rámci
školského vzdelávacieho programu podľa jednotlivých ročníkov.
Vzdelávací štandard z vlastivedy ako program aktivity žiakov je koncipovaný tak, aby
vytváral možnosti na tie kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú
hľadanie, pátranie, skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad
poznávania a porozumenia. V tomto zmysle nemajú byť žiaci len pasívnymi aktérmi
výučby a konzumentmi hotových poznatkov, ktoré si majú len zapamätať a následne
zreprodukovať.

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
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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.

44

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Ročník: štvrtý

Predmet: Vlastiveda
Tematický
celok

Časová
dotácia

Téma

2 hod. týždenne

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Žiak vie/dokáže:
Slovensko na
mape

Slovensko v
minulosti a
dnes

Od Tatier k
Dunaju

8

9

17

Mapa Slovenska
Znaky na mape
Grafická mierka mapy
Vodstvo
na
mape
Slovenska
Povrch Slovenska
Príroda Slovenska

vlastivedná mapa Slovenska, znaky na
mape a v legende, svetové strany na mape,
poloha miestnej krajiny na Slovensku,
význam modrej, hnedej a zelenej farby na
mape, kreslená mierka

vyjadriť vlastnými slovami, čo je
mapa, identifikovať znaky na
mape (farby, tvary), odmerať
podľa nakreslenej (grafickej)
mierky vzdialenosti na mape,
ukázať polohu Slovenska na
mape sveta a Európy, ukázať na
mape Slovenska svoju obec,

Enviromentálna
výchova

Život v dávnej minulosti
Veľkomoravská ríša
Tatári a Turci na území
dnešného Slovenska
Panovanie Márie Terézie
Ľudovít Štúr a spisovný
jazyk
Slovensko v 20. st.
Slovensko dnes

Konštantín (Cyril) a Metod, Svätoplukove
prúty, vpády Tatárov a Turkov, Mária
Terézia, Ľudovít Štúr, prvá svetová vojna,
Milan Rastislav Štefánik, Tomáš Garrigue
Masaryk, druhá svetová vojna, samostatná
Slovenská republika, naše štátne symboly

zistiť na obrázkoch, ako sa
krajina
Slovenska
menila
(historické obrazy),

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Tatry, Nízke Tatry
Poprad, Liptov, Turiec
Malá Fatra, Veľká Fatra
Orava, Kysuce

Tatry, Nízke Tatry, listnaté, zmiešané a
ihličnaté
lesy,
TANAP,
Liptov,
Demänovské jaskyne, Malá Fatra, Veľká
Fatra, Martin, Strečno, Žilina,Váh Kysuce,

porozprávať o ceste od Tatier k
Dunaju
(Bratislavy)
a
jej
jednotlivých zastávkach (Poprad,
Nízke
Tatry,
Ružomberok,
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Regionálna
výchova

Multikultúrna
výchova
Finančná
gramotnosť

Enviromentálna
výchova

Žilina s okolím
Trenčín s okolím
Myjava s okolím
Trnava s okolím
Záhorie, Malé Karpaty
Bratislava

Od Dunaja
po Hornád

Od Hornádu
po Dunajec

17

10

Podunajsko
Nitra s okolím
Zlaté Moravce s okolím
Topoľčany s okolím
Prievidza s okolím
Levice s okolím
Banská Štiavnica s okolím
Kremnické vrchy
Žiar nad Hronom s okolím
Zvolenská kotlina
Banská Bystrica s okolím
Poľana
Lučenec s okolím
Rimavská Sobota s okolím
Rožňava s okolím
Košice s okolím
Zemplín

Orava, Oravský hrad a priehrada, Bojnický
zámok a zoo, Trenčiansky hrad, Trnava,
Bratislava, Podunajská nížina, Záhorská
nížina, Bratislavský hrad, Devín, Dunaj,

Nitriansky hrad, Kremnické vrchy,
Štiavnické vrchy, Slovenské Rudohorie,
Hron, Horehronie,
Poľana, Banská
Bystrica, Zvolenský zámok, Domica


Východoslovenská nížina, Spiš, Pieniny,
Dunajec, Poprad, Prešov, Košice,
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Martin, Orava, Veľká Fatra, Malá
Fatra, Kysuce, Žilina, Súľovské
vrchy, Trenčín, Piešťany, Trnava,
Malé Karpaty, Záhorie) –
„Čítanie z mapy = prstom po
mape“,
pátrať po obrazovom materiáli
(internet, médiá) z cesty a
interpretovať ho,
odlíšiť na ceste od Tatier k
Dunaju tri známe pohoria a tri
kotliny,
prerozprávať
dve
povesti
(legendy) z cesty od Tatier k
Dunaju,

Regionálna
výchova

porozprávať o ceste od Dunaja po
Hornád (z Bratislavy do Košíc)
cez
Nitru,
Hornú
Nitru,
Podunajsko a Pohronie a o
zastávkach v Banskej Štiavnici,
Kremnici, Zvolene, Banskej
Bystrici,
Poľane,
Lučenci,
Rožňave a Slovenskom Rudohorí
– „Čítajú z mapy = prstom po
mape“,
prerozprávať
dve
povesti
(legendy) z cesty od Dunaja po
Hornád,

Enviromentálna
výchova

opísať výlet od Hornádu po
Dunajec (z Košíc po Dunajec) cez

Enviromentálna
výchova

Ochrana života
a zdravia
Tvorba
projektu
prezentačné
zručnosti

a

Regionálna
výchova
Tvorba
projektu
prezentačné
zručnosti

a

Michalovce, Zemplín, Humenné,
Vihorlat,
Bardejov,
Nízke
Beskydy, Prešov, Šariš, Levoču,
Slovenský raj, Spiš - „Čítanie z
mapy = prstom po mape“,
prerozprávať
dve
povesti
(legendy) z cesty po hradoch na
východe Slovenska,

Humenné s okolím
Bardejov s okolím
Prešov s okolím
Spiš
Stará Ľubovňa s okolím
Pienimy

Pamiatky
UNESCO

5

Bardejov
Vlkolinec
Banská Štiavnica
Spišský hrad
Jaskyňa slovenského krasu
Bukové lesy
Levoča
Drevené kostolíky

UNESCO pamiatky Slovenska (Bardejov,
Vlkolínec, Banská Štiavnica s okolím,
Spišský
hrad
a
okolie,
jaskyne
Slovenského
krasu,
bukové
lesy
Východných Karpát, Levoča, drevené
kostolíky)

identifikovať
najvýznamnejších
kultúrnohistorických
Slovenska na mape,

päť
pamiatok

vytvoriť
zoznam
desiatich
prírodných divov Slovenska,
rozlíšiť
pomocou
mapy
najvýznamnejšie
cesty
Slovenskom,
vytvoriť plán cesty po Slovensku.

Slovensko na mape - Enviromentálna výchova, Regionálna výchova
Slovensko v minulosti a dnes - Osobnostný a sociálny rozvoj, Multikultúrna výchova, Finančná gramotnosť
Od Tatier k Dunaju - Enviromentálna výchova, Regionálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Od Dunaja po Hornád - Enviromentálna výchova, Regionálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Od Hornádu po Dunajec - Enviromentálna výchova, Regionálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti
Pamiatky UNESCO - Enviromentálna výchova, Regionálna výchova
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Regionálna
výchova
Tvorba
projektu
prezentačné
zručnosti

a

Enviromentálna
výchova
Regionálna
výchova

Finančná gramotnosť
Téma: Slovensko v minulosti a dnes
1. Človek vo sfére peňazí
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných priorít a
východísk zabezpečenia životných potrieb.
Čiastková kompetencia 1: 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.
Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia - odmena
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné
skúsenosti s prácami v domácnosti.
Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby.
Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.
Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
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.

Čitateľská gramotnosť
Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo schopné samostatne
sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne do takej miery, do akej mu to povoľuje jeho kognitívna úroveň.
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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.

53

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Prírodoveda
Tematický
celok

Prírodné
spoločenstvá

Téma

Ročník:štvrtý
Časová
dotácia

Prírodné
spoločenstvá
Lesné spoločenstvo
Rastliny lesného
spoločenstva
Živočíchy lesného
spoločenstva
Spoločenstvo lúk
Rastliny spoločenstva
lúk
Živočíchy
spoločenstva lúk
Vodné spoločenstvo
6h
Rastliny vodného
spoločenstva
Živočíchy vodného
spoločenstva žijúce
vo vode
Potravinový reťazec
Chránené rastliny

2

2 hod. týždenne

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Žiak vie/dokáže:
dub letný, buk lesný,
opísať les ako spoločenstvo rastlín a
hrab obyčajný,
živočíchov, ktoré sú vzájomne na sebe
borovica lesná,
závislé,
jeleň lesný, medveď
vysvetliť život živočíchov v lese,
hnedý, veverica
opísať spôsob života typických
stromová, sova lesná,
zástupcov lesného spoločenstva,
zvonček konáristý,
že rastliny vyžadujú pre svoj život
rumanček roľný,
rôznorodé podmienky,
nevädza poľná, lipnica
navrhnúť postup skúmania
lúčna, čakanka
rôznorodosti lúčneho porastu,
obyčajná,
vysvetliť život živočíchov v lúčnom
koník lúčny, čmeľ
poraste,
zemný, križiak obyčajný
opísať spôsob života typických
obrábanie pôdy, poľné
zástupcov lúčneho spoločenstva,
plodiny,
vysvetliť vznik polí obrábaním,
zajac poľný, králik
vysvetliť význam polí pre človeka,
poľný, sokol sťahovavý,
porovnať pole s lúkou,
škrečok poľný
vytvoriť, na základe porovnania poľa s
vŕba biela, jelša
lúkou, závery o rôznorodosti
lepkavá, trsť obyčajná,
rastlinstva,
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Priere
zové témy

Enviroment
álna
výchova
Regionálna
výchova
Tvorba
projektu
a prezent.
zručnosti

a živočíchy

lekno biele,
kapor obyčajný, šťuka
obyčajná, kačica divá,
vážka, komár
potravové reťazce a
potravové siete
plesnivec alpínsky,
črievičník papučka,
bleduľa jarná,
rys ostrovid, vydra
riečna, medveď hnedý
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vysvetliť život živočíchov na poli,
opísať spôsob života typických poľných
živočíchov,
vysvetliť, že rastliny, ktoré žijú v
blízkosti vodných zdrojov vyžadujú
väčšie množstvo vody, v inom prostredí
by neprežili,
vysvetliť, ako sa vodné rastliny
prispôsobili životu vo vode,
vysvetliť, že voda je prostredím pre
život mnohých živočíchov,
uviesť príklady živočíchov žijúcich vo
vode,
uviesť príklady živočíchov žijúcich pri
vode a vodný zdroj je pre nich zdrojom
potravy,
uviesť príklady živočíchov, ktoré
potrebujú vodu len na rozmnožovanie,
že potravový reťazec vyjadruje
potravovú závislosť jednotlivých
organizmov žijúcich na určitom území,
zostaviť na základe informácií, ktoré
má o organizmoch žijúcich na
vybranom území, potravový reťazec
vyhľadať v informačných zdrojoch
chýbajúce informácie o spôsobe života
organizmov,
že niektoré rastliny sú na pokraji
vyhynutia, preto sú zákonom chránené,
vysvetliť narušenie rovnováhy

Enviroment
álna
výchova
Regionálna
výchova

potravového reťazca pri vyhynutí
určitej rastliny,
vysvetliť, čo sa môže stať, ak úplne
vyhynie niektorý živočíšny druh,
uvažovať o vzťahoch medzi rastlinami,
živočíchmi a prostredím.

Dýchacia sústava
Obehová sústava
Srdce
Tep
Krv, cievy a krvný
obeh
Rozmnožovacia
sústava

Človek
1
5h

dýchanie, spotreba
kyslíka,
pľúca, kvapôčková
infekcia a pôvodcovia
ochorení, kašeľ,
kýchanie
srdce, tep
krv, červené krvinky,
biele krvinky, krvné
doštičky
cievy, krvný obeh
rozmnožovanie
človeka, počatie,
tehotenstvo, pôrod,
detstvo, dospelosť,
staroba, smrť
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Žiak vie/dokáže:
že vdychovaný vzduch sa od
vydychovaného odlišuje tým, že
obsahuje menej kyslíka a viac oxidu
uhličitého,
že pri zvýšenej námahe potrebuje
človek viac energie (potravy) aj kyslíka
(dýcha rýchlejšie),
že vo vydychovanom vzduchu sa
nachádza veľa vody v podobe vodnej
pary,
vysvetliť a zakresliť proces dýchania,
navrhnúť postup, ako zistiť, či človek
dýcha,
že so vzduchom sa do organizmu môžu
dostať aj nečistoty alebo pôvodcovia
ochorení,
že na zachytávanie nečistôt a pôvodcov
ochorení slúži hlien, ktorý sa vylučuje v
nose a v hrdle,
vysvetliť prenos ochorenia
prostredníctvom kvapôčkovej infekcie,
vysvetliť obranné mechanizmy -

Ochrana
života a
zdravia
Osobnost. a
sociálny
rozvoj
Výchova
k manžel.
a rodičov.
Finančná
gramotnos
ť

kýchanie a kašlanie,
že srdce je sval, je duté a pracuje ako
pumpa na krv,
že na srdce sú napojené cievy, ktoré
rozvádzajú krv po celom tele,
kde sa nachádza srdce, aký má tvar a
aké je veľké,
že činnosť srdca sa prejavuje ako tep,
vysvetliť, ako a prečo sa zrýchľuje tep
pri vynakladaní námahy,
že pravidelným cvičením sa trénuje aj
srdce,
že krv je tekutina, ktorá rozvádza po
tele potrebné látky,
vysvetliť, akým spôsobom sa tieto látky
dostávajú do krvi,
že v krvi sa nachádzajú červené krvinky,
biele krvinky a krvné doštičky,
vysvetliť význam darcovstva krvi,
že krv je rozvádzaná po tele cievami,
že cievy sa nachádzajú v celom tele,
že cievy sa rozvetvujú od najhrubších
vychádzajúcich zo srdca, po najtenšie
nachádzajúce sa v pokožke,
vysvetliť a zakresliť krvný obeh,
vysvetliť, ako sa krvou dostávajú lieky,
ale aj jedy do rôznych častí tela,
že na splodenie dieťaťa je potrebný
dospelý muž a dospelá žena,
že po oplodnení ženy mužom sa v tele
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Ochrana
života a
zdravia
Osobnost. a
sociálny
rozvoj
Výchova
k manžel.
a rodičov.
Finančná
gramotnos
ť

Neživá príroda
a skúmanie
prírodných
javov

Magnet
Magnetické pole
Kompas
Gravitačné pole
Vesmír
Planéta Zem
Hviezdy a planéty
Skúmanie vesmíru
Jednoduché stroje
Páka
Naklonená rovina
Kladka
Ozubené koleso
2
5h

spomaľovanie a
zrýchľovanie pádu
predmetov
magnet, magnetické
pole, kompas
páka, hojdačka,
rovnoramenné váhy,
nožnice, kliešte,
páčidlo, veslo, kľučka,
pevný bod
kladka, lanovka,
stavebná kladka,
posilňovacie stroje,
pevná kladka, voľná
kladka, kladkostroj
naklonená rovina:
svahové cesty –
serpentín;
skrutka, sekera,
pluh, klin
ozubené koleso:
bicykel, hodiny,
kuchynský mechanický
šľahač, mechanická
vŕtačka, vodný a
veterný mlyn,
súkolesie, ozubnica
Zem ako planéta,
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ženy vyvíja dieťa – žena je tehotná,
Žiak vie/dokáže:
že niektoré predmety padajú k zemi
rýchlejšie, iné pomalšie,
skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo
predmety padajú k zemi, závisí od
veľkosti a tvaru predmetov,
skúmaním zistiť, že to, ako rýchlo
predmety padajú k zemi, závisí od
výšky, z ktorej padajú a od spôsobu
hodu predmetov,
že magnet je predmet, ktorý priťahuje
niektoré kovové predmety a
nepriťahuje žiadne nekovové
predmety,
skúmaním zistiť, že magnet pôsobí do
určitej vzdialenosti – má okolo seba
tzv. magnetické pole,
navrhnúť postup, pomocou ktorého
porovná veľkosť (odmeria)
magnetického poľa dvoch magnetov,
vysvetliť, ako sa k sebe správajú dva
magnety,
ako sa používa kompas,
že pomocou páky môžeme nadvihnúť
ťažké predmety s menšou námahou,
použiť páku,
skúmaním zistiť, že čím dlhšia je páka,
tým menej sa pri nadvihovaní
namáhame,

Ochrana
života a
zdravia
Dpravná
výchova
Osobnost. a
sociálny
rozvoj

Envirom.
výchova

Mesiac ako družica
Zeme, Slnko ako
hviezda
Slnečná sústava,
Merkúr, Venuša, Zem,
Mars, Jupiter, Saturn,
Urán, Neptún,
súhvezdie, Veľký voz,
Orion
hvezdáreň,
ďalekohľad, podmienky
života na Zemi a vo
vesmíre
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že pomocou kladky môžeme dvíhať
ťažké predmety s menšou námahou,
zostrojiť pevnú kladku, voľnú kladku aj
kladkostroj,
že pomocou naklonenej roviny
dokážeme vyniesť veľký náklad do výšky
s menšou námahou,
skúmať zmenu vynaloženej námahy pri
zmene sklonu naklonenej roviny,
vytvoriť z vlastného skúmania závery,
že ozubené koleso je koleso, ktoré má na
okraji zuby; tie zapadajú do zubov iných
ozubených kolies,
vysvetliť, že použitím kombinácie väčších
a menších kolies a ozubnice (ozubenej
reťaze) môžeme meniť smer točenia
ozubených kolies, rýchlosť ich točenia aj
námahu, ktorú je potrebné na točenie
vynaložiť,
že Zem je planéta, ktorá obieha okolo
hviezdy nazývanej Slnko,
že Zem má približne guľovitý tvar a okolo
Zeme obieha jej družica – Mesiac,
že Zem sa okrem pohybu okolo Slnka
otáča aj okolo vlastnej osi,
že Zem sa okolo vlastnej osi otočí za
jeden deň (24 hodín) a obehne okolo
Slnka za jeden rok (365 dní),
demonštrovať na modeli Zeme rotáciu
planéty okolo vlastnej osi

Ochrana
života a
zdravia
Dopravná
výchova
Osobnost. a
sociálny
rozvoj

Envirom.
výchova

a zároveň rotáciu okolo Slnka,
že Mesiac nesvieti, ale odráža svetlo
dopadajúce naň zo Slnka,
vymenovať v poradí planéty slnečnej
sústavy: Merkúr, Venuša, Mars, Jupiter,
Saturn, Urán a Neptún,
že planéty spolu tvoria slnečnú sústavu,
charakterizovať súhvezdie ako viditeľné
usporiadanie hviezd do rozpoznateľného
obrazca,
rozpoznať hlavné súhvezdie zimnej
oblohy – Orion a hlavné súhvezdie letnej
oblohy – Veľký voz,
graficky znázorniť usporiadanie slnečnej
sústavy,
že vo vesmíre nie je vzduch,
vysvetliť, akými spôsobmi človek
skúma vesmír,
zvážiť, aké podmienky by musela mať
planéta na to, aby na nej človek prežil.

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, )
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)
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Finančná gramotnosť:
Téma. Človek
1. Človek vo sfére peňazí
Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho vybratie a stanovenie životných
priorít a východísk zabez-pečenia životných potrieb.
Čiastková kompetencia 1: 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.
Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia - odmena
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné
skúsenosti s prácami v domácnosti.
Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby.
Čiastková kompetencia 4: Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.
Očakávania, že absolvent je schopný: Úroveň 1: Vedieť stručne popísať ekonomickú sféru človeka a rodiny.
Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.
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.
Čitateľská gramotnosť

Dôležitým cieľom je rozvíjať poznanie dieťaťa v oblasti spoznávania prírodného prostredia a javov s ním súvisiacich tak, aby bolo
schopné samostatne sa orientovať v informáciách a vedieť ich spracovávať objektívne.
Rozvíjať schopnosti získavať informácie o prírode pozorovaním, skúmaním a hľadaním v rôznych informačných zdrojoch, vyhľadávať
informácie v rôznorodých zdrojoch a posudzovať ich využiteľnosť pre pochopenie skúmaného javu.

61

Vyučovanie v predmete prírodoveda ma žiakov viesť okrem ineho k rozvoju schopnosti ziskavať informacie o prirode pozorovanim,
skumanim a hľadanim v roznych informačnych zdrojoch. Vyučba prírodovedy je zamerana na zažitkove poznávanie prírody. Pre žiakov je
doležite vedieť čitať s porozumenim a rozpravať o obrazkoch, fotografiach, živej aj neživej prírody.
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
miery, do akej im to povoľuje ich kognitívna úroveň. Začať u žiakov postupne rozvíjať kompetencie čitateľskej gramotnosti tak, aby boli
schopní:
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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. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Hudobna výchova
Tematický celok Časová
dotácia
Vokálno
–
intonačné činnosti

Inštrumentálne
činnosti

Hudobno
–
pohybové činnosti

20

4

4

Téma
Slovenské ľudové
piesne a ich dnešná
podoba v rozsahu h–
d2. Krátke hlasové,
intonačno-rytmické
a sluchové cvičenia
rytmické a melodické
doplňovačky.

Sprievody k piesňam,
jednoduché rytmické
hry a jednoa viachlasné rytmické
cvičenia.

Ročník: štvrtý
1 hod. týždenne – 33 hodín
Obsahový štandard
Ovládať základné hlasové zručnosti: správne
držanie tela, spevácke dýchanie, otváranie úst,
mäkké nasadenie tónu, artikulácia, spev
hlavovým tónom. Piesne spievať intonačnorytmicky správne a precítene. Rozlišovať
durové a molové tóniny (trojzvuky, stupnice,
piesne). Vedieť zaspievať jednoduchý
dvojhlas. Poznať a vedieť správne zaspievať
piesne aspoň z 3 oblastí Slovenska. Poznať
a správne realizovať hodnoty nôt vyskytujúcich
sa v notových zápisoch. Bezpečne ovládať
čítanie z nôt od h po d2.
Vedieť tvoriť ostinátne sprievody
zodpovedajúce charakteru piesní.
Zdokonaľovať sa v technike hry na detských
hudobných nástrojoch. Tvorba vlastných
hudobných nástrojov a ich tvorivé využívanie.

Jednoduché ľudové
Vedieť zatancovať valašský krok, čardáš,
tance, hudobnomazurku, valčík, polku, zostaviť z krokov
pohybové tanečné hry) jednoduchý tanec, rešpektujúc formu piesne
a kultivované telesné pohyby. Dokázať vyjadriť
obsah piesní a skladieb pohybom. Elementárna
pohybová improvizácia na hudbu. Taktovať 2a 3- dobý takt.
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Výkonový štandard

Prierezové témy

Žiak dokáže správne zaspievať 15 piesni,
intonuje v durovej diatonike. Ovláda základné
hlasové zručnosti: správne držanie tela, spevácke
dýchanie, otváranie úst, mäkké nasadenie tónu,
artikulácia, spev hlavovým tónom. Spieva
intonačno-rytmicky správne a precítene.
Rozlišuje durové a molové tóniny ( stupnice,
piesne). Vie zaspievať jednoduchý dvojhlas.
Pozná a vie správne zaspievať piesne aspoň z 3
oblastí Slovenska. Pozná a správne realizuje
hodnoty nôt vyskytujúcich sa v notových
zápisoch. Bezpečne ovláda čítanie z nôt od h po
2
d
. vie zahrať jednoduché sprievody k piesňam
Žiak
správne zvoleným detským hudobným nástrojom,
vie zdôrazniť dôležité hudobné myšlienky
v počúvanej skladbe.

Multikulturálna
výchova.
Mediálna výchova
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

Žiak vie zatancovať jednoduchý čardáš, pomalý
valčík. Dokáže pohybom správne reagovať na
hudbu. Dokáže vyjadriť obsah piesní a skladieb
pohybom. Dokáže taktovať 2- a 3- dobý takt.

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

3

Umelecké spracovanie
slovenských ľudových
piesní od 19. Storočia
podnes.l

Poznať kontrast, návrat, totožnosť, podobnosť
(variácie) a odlišnosť hudobných myšlienok
v hudobnej skladbe. Expresívnu reakciu na
hudbu umocňovať pohybom, vizualizáciou
a verbalizáciou. Podľa sluchu rozoznať
sláčikové, dychové nástroje, fujaru, gajdy.
Vedieť sa orientovať v rôznych typoch
nástrojového obsadenia.

Žiak podľa sluchu pozná minimálne 6 hudobných
skladieb, dokáže vystihnúť zámer skladateľa
a odhaliť výrazové prostriedky, ktorými ich
realizoval. Vie podľa sluchu rozoznať sláčikové,
dychové nástroje, fujaru, gajdy. Vie sa orientovať
v rôznych typoch nástrojového obsadenia.

Multikulturálna
výchova.
OSR
Regionálna výchova

2

Hudobno-dramatické
etudy, hry, jeden
hudobno- dramatický
celok.

Prežívaním modelových situácií pociťovať
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektovať
názory iných a stáť si za svojimi riešeniami.
Vedieť transformovať v hudobných činnostiach
získané vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách
a celkoch.

Žiak prežívaním modelových situácií pociťuje
spojenie hudobno-dramatického prejavu
s reálnymi životnými situáciami. Rešpektuje
názory iných a stojí si za svojimi riešeniami. Vie
transformovať v hudobných činnostiach získané
vedomosti a skúsenosti pri realizácii
improvizácie v hudobno-dramatických etudách
a celkoch.

Multikulturálna
výchova.
Osobnostný a sociálny
rozvoj
Regionálna výchova

Percepčné činnosti

Hudobno
dramatické
činnosti

–

Finančná gramotnosť v premete 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 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,
uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,
vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,
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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,
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
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
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

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: štvrtý
1 hodina týždenne/ 33 hodín ročne

Tematický
celok

Obsahový štandard

Človek a práca

Časová Téma
dotácia
Technické vynálezy
3
a práca v regióne

Tvorivé
využitie
technických
materiálov

15

Technické materiály:
papier, textil, drevo

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Technické vynálezy a ich vplyv na výber
povolania. Povolania budúcnosti v súvislosti s
novými vynálezmi.
Pracovné príležitosti v regióne, najžiadanejšie
povolania.

Žiak vie / dokáže:
- uviesť príklady technických vynálezov,
- vyhľadať informácie o pracovných možnostiach vo
svojom regióne,
- zrealizovať jednoduchý projekt.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Papier:
Vlastnosti: priesvitnosť, priehľadnosť, krčivosť,
nasiakavosť, pevnosť a pod.
Výroba papiera: jednoduchý popis výroby
a základné suroviny na výrobu.
Výrobky: z papiera a iných materiálov ich
vzájomná kombinácia : priestorové
vystrihovačky, masky z papiera, orgiami, koláž,
priestorové výrobky z kartónu, atď.
Textil:
Vlastnosti textilu, nasiakavosť, farebná
kombinovateľnosť a pod., Údržba textilu stehy
(krížikový, stonkový, a iné).
Oprava odevu (spínadlá, gombíky, ozdobné
záplaty)
Výrobky: Výrobok podľa strihu- vrecúško,
puzdro, odev pre bábiku a pod.
Drevo:
dreviny (stromy – ihličnaté, listnaté), kríky,
drevené predmety, poškodené dreviny
Vlastnosti dreva: ohýbanie, oddeľovanie,
spájanie a úprava povrchu dreva
Výrobky: zvieratká, postavy, príbytky, kŕmidla a
pod.

Žiak vie / dokáže:
- uviesť základné vlastnosti vybraných druhov
technických materiálov,
- zhotoviť ľubovoľný výrobok z technického
materiálu,
- uviesť základné suroviny na výrobu papiera,
- preskúmať ďalšie vlastnosti papiera,
- zhotoviť výrobok podľa návodu s požadovanou
presnosťou,
- vyšiť ozdobné stehy,
- uviesť zásady starostlivosti o textil,
- zhotoviť výrobok z textilu,
- preskúmať vlastnosti textilných materiálov,
- uviesť rozdiel medzi kríkmi a stromami,
- zistiť výskyt stromov v okolí,
- navrhnúť projekt ošetrenia poškodených stromov,
- zhotoviť výrobok z dreva.

Osobnostný a
sociálny rozvoj
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Ochrana života a
zdravia

Enviromentálna
výchova

Základy
konštruovania

Príprava pokrmov

Ľudové tradície a
remeslá

7

4

4

Konštrukcie okolo nás
a ich spoločenský
význam
Elektrická energia
Komunikačné
prostriedky

Práca so stavebnicou alebo rôznym technickým
materiálom za použitia dostupných nástrojov a
náradí - výrobky: obydlia, mosty, pohyblivé
detaily strojov, vrtuľka, šarkan....
Elektrická energia:
zdroje (obnoviteľné a neobnoviteľné) a ich vplyv
na životné prostredie, výroba elektrickej energie,
význam a šetrenie bezpečné zaobchádzanie s
elektrickými zariadeniami.
Pojmy: elektrický prúd, elektrický obvod, zdroj,
spotrebič.
Výrobky: hračka (lampión, betlehem...) s
využitím jednoduchého elektrického obvodu žiarovka E 10, tenký vodič, spínač, batéria 4,5 V
technické Komunikačné prostriedky:
historické a moderné, ich výhody a nevýhody.

Žiak vie / dokáže:
- zhotoviť konštrukcie zo stavebníc alebo zo škatúľ,
- opísať konštrukcie stavieb vo svojom okolí,
- uviesť zdroje elektrickej energie,
- prezentovať zásady bezpečnej práce s elektrickými
zariadeniami,
- vysvetliť význam šetrenia elektrickou energiou,
- zhotoviť výrobky s využitím zapojenia
jednoduchého elektrického obvodu,
- porovnať komunikáciu na diaľku v minulosti a v
súčasnosti,
- napísať správu prostredníctvom SMS alebo cez email,
- vysvetliť výhody a nevýhody moderných
komunikačných prostriedkov,
- vypracovať jednoduchý projekt o ochrane životného
prostredia.

Enviromentálna
výchova

Slávnostné stolovanie
a príprava pokrmov.
Výber pokrmov podľa
okolností.
Zvyky a spôsoby
stolovania na
Slovensku a v iných
krajinách

Stôl na slávnostnú príležitosť a pokrmy na oslavu
(napr. nepečená ovocno-smotanová torta, ovocná
šťava).
Výber vhodných pokrmov na kúpalisko, výlet a
pod.
Kultúra stolovania na Slovensku a vo svete.

Žiak vie / dokáže:
- navrhnúť úpravu stola na slávnostnú príležitosť,
- vytvoriť menu na slávnostnú príležitosť,
- uviesť príklady vhodných potravín na špecifické
udalosti,
- pripraviť jednoduché pohostenie.

Osobnostný a
sociálny rozvoj

Ľudové tradície a
remeslá v regióne.

Ľudové tradície (napr. na sv. Mikuláša, Luciu)
Ľudové remeslá (napr. tkáčstvo, výšivkárstvo,
hrnčiarstvo) Výrobky: mikulášsky darček,
tkáčsky výrobok, ľudová výšivka a iné.

Ochrana života
a zdravia
Dopravná
výchova

Ochrana života
a zdravia
Enviromentálna
výchova
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Žiak vie / dokáže:
- navrhnúť ozdoby a doplnky súvisiace s ľudovými
tradíciami,
- vytvoriť ozdoby a doplnky,
- vymenovať ľudové remeslá,
- zhotoviť produkty súvisiace s ľudovými remeslami.

Multikultúrna
výchova
Osobnostný a
sociálny rozvoj

Finančná gramotnosť:
Téma1: Človek vo sfére peňazí. Čiastková kompetencia 2: Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov
jej vyjadrenia. Úroveň 1: Posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s
prácami v domácnosti. Čiastková kompetencia 3: Osvojiť si základné etické súvislosti problematiky bohatstva, chudoby a dedenia chudoby.
Úroveň 1: Opísať príklady bohatstva a chudoby. Čiastková kompetencia 5: Osvojiť si čo znamená žiť hospodárne. 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 2: Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. Čiastková kompetencia5: Vypracovať komunikačné stratégie na diskusiu
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 jednoduché porozumenie
textu.
2. Rozvoj funkčnej gramotnosti:
V pracovnom vyučovaní sa zamerať hlavne na prácu s textom (napr. čítanie informácii o povolaniach, čítanie informácií z obalov potravín,
informácie o recyklácii, atď.) bezprostredne po jeho prečítaní. 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,
 vyvodzovať závery z prečítaného textu,
 v prečítanom texte vyhľadávať explicitné (vyjadrené) informácie,
 prečítaný text dokázať zhodnotiť podľa jeho využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií.

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.
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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

Časová Téma
dotácia
Bod
2

II. Rozvoj fantázie
a synestetické
podnety

4

III.
Podnety
moderného
výtvarného umenia

4

IV.
Výtvarné
činnosti inšpirované
dejinami umenia

2

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

Vlastnosti bodov (veľkosť, vzťahy dvoch a
viacerých bodov – príťažlivosť, pohyb,
nehybnosť ...)
Textúra bodov (vzor, raster; hustá a riedka
textúra)
Pointilizmus – maľba bodmi ukážky:
pointilistické
umenie základné
farebné
Možnosti
Možnosti
zobrazovania
zvoleného
motívu
kontrasty
(teplá-studená,
tmavá-svetlá,
zobrazovania a výraz (napr.
strom,
figúra zvieratka,
domček, kvetina
doplnkové
farby)
zvoleného motívu.
...)
odklon od
schematického zobrazovania,
Hudba ako obraz
inovácia, fantázia pluralita tvarov motívu.
z tónov.
Výraz, psychická vlastnosť zvoleného motívu
(napr. smutný, veselý, unudený, smiešny,
Krajinomaľba
Krajinomaľba – impresionizmus (napr. variácie
lenivý...)
krajiny
v rôznych
atmosférach)
Hudba ako
obraz zsituáciách,
tónov (hudobná
Farebné
škvrny
v
maľbe
krajiny
ukážky:tóny,
interpretácia farebnej stupnice) farebné
porovnanie impresionistických a
farebné stupnice.
pointilistických krajinomalieb pozn.: možno
nadviazať na výtvarné vyjadrovacie prostriedky
Ukážky umenia iných Ukážky:
umenie iných kultúr (napr. Indiánov,
– bod (pointilizmus)
kultúr
Číny, Japonska ...) typické artefakty vybranej
kultúry odlišnosti a podobnosti s našou
kultúrou.
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Prierezové
témy

Žiak vie/dokáže:
- vytvoriť obraz s použitím bodov,
- použiť v maľbe farebné kontrasty.

Ochrana zdravia,
Enviromentálna
výchova

Žiak vie/dokáže:
- variovať grafické stereotypy,
- namaľovať farebnú stupnicu tónov.

Osobnostný
a sociálny rozvoj

Žiak vie/ dokáže:
- namaľovať obraz prostredníctvom bodov alebo
škvŕn,
- vyjadriť v maľbe zmenu atmosféry (svetelnosti,
počasia ...).

Prevencia sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova.

Žiak vie/ dokáže:
Mediálna výchova.
- výtvarne interpretovať artefakt umenia vybranej Multikultúrna
kultúry.
výchova.

V. Podnety filmu a
videa

2

Filmové triky a kulisy

Filmové triky, kulisy vytvárajúce ilúziu,
nejestvujúce (rozprávkové, fantastické, sci-fi)
tvory vo filmoch.
Ukážky: animovaný a hraný film – animácie v
hranom filme.

Žiak vie/ dokáže:
- vytvoriť kulisu,
- navrhnúť vymysleného tvora.

Mediálna výchova.
Osobnostný
a sociálny. .rozvoj

VI. Podnety dizajnu
a remesiel

2

Dizajn inšpirovaný
organickými tvarmi a
telesnými funkciami
Drotárstvo

Žiak vie/ dokáže:
- nakresliť vymyslený dizajn predmetu
inšpirovaný organickými tvarmi,
- vytvoriť jednoduchú kresbu alt. objekt, šperk z
mäkkého drôtu.

Ochrana životného
prostredia.
Prevencia sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova

VII.
Podnety
architektúry

2

Antropomorfná
zoo/fytomorfná
architektúra

dizajn inšpirovaný organickými tvarmi a
telesnými funkciami rastlín, živočíchov alebo
človeka výber oblasti dizajnu (napr. nábytok,
predmety dennej spotreby, odev a doplnky,
obuv, dopravné prostriedky, stroje, školské
pomôcky...) pozn.: možnosť nadviazať na
podnety architektúry.
Ľudové remeslo: drotárstvo (strihanie,
ohýbanie,
tvarovanie,
omotávanie,
spájanie
Architektúra
vychádzajúca
z ľudských,
mäkkého
drôtu...)
živočíšnych alebo rastlinných tvarov postava
ako budova – budova ako postava organické a
geometrické tvary.

Žiak vie/dokáže:
- navrhnúť antropomorfnu (alt. zoo/fytomorfnu)
architektúru podľa vlastnej fantázie,
- rozlíšiť prírodné a geometrické tvary.

VIII.
fotografie

Podnety

2

Roláž, montáž

Žiak vie/ dokáže:
- spojiť časti fotografie do novej kompozície.

IX.
Podnety
poznávania sveta

2

Roláž alebo montáž z dvoch fotografií
(reprodukcií) rytmické striedanie častí obrazu
tvarové súvislosti častí obrazu a jeho celku.
Ukážky: roláž a fotomontáž v umení, autorské
techniky.
Vlastiveda – mapa (napr. fantastickej krajiny,
krajiny z filmu, cesty do školy, zmenenej
reálnej krajiny ...).
Prvky a symboly mapy – ich výtvarné
vlastnosti.

Enviromentálna
výchova.
Ochrana životného
prostredia.
Prevencia sociálnopatologických
Mediálna
výchova.
javov

Výtvarné vlastnosti
mapy
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Žiak vie/ dokáže:
- zhotoviť vlastnú mapu s fantazijnou
symbolikou,
- k mape vytvoriť legendu.

Enviromentálna
výchova.
Ochrana životného
prostredia.

X. Škola v galérii

6

Žánrový obraz

Tradičné žánre obrazov (portrét, zátišie,
krajinomaľba, scéna zo života ...)
Žánrový obraz (scéna zo života) v
múzeu/galérii (alt. virtuálnej galérii) zobrazenie
postáv, deja, prostredia svet v období, ktoré
obraz zobrazuje móda v období, ktoré obraz
zobrazuje.

Žiak vie/ dokáže:
- zahrať scénu (príbeh) videnú na obraze,
- vytvoriť rekvizity k scéne z obrazu,
- povedať svoju interpretáciu videného obrazu,
- dramatizácia výtvarného diela, príbeh.

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

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

Ročník: štvrtý
2 hodiny týždenne/66 hodín ročne

Tematický
celok

Časová
Téma
Obsahový štandard
Výkonový štandard
dotácia
Základné pohybové
Povely, postoje, obraty Základné povely, postoje, obraty a pochodové útvary – pozor, pohov, Žiak vie/ dokáže:
18
zručnosti.

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

vpravo bok, vľavo bok, čelom vzad, rad (dvojrad, 3–rad ap.),
zástup(dvojstup, 3-stup ap.), kruh, polkruh, jednotlivec, dvojica,
trojica, družstvo, skupina, kolektív, na značky, čiara, priestor, ihrisko.
Cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy ako prostriedky účelnej
organizácie činností v priestore. Úloha rozcvičenia pred vykonaním
pohybových činností ako prevencia pred zranením. Rôzne spôsoby
rozcvičení bez náčinia, s náčiním, s hudobným doprovodom a pod.
bežecká abeceda. Základné lokomócie: základy správnej techniky
behov, skokov, hodu loptičkou.
Beh – rýchly, vytrvalostný, akceleračný, z rôznych polôh, zo zmenami
smeru. Hod loptičkou, hod plnou loptou. 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(prevaly, obraty, kotúle), stojka na lopatkách, stojka na
hlave, kotúľ vpred a vzad. Cvičenia a manipulácia s náčiním
a pomôckami, gymnastickým náčiním (lopta, stuha, obruč, krátka tyč,
overbal, fitbal, švihadlo, lano, expander ap.). Cvičenia na náradí
(lavičky, rebriny, debna, preliezky, lezecké a prekážkové dráhy).
Preskoky a skoky na švihadle. Skoky na pružnom mostíku
a trampolíne. Úpolové cvičenia a hry zamerané na: odpory, pretláčanie
a preťahovanie.
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- pomenovať základné povely a
útvary poradových cvičení
realizovaných vo výučbe,
- používať základné povely a
správne na ne reagovať
pohybom,
- vysvetliť význam a potrebu
rozcvičenia pred vykonávaním
pohybovej činnosti,
- pomenovať základné
pohybové zručnosti,
- zvládnuť techniku behu,
skoku do diaľky a hodu
tenisovou loptičkou,
- pomenovať a vykonať
základné polohy tela a jeho
častí,
- zvládnuť techniku základných
akrobatických cvičení v
rôznych obmenách a väzbách a
skokov, vykonať ukážku z
úpolových cvičení.

Prierezové
témy
Dopravná
výchova.
Ochrana
života
a zdravia.

Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Manipulačné,
prípravné a športové
hry.

18

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, útok, útočná činnosť, obranca, obrana,
obranná činnosť.
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 fairplay. Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností,
kondičných, koordinačných, hybridných.
Prípravné športové hry zamerané na futbal, basketbal, volejbal, tenis,
hádzanú. Pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných
pohybových zručností rôzneho charakteru.
Zásady kultúrneho správania sa na športových
podujatiach.
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Žiak vie/ dokáže:
- charakterizovať základné
pojmy súvisiace s hrami,
- pomenovať základné herné
činnosti jednotlivca,
- vymenovať názvy hier
realizovaných vo výučbe,
- aplikovať v hre dohodnuté
pravidlá a rešpektovať ich,
zvládnuť techniku manipulácie
s náčiním,
- uplatniť manipuláciu s
náčiním v pohybovej alebo
prípravnej športovej hre,
- zvládnuť herné činnosti
jednotlivca v hrách
realizovaných vo výučbe,
- využívať naučené zručnosti z
hier v rôznom prostredí
(telocvičňa, príroda, voda).

Prevencia
sociálnopatologických
javov
a prosociálna
výchova.

Hudobno-pohybové
a tanečné činnosti

9

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(rytmus, takt, tempo,
dynamika), a modernej gymnastiky, náčinie a cvičenie s náčiním:
lopta, švihadlo, stuha, kužele, obruč, rovnovážne výdrže – pózy,
podskoky a skoky (nožnicový, čertík, kadetkový).
Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok (prísunný, cval, poskočný,
polkový, valčíkový, mazurkový), 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 ako celku i jeho častí v rôznych
polohách.
Tanečné kroky a motívy regionálnych ľudových tancov: polka, valčík,
vybraných moderných tancov, aerobik, zumba, brušné tance a iné
formy cvičení s hudobným sprievodom.
Rytmizované pohyby s využitím hudby, hudobného doprovodu alebo
rôznych jednoduchých hudobných nástrojov.
Imitačné pohyby s využitím hudby, pohybová improvizácia na
hudobné motívy, alebo zadané témy, tanečná improvizácia na základe
naučených tanečných krokov, motívov, väzieb.
Pantomíma.
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Žiak vie/ dokáže:
- vymenovať základné pojmy
rytmickej a modernej
gymnastiky,
- pomenovať tanečné kroky
realizované vo výučbe,
vykonať ukážku rytmických
cvičení,
- zladiť pohyby tela, chôdzu,
skoky a beh s rytmom
navodeným potleskom,
zvukovým signálom, hudbou,
- zvládnuť základné tanečné
kroky, tanečné motívy v
rôznych obmenách
realizovaných vo výučbe,
- vytvoriť krátke väzby a
motívy z naučených tanečných
krokov ľudových i moderných
tancov,
- uplatniť prvky rytmiky a tanca
v hudobno-pohybových,
tanečných a dramatických
hrách,
- improvizovať na zadanú tému
alebo hudobný motív.

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 (vyklepávanie, vytriasanie,
automasáž a pod.) a cvičenia so zameraním na riadené spevňovanie
a uvoľňovanie svalstva (svalové napätie a uvoľnenie). 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 (cvičenia zamerané na
stabilitu a labilitu v rôznych polohách), a dynamickej rovnováhy
(balansovanie na fit lopte, cvičenia na balančných pomôckach – bosu,
go-go šliapadlo a pod), balansovanie s predmetmi (žonglovanie,
prenášanie predmetov rôznym spôsobom a pod.) Cvičenia telesnej
schémy zamerané na uvedomenie si vlastného tela – pohybových
možností jeho jednotlivých častí.
Cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie s pohybovým
(napr.
pohybové reakcie na zmyslové podnety) a psychomotorické hry
a cvičenia a hry s netradičným náčiním (balóny, štipce, noviny a pod.).
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Žiak vie/ dokáže:
- postupne uvoľniť pri slovnom
doprovode svalstvo končatín i
celého tela,
- opísať základné spôsoby
dýchania,
- vykonať jednoduché
strečingové cvičenia,
- charakterizovať cvičenia z
psychomotoriky,
- vysvetliť podstatu
psychomotorických cvičení a
ich význam, aplikovať naučené
zručnosti v cvičeniach a hrách.

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, znak, prsia, štartový skok, obrátka.
Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby
vzhľadom na povrch a terén, turistika – jej
druhy a formy, turistický výstroj, turistický
chodník, turistická značka, mapa, buzola,
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:
základná
manipulácia s lyžami a palicami, chôdza,
obraty a beh, výstupy, padanie, zjazdy (po
spádnici), brzdenie jazdy, jazda šikmo
svahom, prívrat (oboma lyžami, jednou
lyžou, v pokoji a v pohybe), odvrat, oblúky.
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Žiak vie/ dokáže:
- vymenovať základné druhy realizovaných
sezónnych pohybových aktivít,
- zvládnuť pohybové zručnosti vybraných
sezónnych aktivít,
- uplatniť prvky sezónnych pohybových činností v
hrách, súťažiach, v škole i vo voľnom čase,
- bezpečne sa pohybovať v rôznom priestore a v
rôznych podmienkach,
- prekonať pohybom rôzne terénne nerovnosti,
- vysvetliť význam a zásady ochrany prírody počas
pohybových aktivít v nej.

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,
dôležité fyziologické zmeny vplyvom
fyzického zaťaženia.
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,
praktické poskytnutie prvej pomoci.
Zásady správneho držania tela, správne
držanie tela v stoji, v sede, v ľahu, chybné
držanie tela, odchýlky v držaní tela, cvičenia
pre správne držanie tela.
Pohybový režim, aktívny odpočinok,
základné poznatky o formách pohybovej
aktivity v režime dňa (ranné cvičenie,
spontánna pohybová aktivita, racionálne
využívanie voľného času a pod.).
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Žiak dokáže/ vie:
- identifikovať znaky zdravého životného štýlu,
- rozlišovať zdravú a nezdravú výživu,
- rozpoznať nebezpečenstvo návykových látok a
ich negatívny vplyv na zdravie človeka,
- vysvetliť význam pohybovej aktivity pre zdravie
človeka,
- rozpoznať základné spôsoby a význam
otužovania organizmu,
- dodržiavať hygienické požiadavky pri
vykonávaní pohybovej činnosti,
- aplikovať zásady bezpečnosti pri cvičení,
- opísať zásady poskytovania prvej pomoci v
rôznom prostredí,
- popísať znaky správneho držania tela v rôznych
polohách,
- 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 rozvoji a diagnostikovaní
pohybovej výkonnosti.
Zdravotne
orientovaná
zdatnosť
a
odporúčané
testy
pre
posudzovanie
individuálnych výkonov: skok do diaľky z
miesta, člnkový beh 10x5 m, výdrž v zhybe,
ľah–sed za 30 sek, vytrvalostný člnkový
beh.
Meranie pulzovej frekvencie na krčnej tepne
pred zaťažením a po zaťažení, vysvetlenie
rozdielov v pulzovej frekvencii.
Príčiny zmien poznatky o vonkajších
prejavoch únavy pri zaťažení (potenie,
dýchanie, farba pokožky, koordinácia
pohybov).
Pohybové prostriedky na rozvoj kondičných
a koordinačných schopností

Žiak dokáže/ vie:
- vysvetliť význam diagnostiky pohybovej
výkonnosti pre zdravie a osobný telesný,
motorický a funkčný vývin,
- individuálne sa zlepšiť v stanovených
ukazovateľoch vybraných testov,
- odmerať pulzovú frekvenciu na krčnej tepne,
- rozpoznať základné prejavy únavy pri fyzickej
záťaži,
- využívať prostriedky na rozvoj pohybových
schopností.

Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Finančná gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať.

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.
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Etická výchova
Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Etická výchova
Tematický
celok

Časová
dotácia

Postoje
a spôsobilosti
medziľudských
vzťahov

Reálne
a zobrazené
vzory

Rozvoj
tvorivosti
iniciatívy

Dohovor
o právach
dieťaťa

5

7

6
a

7

Téma
Otvorená
komunikácia.
Ľudská
dôstojnosť a sebaúcta.
Pozitívne hodnotenie
iných.

Ročník: štvrtý
1 hodina týždenne/33 hodín ročne
Obsahový štandard
Výkonový štandard
Tolerancia a ústretovosť vo
vzťahoch, zlaté pravidlo mravnosti,
rešpekt
a úcta,
rovnoprávnosť
mužov
a žien,
komunikačné
zručnosti
v
medziľudských
vzťahoch, kultivované správanie k
osobám opačného pohlavia.

Reálne a zobrazené
vzory.
Komunikácia
a vyjadrovanie citov.
Empatia

Vzor správania , komunikačné
prostriedky a ich úloha,
prosociálne vzory v okolí dieťaťa,
čitateľský návyk – zdroj
prosociálnych vzorov.
.

Asertivita. Tvorivosť
a iniciatíva.
Spolupráca, pomoc,
darovanie.

Záujmy rozvíjajúce osobnosť človek,
kvality človeka využité pre spoločné
dobro,
tvorivosť, iniciatívnosť a vytrvalosť
pri riešení každodenných problémov

Komplexná
prosociálnosť.
Etika.
Ekonomické hodnoty.

Ľudské práva, práva detí, detská
práca, solidarita a prijatie odlišností,
povinnosti detí vyplývajúce z ich
práv.
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Žiak vie opísať rozdiely správania medzi chlapcami a
dievčatami,
rozpoznať vhodné a nevhodné správanie voči osobám
opačného pohlavia,
rozpoznať situácie, kde je potrebné ticho a počúvanie.

Žiak vie rozlíšiť na príkladoch pozitívne i negatívne
vplyvy televízie a iných komunikačných prostriedkov,
vie uviesť príklady prosociálnych ľudí zo svojho
okolia,
vie vyjadriť svoj názor na prečítanú knihu.
Žiak vie uviesť príklady vzájomnej užitočnosti,
vymenovať iniciatívy, kde môže preukázať svoj vzťah k
ochrane prírody a životného prostredia,
pripraviť si iniciatívy na ochranu prírody.

Žiak vie vymenovať päť práv dieťaťa, rozpoznať, ktoré
práva dieťaťa sa dodržujú alebo porušujú v jeho
prostredí.
Vie vysvetliť potrebu solidarity s deťmi, ktoré dlhodobo
trpia nedodržiavaním ich práv, zapojiť sa do aktivity,
ktorá podporuje solidaritu,

Prierezov
é témy
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Multikultúrn
a
výchova.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj
Ochrana
života
a zdravia.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Multikultúrn
a výchova
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.

Náboženstvo
a tolerancia.

Náš región –
naša vlasť

8

Rodina.
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu.
Ochrana prírody.

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

Dedina, mesto, región vlasť,
Slovensko, vlastenectvo.

Vie vymenovať päť povinností, ktoré má voči iným
ľuďom.
Žiak vie nielen brať od rodičov, ale im aj dávať.
Žiak vie poskytovať fyzickú aj psychickú pomoc
iným.

Žiak vie priradiť svoje bydlisko do lokality regiónu,
pomenovať špecifiká, krásy i možnosti svojho regiónu,
napísať list priateľovi, v ktorom bude vykreslený jeho
región,
Vie zostaviť prezentáciu, v ktorej predstaví svoj región,
navrhnúť akciu na pomoc svojho regiónu.

Enviromentáln
a výchova.
Multikultúrn
a
výchova.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Multikultúrn
a
výchova.
Osobnostný
a sociálny
rozvoj.
Regionálna
výchova.
Enviromentá
lna výchova.

Finančná gramotnosť :
1. Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. - Rodina, Ochrana prírody, Spolupráca, pomoc, darovanie, Ekonomické hodnoty, Výchova
k manželstvu a rodičovstvu.
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. – Rodina, Ľudská dôstojnosť a sebaústa, Etika, Výchova k manželstvu a rodičovstvu.
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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. – Tvorivosť a iniciatíva, Ekonomické hodnoty, Rodina, Výchova k manželstvu
a rodičovstvu.
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. – Ekonomické hodnoty, Spolupráca, pomoc, darovanie, Rodina, Etika.
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. – Spolupráca, pomoc, darovanie, Rodina, Etika, Ekonomické hodnoty.
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. - Reálne a zobrazené vzory.
Vybudovať čitateľský návyk ako možný zdroj objavovania prosociálnych vzorov. Súťaž o najlepšieho čitateľa.
Okrem zručnosti prečítať text a porozumieť mu je dôležitá zručnosť vyhľadať a spracovať informácie obsiahnuté v texte, či reprodukovať obsah
textu.
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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. - Otvorená komunikácia, Pozitívne hodnotenie iných, Tvorivosť a iniciatíva, Empatia, Reálne a zobrazené vzory,
Etika, Rodina.
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. - Otvorená komunikácia, Pozitívne hodnotenie iných, Empatia, Reálne a zobrazené vzory, Spolupráca,
pomoc, darovanie, Náboženská tolerancia, Rodina, Ochrana prírody.
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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Náboženská výchova
Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmet: Náboženská výchova
Tematický
celok
1.cesta nádeke

2. biblia – slovo o
nádeji

Časová Téma
dotácia
Úvodná hodina
5

Mať nádej
Som jedinečný
Cesta k druhým
Noe dôveruje Bohu
Obrazy Božej blízkosti

11

Biblia – kniha nádeje
Prvý zákon a Nový
zákon
Zem Biblie
Dobytie zasľúbenej
zeme
Gedeon
Pán Boh utešuje
Očakávanie Mesiáša
Príchod Mesiáša
Ježiš ohlasuje Božie
kráľovstvo
Ježiš sprítomňuje
Božie kráľovstvo
Opakovanie

Ročník: štvrtý
1 hod. týždenne
Obsahový štandard

Výkonový štandard

Prierezové
témy

Cesta k sebe – som jedinečný
Cesta k druhým (kamarátstvo,
priateľstvo)
Cesta do sveta, v ktorom žijem
(Noemova archa (Gn 6,18-20:
zo všetkého živého, vezmi do
archy....)
Cesta k Bohu (biblické obrazy
Božej blízkosti)

Žiak vie
vysvetliť čím je človek jedinečný
reprodukovať biblický príbeh o Noemovej arche
nájsť súvis medzi biblickým príbehom o Noemovej arche
a zodpovedným prístupom k prírode
vnímať Boha ako toho, ktorý zachraňuje
vnímať potrebu sebariadenia
akceptovať vzájomnú spätosť s celým stvorenstvom
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických obrazov Božej
blízkosti.

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

Biblia kniha kníh
Odkrývanie nádeje v živote
biblických postáv (sudca
Gedeon, proroci Micheáš
a Izaiáš – kmeň Jesseho
Biblické posolstvo nádeje –
príchod Mesiáša (Ján Krstiteľ,
Panna Mária)
Ježiš ohlasuje Božie kráľovstvo
(podobenstvá o Božom
kráľovstve)
Ježiš sprítomňuje Božie
kráľovstvo (Ježišove zázraky)

Žiak vie
vymenovať základné delenie kresťanskej Biblie
reprodukovať biblický príbeh o povolaní Gedeona
jednoduchým spôsobom interpretovať biblické texty
proroctiev prorokov Micheáša (a ty Betlehem...) a Izaiáša – kmeň
Jesseho, ako posolstvo nádeje
interpretovať biblické príbehy o Jánovi Krstiteľovi a Panne Márii ako
naplnenie očakávanej nádeje na príchod Vykupiteľa
identifikovať sa s postojmi nádeje v živote biblických postáv
na príklade biblických postáv objavovať prastarú ľudskú skúsenosť
„mať smer“ ako základný predpoklad pre zmysel
vnímať Bibliu ako slovo nádeje v živote človeka a ľudstva.
formovať postoj nádeje prostredníctvom biblických postáv
interpretovať biblické príbehy o Ježišových uzdraveniach ako znaky
Božieho kráľovstva a znaky Božieho záchranného konania.

Zdravý
životný štýl,
enviromentál
na
výchova,
výchova k
materstvu a
rodičovstvu,
protidrogová
výchova.
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3. nádej
presahujúca
smrť

6

.Najväčšie obmedzenie
človeka
Bože, kde si? (Jób)
Ježiš – silnejší ako
smrť
Vzkriesenie Lazára
Veľkonočné obdobie
Sviatosť pomazania
chorých

Skúsenosť strachu, dôvery
a nádeje
Bože, kde si? (Jób)
Smrť a nádej (vzkriesenie
Lazára)
Ježiš – silnejší ako smrť
Sviatosť pomazania chorých
ako priestor nádeje v situácii,
kde pozemská nádej už končí

Žiak vie
reflektovať svoj pohľad na ľudské utrpenie
vnímať skúsenosť s utrpením a bolesťou ako súčasť ľudského života
objaviť súvislosť medzi Ježišovou skúsenosťou s utrpením, smrťou,
zmŕtvychvstaním a kresťanskou nádejou presahujúcou smrť
objaviť posolstvo veľkonočného tajomstva v kresťanskej viere, ktorá
dáva nádej presahujúcu smrť
rozvíjať postoj empatie k ľudskému utrpeniu
je vnímavý pre existenciálnu skúsenosť so životom a smrťou a
náboženskú hĺbku ktorú spoznáva v živote druhých ľudí a v liturgii

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.

4. svedectvo
nádeje

6

Veže v našom meste
Rôzne veže – rôzne
vierovyznania
Kostolné veže –
symboly nádeje
.Kresťan – nositeľ
Krista
Kresťania - nádej pre
svet
Svedkovia nádeje

rôzne veže v jednom meste
kresťanské cirkvi pôsobiace
v našej krajine (regióne)
miesta pre spoločné slávenie,
prácu, a nasadzovanie za
ľudské práva a pokoj
s kresťanmi iných cirkví

Žiak vie
prostredníctvom modelových situácií zo života detí z rôznych cirkví,
hľadať spoločné a rozdielne znaky s Rímskokatolíckou cirkvou
vnímať svedectvo nádeje v živote kresťanov z rôznych cirkví
vytvoriť projekt so stručným prehľadom kresťanských cirkví
pôsobiacich v našej krajine (regióne) a navrhnúť spoločnú
angažovanosť pre dobro(sociálna oblasť)
osvojovať si postoj tolerancie, porozumenia a vzájomnej dôvery
k ľuďom iných denominácií

OSR

5. prameň nádeje

5

Modlitba – prameň
nádeje
Cirkev – prameň
nádeje
Modlitba svätého
ruženca
Opakovanie

Modlitba – život v Božej
prítomnosti
Bože, si pri mne (Žalm 139)
Boh – stred kresťanského
spoločenstva

Žiak vie
jednoduchým spôsobom zdôvodniť potrebu modlitby pre duchovný
rozmer človeka
na modelových situáciách objaviť nádej zo života viery
vnímať potrebu stíšenia
cvičením stíšenia a meditácie vytvárať priestor pre stretnutie s Bohom
v modlitbe

Enviromentál
na
výchova,
regionálna
výchova.
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