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Slovenský jazyk 

Základná škola , Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra Ročník: siedmy 

5 hodín týždenne/ 165 hodín ročne 

Tematický 

Celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

 

Zvuková 

stránka 

jazyka – 

fonetika, 

fonológia 

6 Opakovanie učiva z 5. 

ročníka – interpunkcia, 

vokalizácia predložiek 

Výslovnosť slov podľa 

pôvodu  

Rečnícke vystúpenie -

melódia viet, prestávka, 

sila hlasu, dôraz, hlavný 

slovný prízvuk 

Aplikačný kontext:  

dynamický opis, umelecký 

opis, slávnostný príhovor 

(prívet), projekt 

 

Pojmy: 

spisovná výslovnosť 

v slovách cudzieho pôvodu 

 

Žiak 

- dokáže samostatne a bez prípravy správne, plynule a nahlas 

čítať akékoľvek texty (vrátane tabuliek), ktorých obsah, štýl a 

jazyk sú primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a 

dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby mohol čo 

najefektívnejšie pochopiť informácie 

- dokáže správne v domácich a cudzích slovách artikulovať a 

spisovne vyslovovať slabiky de, te, ne, le, di, ti, ni, li; 

dodržiavať správnu dĺžku slabík a pravidlá spodobovania 

- pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky nadväznosti: hlavný 

slovný prízvuk, typ písma, interpunkciu 

- dokáže nahlas a plynulo prečítať svoj text, pričom správne 

artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo svojho prejavu 

poslucháčom 

- dokáže v komunikačnej situácii plynulo a zrozumiteľne 

artikulovať a uplatňovať primeranú silu hlasu. 

- dokáže správne dodržiavať hlavný slovný prízvuk 

  
 

Osobnostný 

a sociálny 

vývoj 

človeka – 

dôraz 

a melódia – 

sebaprezent

ácia 

a vysielani

e 

komunikač

ného 

signálu 

k svojmu 

okoliu 
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Náuka 

o slove - 

lexikológia 

12 Opakovanie zo 6. ročníka 

– tvorenie slov 

odvodzovaním 

a skladaním, neutrálne 

a citovo zafarbené slová 

Nespisovné slová – 

slangové a nárečové 

Slová cudzieho 

a domáceho pôvodu 

Slová podľa dobového 

výskytu – neologizmy, 

historizmy, archaizmy 

Skratky, značky, 

iniciálové slová, 

skratkové slová 

Aplikačný kontext:  

dynamický opis, umelecký 

opis, slávnostný príhovor 

(prívet), projekt 

 

  Pojmy: 

- spisovné slová – 

nespisovné slová 

- domáce slová – slová 

cudzieho pôvodu 

- nové slová 

- zastarané slová, 

historizmy archaizmy 

- slangové slová 

- nárečové slová 

- skratky 

  

Žiak 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov a určiť ich v texte 

- dokáže vyhľadať určené lexikálne prostriedky v texte a posúdiť 

ich štylistický význam 

- dokáže v prečítanom texte vysvetliť význam slov, ktoré pozná 

- dokáže na základe kontextu alebo pri jazykovej a štylistickej 

analýze textu odhadnúť význam slov, ktoré nepozná a overiť si 

ich v jazykových slovníkoch 

- dokáže určiť v slove slovotvorný základ, predponu a príponu a 

vysvetliť ich využitie na zmenu lexikálneho významu 

- dokáže v texte priradiť základové slovo k odvodenému slovu 

a naopak 

- dokáže určiť slová, z ktorých vzniklo zložené slovo 

- dokáže prispôsobiť lexiku textu vzhľadom na cieľ 

komunikačnej situácie 

- dokáže vysvetliť pojem skratka, vytvoriť ju a 

použiť v texte.  

 

- pri tvorbe textov funkčne využíva bohatstvo spisovnej a 

nespisovnej lexiky národného jazyka s ohľadom na 

žáner/slohový postup/štýl a cieľ komunikácie 

- dokáže vybrať a používať vhodnú jazykovú príručku 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a opraviť 

chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti z lexikológie 

- dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne využívať slovnú 

zásobu s ohľadom na cieľ, obsah a adresáta komunikácie 

Multikultúr

na výchova 

– vplyv 

cudzích 

jazykov na 

vplyv 

slovnej 

zásoby 

slovenskéh

o jazyka 
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Tvaroslovie - 

morfológia 

34 Podstatné mená – 

opakovanie – gramatické 

kategórie, pomnožné 

podstatné mená – 

určovanie rodu a vzoru 

Prídavné mená- 

opakovanie – gramatické 

kategórie 

Číslovky – základné – 

písanie a pravopis, 

násobné a radové – 

písanie a pravopis, určité 

a neurčité Slovesá – 

opakovanie – gramatické 

kategórie, 

plnovýznamové 

a neplnovýznamové, 

slovesný vid Príslovky – 

druhy a stupňovanie, 

Spojky – funkcia 

a písanie čiarky pred 

spojkami  

Aplikačný kontext:  

dynamický opis, umelecký 

opis, slávnostný príhovor 

(prívet), projekt 

 

Pojmy: 

- pomnožné podstatné mená: rod 

číslovky – ohybný slovný druh  

- delenie čísloviek: určité, neurčité; 

násobné  

- skloňovanie čísloviek; rod, číslo, pád  

- slovesá: ohybný slovný druh  

- slovesá: jednoduchý – zložený tvar  

- vid: dokonavý, nedokonavý  

- spojky – neohybný slovný druhy  

 

 

 

Žiak 

- dokáže vysvetliť štylistickú funkciu stupňovania prísloviek 

v texte 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a opraviť 

chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti z morfológie 

- dokáže vo svojom prejave používať správne tvary ohybných a 

neohybných slovných druhov 

Sociálny 

rozvoj 

človeka – 

človek ako 

člen istého 

jazykového 

spoločenstv

a 

 

Skladba- 

syntax 

 

17 

Opakovanie učiva 

o jednoduchej vete –  

podmet a prísudok, 

prisudzovací sklad, 

zhoda, holá a rozvitá 

veta, viacnásobný vetný 

člen, dvojčlenná veta, 

jednočlenná veta 

slovesná a menná 

Aplikačný kontext:  

dynamický opis, umelecký 

opis, slávnostný príhovor 

(prívet), projekt 

 

Pojmy: 

 

- holá veta, rozvitá veta,  

- rozvitá s viacnásobným vetným členom  

- vetný základ  

- vedľajšie vetné členy: predmet,  

- príslovkové určenie  

 (miesta, času, spôsobu, príčiny)  

- jednočlenná veta: slovesná, neslovesná  

 
 

Žiak 

- dokáže v jednoduchých vetách určiť hlavné vetné členy a 

zdôvodniť ich funkciu 

- dokáže na základe analýzy rozlíšiť jednotlivé typy viet 

- dokáže samostatne tvoriť jednočlenné a dvojčlenné vety s 

rôznou modalitou, pričom dodržiava správny slovosled a 

správne používa interpunkčné znamienka 

- dokáže pri tvorbe dvojčlenných viet správne používať hlavné 

vetné členy, resp. pri jednočlenných vetách vetný základ 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a opraviť 

chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti zo syntaxe  

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché holé vety, jednoduché 

rozvité vety (jednočlenné a dvojčlenné vety), pričom dodržiava 

správny slovosled a intonáciu 

Sociálny 

rozvoj 

človeka - 

človek ako 

člen istého 

jazykového 

spoločenstv

a 
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Sloh 
14 Slávnostný príhovor 

(prívet) 

Umelecký opis  

Dynamický opis – opis 

pracovnej činnosti, opis 

pracovného postupu  

Projekt 

Aplikačný kontext: 

 dynamický opis, umelecký 

opis, slávnostný príhovor 

(prívet), projekt 

 

Pojmy: 

umelecký opis 

slávnostný príhovor 

(prívet) 

pointa 

 

 

Žiak 

- dokáže na základe analýzy jednotlivých textov identifikovať, 

systematizovať a zovšeobecniť poznatky o slohových 

útvaroch/žánroch 

- dokáže na základe explicitných a implicitných informácií 

v umeleckom texte analyzovať dej a vyvodiť pointu 

.  

- dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľom písania 

- dokáže na základe analýzy stanovenej komunikačnej situácie 

vybrať vhodný slohový útvar/žáner 

- dokáže vytvoriť osnovu a koncept pripravovaného textu 

- dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému ucelený text, 

ktorý spĺňa znaky konkrétneho slohového útvaru/žánru 

- dokáže pri písaní textu zohľadniť a odôvodniť požiadavky na 

formálnu úpravu slohových útvarov/žánrov 

- dokáže prijať hodnotenie iných a zapracovať identifikované 

chyby s cieľom zlepšiť organizáciu a nadväznosť myšlienok, 

opraviť jednotlivé chyby a formálnu úpravu textu  

- dokáže porovnať a odlíšiť jednotlivé slohové útvary/žánre 

- si dokáže systematicky a prehľadne tvoriť poznámky, 

zaznamenávať kľúčové slová a uplatniť ich vo vlastnom texte 

- dokáže vytvoriť čistopis 

- dokáže samostatne a pohotovo sformulovať základné 

myšlienky na zvolenú tému a zrozumiteľne ich vysloviť 

- dokáže samostatne sformulovať text na určenú tému 

- dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať svoju výpoveď 

- dokáže vytvoriť logicky usporiadaný súvislý text 

- dokáže vhodne začať a ukončiť svoj prejav a použiť pritom 

vhodné výrazové prostriedky 

- dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť informácie získané 

z rôznych informačných zdrojov 

  

Osobnostný 

rozvoj 

človeka – 

schopnosť 

vnímať 

okolitý svet 
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Komunikácia 16 Opakovanie zo 6. 

ročníka – priama 

reč, rozprávanie 

Komunikačné 

situácie – 

vysielateľ, 

prijímateľ, 

komunikačná 

situácia, dialóg 

Asertívna 

a efektívna 

komunikácia – 

komunikačný 

zámer 

Tvoríme 

prívet/príhovor 

Projekt 

Aplikačný kontext: 

dynamický opis, umelecký opis, 

slávnostný príhovor (prívet), projekt 

 

 

Pojmy: 

tabuľka: názov, hlavička, riadok, 

stĺpec, graf 

     - komunikačná situácia: 

odosielateľ,      prijímateľ 

     - asertívna komunikácia 

efektívna komunikácia 

slávnostný príhovor (prívet) 

pointa 

 

- dokáže z obsahového a formálneho hľadiska 

správne vybrať text a odôvodniť výber textu 

v konkrétnej situácii 

- dokáže samostatne a bez prípravy správne, 

plynule a nahlas čítať akékoľvek texty (vrátane 

tabuliek), ktorých obsah, štýl a jazyk sú 

primerané jeho jazykovej úrovni a skúsenostiam a 

dokáže prispôsobiť rýchlosť čítania tomu, aby 

mohol čo najefektívnejšie pochopiť informácie 

- dokáže vyhľadať v texte explicitne a implicitne 

vyjadrené informácie vzťahujúce sa na danú tému 

a správne spojiť jednotlivé údaje do komplexnej 

informácie 

- dokáže na základe explicitných a implicitných 

informácií v umeleckom texte analyzovať dej a 

vyvodiť pointu 

- dokáže vyjadriť názor na prečítaný text 

- dokáže prerozprávať obsah textu so zachovaním 

časovej a logickej postupnosti 

- dokáže vysvetliť pojmy: tabuľka, názov, hlavička, 

riadok a stĺpec 

- dokáže určiť jednotlivé časti tabuľky, pomenovať 

ich a objasniť vzťahy medzi nimi 

- dokáže navrhnúť tému písania, ktorá je v súlade s 

komunikačnou situáciou a cieľom písania 

- dokáže na základe analýzy stanovenej 

komunikačnej situácie vybrať vhodný slohový 

útvar/žáner 

- dokáže v rozličných informačných zdrojoch 

vyhľadať informácie (slová, vety, textové pasáže) 

súvisiace s obsahom jeho textu a použiť ich 

- si dokáže systematicky a prehľadne tvoriť 

poznámky, zaznamenávať kľúčové slová a 

uplatniť ich vo vlastnom text 

Mediálna 

výchova – 

uvedomenie si 

vplyvu médií 

na osobnosť 

človeka 
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    - dokáže samostatne sformulovať text na určenú 

tému 

- dokáže podľa logickej postupnosti usporiadať 

svoju výpoveď dokáže použiť vhodné jazykové i 

mimojazykové (mimika, gestikulácia, postoj) 

prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou 

- dokáže v danej komunikačnej situácii použiť 

vhodný spoločenský tón v súlade s cieľom 

komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná 

komunikácia uskutočňuje 

- dokáže z východiskového textu  vybrať potrebné 

údaje a usporiadať ich do tabuľky 

- dokáže v rozličných informačných zdrojoch 

vyhľadať informácie v grafoch a tabuľkách 

a použiť ich v rámci svojho textu  

- dokáže zdôvodniť výber a použitie rozličných 

informácií z grafov a tabuliek vo svojom texte 

- dokáže z dostupných údajov a informácií vytvoriť 

tabuľku a graf a použiť ich v texte  

- dokáže opraviť texty vytvorené niekým iným 

- dokáže zdôvodniť, prečo niektoré pripomienky 

nezapracoval vo svojom texte. Pri obhajobe 

svojho názoru rešpektuje spoločenské a 

komunikačné pravidlá 

- dokáže zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a 

svoje hodnotenie dokáže zdôvodniť 

- dokáže sformulovať vlastný názor a použiť 

presvedčivé argumenty a vhodné výrazové 

prostriedky 

- si dokáže samostatne zvoliť a sformulovať tému 

komunikácie 

- dokáže samostatne a pohotovo sformulovať 

základné myšlienky na zvolenú tému a 

zrozumiteľne ich vysloviť 

- dokáže vhodne začať a ukončiť svoj prejav a 

použiť pritom vhodné výrazové prostriedky 

- dokáže správne a spoločensky vhodne 

sformulovať otázky, aby zistil, ako poslucháči porozumeli 

vytvorenému prejavu 
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- dokáže posúdiť z hľadiska jazykovej správnosti a 

spoločenského tónu vyjadrenie partnerov v danej 

komunikácii 

- dokáže zhodnotiť obsah a kvalitu ústnych 

prejavov spolužiakov a reagovať na ne spoločensky 

vhodným spôsobom 

- dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť 

informácie získané z rôznych informačných zdrojov 

- dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne 

využívať slovnú zásobu s ohľadom na cieľ, obsah a 

adresáta komunikácie 

- dokáže počas komunikácie opraviť alebo 

preformulovať vety vo svojej výpovedi 

- dokáže na základe analýzy zhodnotiť správnosť 

použitého žánru/útvaru a uplatnenie časovej a logickej 

postupnosti v ústnom prehovore komunikačného partnera 

- dokáže v slovnej situácii plynulo a zrozumiteľne 

artikulovať a uplatňovať primeranú silu hlasu 

- dokáže primerane gestikulovať, používať vhodnú 

mimiku, zaujať spoločensky vhodný postoj a dodržiavať 

vhodnú vzdialenosť s komunikujúcim 
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Literatúra 
66 Anekdoty,  

Poézia – básne, 

piesne Próza – 

detský hrdina v 

literatúre, detektívna 

literatúra, 

dobrodružná 

literatúra, western, 

robinsonáda,  fantasy 

literatúra, 

Dramatické umenie 

– rozhlasová hra, 

filmový scenár 

Aplikačný kontext: 

báseň, populárna pieseň, prozaický text, 

dobrodružná literatúra 

 

Pojmy: 

- umelecká literatúra 

- rozhlasová hra 

- monológ 

- rým prerývaný, obkročný 

- voľný verš 

Žiak 

- dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, 

pri hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava správnu výslovnosť 

- dokáže vysvetliť, čo je anekdota anekdota a 

uviesť príklad 

- dokáže vysvetliť podstatu humoru v anekdote 

z hľadiska deja, charakteristiky postavy a 

štýlu 

- dokáže funkčne využiť anekdotu vo svojom 

texte 

- dokáže vytvoriť krátky vtipný príbeh. Pri 

jeho tvorbe aplikuje svoje znalosti o 

anekdote 

- dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a 

uviesť, čo ho vyvolalo 

- dokáže vysvetliť podstatu jednotlivých 

literárnych pojmov 

- dokáže v texte identifikovať žánrové znaky 

prečítaného literárneho diela 

- dokáže vyhľadať v literárnom diele hlavné a 

vedľajšie postavy, dokáže charakterizovať 

hlavné postavy z čitateľského hľadiska a 

svoje tvrdenie podložiť argumentmi 

- dokáže transformovať prozaický text na 

dramatický, výrazne ho prečítať a 

prezentovať ho v dramatizovanom čítaní 

- dokáže na základe analýzy literárneho diela 

identifikovať jeho vnútornú kompozíciu a 

svoje tvrdenie zdôvodniť 

- • dokáže vytvoriť príbeh, v ktorom sú 

obsiahnuté všetky fázy vnútornej kompozície 

- • dokáže rozpoznať jednotlivé spôsoby 

rozprávania 

- • dokáže transformovať spôsoby rozprávania 

– z ja-rozprávania do on-rozprávania a 

naopak 

Sociálny 

rozvoj 

človeka 

Osobnostný 

rozvoj 

človeka – 

samota verzus 

človek ako 

spoločenský 

tvor - 

robinsonáda 

Multikultúrna 

výchova – 

poznávanie 

iných kultúr - 

western 

Osobnostný 

rozvoj 

človeka – 

zločin - 

morálna 

formácia 

človeka 
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    - dokáže analyzovať umelecký text z hľadiska 

témy, kompozície a štylizácie 

- dokáže vysvetliť pojmy dobrodružná 

literatúra, umelecká literatúra 

- dokáže nájsť jazykové prostriedky, ktorými 

autor dosahuje dramatické napätie v texte a 

svoje tvrdenie vie zdôvodniť 

- dokáže plynulo čítať dramatický text, pri 

hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava spisovnú výslovnosť 

- dokáže výrazne prečítať prehovory 

jednotlivých postáv dramatického textu v 

súlade s ich charakterom 

- dokáže vysvetliť rozdiel medzi rozprávkou 

ako literárnym žánrom a rozhlasovou 

rozprávkou 

- dokáže na základe analýzy vytvoriť dejovú 

osnovu literárnej/rozhlasovej rozprávky 

- dokáže na základe analýzy prerozprávať 

obsah literárnej/rozhlasovej rozprávky 

- dokáže určiť na základe analýzy rozhlasovej 

rozprávky hlavné a vedľajšie postavy, dokáže 

charakterizovať hlavné postavy a svoje 

tvrdenie podložiť argumentmi 

- dokáže transformovať dramatický literárny 

text na prozaický 

- dokáže vytvoriť jednoduchý scenár pre 

rozhlasovú podobu rozprávky 

- dokáže vyjadriť svoj zážitok z rozhlasovej 

hry a uviesť, čo ho vyvolalo 

- dokáže vytvoriť jednoduchý básnický text, 

v ktorom uplatní obkročný alebo prerývaný 

rým 

- dokáže analyzovať text populárnej piesne 

z hľadiska témy, štylizácie a metriky 

- dokáže vyjadriť svoj zážitok z textu piesne 

a uviesť, čo ho vyvolalo 

 

 

  

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu – 

medzigenerač

né rozdiely a 

medzigenerač

ný dialóg – 

detský hrdina 

v literatúre 

Ochrana 

života 

a zdravia – 

rozvíjať 

kladný postoj 

k životu 

(nebezpečné 

dobrodružstvá

), Mediálna 

výchova – 

rozhlasová 

hra 
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Finančná gramotnosť 

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Čiastková kompetencia 4:  Popísať spôsob používania rôznych metód platenia.  

Úroveň 2: Opísať moderné spôsoby platenia. 

(dynamický opis) 

Téma: Sloh. Komunikácia. 

Plánovanie,  príjem a práca 

Čiastková kompetencia 1: Identifikovať zdroje osobných príjmov. Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). Uviesť príklady 

zdrojov príjmu iných než mzda (napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem domácnosti, štátna sociálna podpora). 

(náuka o slove (slová z oblasti peňažníctva a finančníctva) – rozvíjanie slovnej zásoby – slová cudzieho pôvodu, neologizmy a pod.) 

Téma: Sloh. Komunikácia. 

 

Finančná zodpovednosť spotrebiteľa 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. Úroveň 2: Vysvetliť, ako komunikácia o 

finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať konfliktom (finančná inštitúcia, klient). 

(efektívna komunikácia) 

Téma: Zvuková stránka jazyka. Sloh. Komunikácia. 

 

Čitateľská gramotnosť 

Rozvoj bázovej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného.  

Rozvíjať rýchlosť čítania. 

Eliminovať chybovosť čítania.  

Rozvíjať plynulosť čítania.  

Rozvíjať porozumenie textu. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie vyjadrené priamo v texte.  

Vyhľadávať informácie, ktoré sú skryté.  
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Pokúšať sa o posúdenie/zhodnotenie 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. návštevou knižnice, dramatizáciou prečítaného textu. 

 

Žiaci sú 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. 

 
 

DIKTÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE 

Ročník Počet Zameranie Rozsah Počet Zameranie 

7. ročník 

 
4 opakovanie učiva zo 6. ročníka 

cudzie slová 

číslovky 

opakovanie učiva zo 7. Ročníka 

71 – 80 

plnovýznamových slov 
2 umelecký opis 

charakteristika osoby 

 

 

HODNOTENIE 

SLOHOVÉ PRÁCE HODNOTIŤ PODĽA TÝCHTO KRITÉRIÍ: 

 

1. Vonkajšia forma (max. 4 body) 

Celková úprava 
Čitateľnosť Zreteľné rozlíšenie veľkých a malých písmen, dôsledné dodržanie diakritických znamienok. Každé písmeno musí byť jasne 

identifikovateľné tak, aby nemohlo prísť k jeho zámene za iné písmeno. 

Zreteľné grafické členenie 

odsekov 

Na začiatku každého odseku treba začať písať asi 1,5 – 2 cm od začiatku daného riadka. 

Prepísanie práce z konceptu 

do čistopisu 

Práca musí byť za daný časový limit kompletne prepísaná z konceptu do čistopisu; v inom prípade sa nemôže prideliť maximálny počet 

bodov za vonkajšiu formu. Pre potreby hodnotenia vnútornej formy a celkového dojmu sa však pokračuje v hodnotení práce v koncepte na 
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tom mieste, kde sa končí neúplný čistopis. 

Čistota textu Bez škrtania. V čistopise žiaci nemajú škrtať, v nevyhnutnom prípade majú dať chybne napísané slovo do okrúhlych zátvoriek a 

prečiarknuť ho vodorovnou čiarou. 

Dodržiavanie okrajov Dodržiavanie okrajov: vnútorných aj vonkajších; v prípade potreby slová na konci riadkov rozdeľovať. 

Dodržanie predpísaného 

rozsahu 

Ak žiaci napíšu menej alebo viacej ako je predpísaný rozsah, t.j. zákonite nezískajú maximálny počet bodov za vonkajšiu formu. 

 

2.Vnútorná forma (max. 20 bodov) 

Obsah (max. 4 body) 
Dodržanie témy Práca musí reagovať na všetky kľúčové slová v zadaní, v názve. 

Myšlienkové vyústenie Zakončenie práce, záver. 

Rozprávanie – príbeh s pointou. Úvaha – primeranosť vyjadrovania sa veku žiakov. Výklad – vysvetlenie problému. 

 

Kompozícia (max. 4 body) 

Uplatnenie zodpovedajúceho slohového 

postupu 

Dodržanie žánrovej formy. 

Vnútorná stavba, členenie textu Členenie do myšlienkových celkov – odsekov, vyváženosť jednotlivých častí. 

Rozprávanie – zápletka, zauzľovanie deja, vyvrcholenie deja, nečakaný obrat v deji, rozuzlenie; jednoduché rozprávanie – 

úvod, jadro, záver; časový sled; pásmo rozprávača, pásmo postáv. 

Nadväznosť a logickosť textu Úvaha – citáty, umelecké prostriedky, vlastné myšlienky a hodnotenie problému. Výklad – vyváženosť argumentácie a 

sprievodných vysvetlení. 

 

Jazyk (max. 4 body) 
Správne využitie slovných druhov Slovné druhy typické pre daný slohový postup a útvar/žáner. 

Morfologická správnosť jazykových 

prostriedkov 

Správne väzby slovies, správne pádové koncovky a pod. 

Syntaktická správnosť jazykových 

prostriedkov 

Správne postavenia prívlastkov, slovosled a pod. 

Rôznorodosť, variabilnosť Rôznorodé syntaktické prostriedky i slovné druhy. Neopakovanie slov. Šírka slovnej zásoby. Rozprávanie – použitie častíc, 

citosloviec. Úvaha – umelecké prostriedky. Výklad – vedeckosť jazyka, pravdivosť uvedených faktov. Opis – primeranosť 

jazyka – prirovnania, neutrálnosť. 

 

Pravopis (max. 4 body) 

4 body 0 – 4 chyby 

3 body 5 – 8 chýb 

2 body 9 – 12 chýb 
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1 bod 13 – 16 chýb 

0 bodov 17 a viac chýb 
Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. (Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba) 

Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa 

nezarátavajú do chýb. 

Štýl (max. 4 body) 

Správna štylizácia viet Zrozumiteľnosť textu ako celku. 

Tvorivosť Tvorivá lexika. 

Pútavosť Podanie zaujímavou, nezvyčajnou formou, ktorá vyvoláva v čitateľovi zvedavosť. 

 

Celkový dojem (max. 4 body) 
Celkové vyznenie práce po jej prvom 

prečítaní. 

 

Práca by nemala obsahovať Nelogické názory, protispoločenské postoje, protihumánne a neetické názory, názory propagujúce poškodzovanie ľudského 

zdravia, iné. 

 

Hodnotiaca stupnica 

DIKÁTY PÍSOMNÉ PRÁCE 

Známka Chyby v diktáte Známka Body 

1 0 – 1 chyba 1 28 – 26 bodov 

2 2 – 3 chyby 2 25 – 21 bodov 

3 4 – 7 chýb 3 20 – 14 bodov 

4 8 – 10 chýb 4 13 – 9 bodov 

5 11 a viac chýb 5 8 – 0 bodov 

Poznámka: 

 Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za 1 chybu. Napr.: Ríchly chlapec mal ríchly krok. = 1 chyba 

 Ak je v texte napísané rovnaké slovo v rovnakom tvare s tou istou pravopisnou chybou, táto chyba sa počíta len raz. Každá chyba v interpunkcii sa počíta ako osobitná 

chyba toľkokrát, koľkokrát sa vyskytne v texte. Všetky chyby majú rovnakú hodnotu. Javy, ktoré sa žiaci ešte neučili, sa nezarátavajú do chýb. 
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Anglický jazyk 

Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 hod. týždenne; 99 hod. ročne 

Ročník Siedmy 

Škola 
ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Lipt. 

Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

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 každého ročníka. Navrhované delenie výkonových štandardov do 

ročníkov je iba odporúčané (nie povinné), pričom žiak musí na konci nižšieho stredného 

vzdelávania dosiahnuť úroveň A 2. 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. 

 

Počúvanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

 porozumieť podstate počutého natoľko, aby bol schopný spĺňať konkrétne 

potreby za predpokladu, že reč je jasne formulovaná a pomaly artikulovaná, 

 porozumieť slovným spojeniam a vetám vzťahujúcim sa na bežné oblasti 

každodenného života,   

 porozumieť základným informáciám v krátkych zvukových záznamoch, v 

ktorých sa hovorí o predvídateľných každodenných záležitostiach.  

 pochopiť vety, výrazy a slová, ktoré sa ho priamo týkajú,  

 porozumieť základným bodom v rečovom prejave na témy, ktoré sú mu 

známe. 

 

Čítanie s porozumením – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže:  

 porozumieť krátkym jednoduchým textom, ktoré obsahujú veľmi 

frekventovanú slovnú zásobu,  

 rozumieť označeniam a nápisom na verejných miestach,  

 pochopiť konkrétne informácie v jednoduchších písaných materiáloch, 

s ktorými prichádza do styku, akými sú napríklad listy, brožúry a krátke texty, 

porozumieť jednoduchým osobným listom,  
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 vyhľadať konkrétne informácie v jednoduchých každodenných materiáloch, 

akými sú napríklad prospekty, jedálne lístky, programy a časové 

harmonogramy, 

 z kontextu krátkeho prečítaného textu pochopiť význam niektorých neznámych 

slov. 

 

Písomný prejav – výkonový štandard 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže: 

 napísať jednoduché osobné listy,  zaznamenať krátky jednoduchý odkaz za 

predpokladu, že môže požiadať o jeho zopakovanie a preformulovanie, 

 stručne a krátkymi vetami predstaviť a charakterizovať osoby a veci,  

 napísať jednoduché vety a spojiť ich najčastejšie sa vyskytujúcimi spojovacími 

výrazmi, 

 jednoducho opísať aspekty všedného dňa - miesto, škola, rodina. 

Ústny prejav – výkonový štandard  

 

Ústny prejav – dialóg 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže: 

 komunikovať v jednoduchých a bežných situáciách, ktoré vyžadujú 

jednoduchú a priamu výmenu informácií na známe a bežné témy, 

 zvládnuť krátke spoločenské konverzačné výmeny 

 zapojiť sa do krátkych rozhovorov na známe a bežné témy,  

 používať jednoduché zdvorilostné formy oslovení, 

 vyjadriť, čo sa mu páči a čo nie, 

 požiadať o rôzne jednoduché informácie, služby a veci, alebo ich poskytnúť. 

 

Ústny prejav – monológ 

 

Žiak na konci 7. ročníka dokáže: 

 opísať každodené skutočnosti zo svojho prostredia, napríklad ľudí, školu 

a miesto, 

 opísať niečo ako jednoduchý sled myšlienok, 

 podať krátky jednoduchý opis udalostí a činností, opísať svoje plány a osobné 

skúsenosti. 
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Obsahový štandard pre 7. ročník 

 
Kompetencia č. 1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Relating with 

others in a 

communicative 

situation 

Nadviazať 

kontakt v 

súlade s 

komunikačnou 

situáciou 

 

 

 

 

 

Getting someone’s 

attention Upútať 

pozornosť 

Greeting sb Pozdraviť 

Responding to a 

greeting Odpovedať na 

pozdrav 

Expressing thanks and 

appreciation 

Poďakovať sa a 

vyjadriť uznanie 

Can I help you? 

What’s the matter? 

Beautiful day, isn’t it? 

Hello. How´s your 

day. Good to see you. 

Great, thanks. What 

about you? 

Many thanks! Thank 

you so much. Thank 

you very much. 

Slovosled vo vetách v prítomnom a 

minulom jednoduchom čase, tvorba 

otázky, odpovede, záporu. Krátka 

prídavná otázka so slovesom to be. 

Zdvorilá otázka so slovesom can. 

Komunikačný kontext sa realizuje: - 

dialóg, - neverbálna komunikácia s 

uplatnením hovorového štýlu. Typy 

textov: úryvky a dramatizácie 

rozprávok, riekanky, pesničky, 

básničky, komiksy a pod. Pravidlá 

slušnosti v komunikácii. 

Interkultúrne rozdiely pri 

nadviazaní rozhovoru a neverbálnej 

komunikácii. 
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Kompetencia č. 2: „Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A2 

 

 

Kompetencia č. 3: „Vybrať si z ponúkaných možností“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Choosing from given 

options Vybrať si z 

ponúkaných možnost 

 

 

 

Identifying 

Identifikovať 

Describing Opísať 

Confirming/Refusing 

Potvrdiť/Odmietnuť 

The fastest animal in the 

world is the cheetah. The 

next train to Prague 

leaves at 4. Put some 

potatoes in a saucepan 

and boil themSo I’ll meet 

you at 2 p.m 

Budúci dej vyjadrený 

pomocou will, tvorba 

otázky, odpovede a 

záporu. Určitý a neurčitý 

člen. Tvorba množného 

čísla nepravidelných 

podstatných mien. 

 

Kompetencia č. 4: „Vyjadriť názor“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Expressing an 

opinion Vyjadriť 

názor 

 

 

 

 

 

 

Expressing an 

opinion Vyjadriť 

názor 

Expressing 

agreement Vyjadriť 

súhlas 

Expressing 

disagreement 

Vyjadriť nesúhlas 

Expressing 

conviction Vyjadriť 

presvedčenie 

Well, the show was really 

interesting. Her story was 

really amusing. The food 

was excellent. I was bored. 

In my opinion, London is a 

very beautiful city. 

I think you’re (probably) 

right. I agree with you. Not a 

bad idea 

I’m afraid I don’t agree with 

you. That can’t be true. 

That’s nonsense. No, you’re 

wrong! Are you sure about 

that? 

I hope you understand. 

Prídavné mená s 

koncovkou -ed, - ing. 

Intenzifikátory very, 

really, quite, quite so, a 

bit. Jednoduchý minulý 

čas, tvorba otázky, 

odpovede a záporu. 

Vyjadrenie budúceho deja 

pomocou will. 

  

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Listening to and giving 

information Vypočuť si 

a podať informácie 

 

 

 

 

Asking for information 

Informovať sa 

Confirming and 

insisting on sth 

Potvrdiť a trvať na 

niečom 

Classifying 

information Začleniť 

informáciu 

Replying to requests 

Odpovedať na 

požiadavky 

Whose luggage is this? 

Have you got a bigger 

one? What is 6 plus 4? 

Sure. 36 divided by 12 

equals 3, not 4. 

The capital city of 

Australia is Canberra. 

Whose face is in this 

picture? 

Yes, of course. No, I 

am sorry. I´m afraid, I 

can´t. 

Časovanie 

plnovýznamových 

slovies v jednoduchom 

prítomnom čase, 

tvorba otázky, 

odpovede a záporu. 

Opytovacie zámeno 

whose. Číslovky nad 

100. Počtové výrazy 

plus, minus, times, 

multiplied by, divided 

by. 
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Kompetencia č. 5: „Vyjadriť vôľu“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Expressing willingness 

Vyjadriť vôľu 

 

 

 

 

 

 

Expressing wishes 

Vyjadriť želania 

Expressing plans 

budúcnosti atď. 

Vyjadriť plány 

The flat must have 

central heating. The 

room can be very 

large. The rent must be 

higher. I enjoy 

dancing. 

When are they going to 

move to Dublin? 

Donna is flying to 

London tonight. I think 

I’ll see you tomorrow. 

She’ll definitely have 

lunch with her 

boyfriend. I won’t be 

here tomorrow. 

Modálne slovesá can, 

could, may, must. 

Vyjadrenie budúceho 

deja pomocou to be 

going to. Vyjadrenie 

budúceho deja 

pomocou will. 

Vyjadrenie budúceho 

deja pomocou 

prítomného 

priebehového času 

 

Kompetencia č. 6: „Vyjadriť schopnosť“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Expressing ability 

Vyjadriť schopnosť 

 

 

 

 

Expressing knowledge 

Vyjadriť vedomosti 

Expressing lack of 

knowledge Vyjadriť 

neznalosť 

Expressing ability to 

do sth Vyjadriť 

schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 

He may know the 

answer to your 

question. He never 

does his homework. 

I think I don’t know 

the answer. They 

hardly know anything 

about it. 

Peter can run very 

quickly. 

Príslovky frekvencie 

often, usually, hardly 

ever, ever. Pozícia 

prísloviek frekvencie 

vo vete. Príslovky 

miesta, spôsobu a času 

everywhere, quickly, 

tomorrow. 

 

Kompetencia č. 7: „Vyjadriť pocity“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Expressing feelings 

Vyjadriť pocity 

 

 

 

 

 

Expressing joy, 

happiness, satisfaction 

Vyjadriť radosť, šťastie, 

uspokojenie 

Expressing sadness, 

dejection Vyjadriť 

smútok, skľúčenosť 

Expressing comfort, 

support and 

encouragement Utešiť, 

podporiť, dodať odvahu 

I am happy to hear that. I 

am glad to know. That 

would be great. That 

sounds nice. What a 

wonderful day! They hope 

to finish it on time. It’s a 

great pleasure. I go jogging 

to get fit. It’s mine/his. 

I am upset. How terrible! 

What a shame! No 

problem. Well done! 

Samostatné 

privlastňovacie 

zámená mine, yours, 

his, hers, its, ours, 

theirs. Vyjadrenie 

účelu pomocou 

neurčitku. Sloveso + 

neurčitok. Sloveso + 

ing. 
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Kompetencia č. 8: „Vyjadriť očakávania a reagovať na ne“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Expressing and 

responding to 

expectations 

Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

 

 

 

 

 

 

 

 

Expressing hope Vyjadriť 

nádej 

Expressing disappointment 

Vyjadriť sklamanie 

Expressing fear, worry, 

anxiety Vyjadriť strach, 

znepokojenie, úzkosť 

Expressing assurance 

Ubezpečiť 

Expressing satisfaction 

Vyjadriť spokojnosť 

Expressing dissatisfaction, 

complaining Vyjadriť 

nespokojnosť, posťažovať 

sa 

Ascertaining 

satisfacation/dissatifacation 

Zistiť 

spokojnosť/nespokojnosť 

I hope the weather will 

be good tomorrow. 

What a shame! 

I’m (so) worried. 

He must be there by 

nine o’clock/at nine 

o’clock 

What a lovely sweater! 

What super photos! 

Excuse me, I’d like to 

complain about the 

food. I’m not happy 

with this. I really must 

complain about the 

heating in my room. 

Somebody stole my 

bike! 

What happened? Did 

you enjoy your meal? 

Sloveso hope + vyjadrenie 

budúceho deja. Počítateľné 

a nepočítateľné podstatné 

mená. Väzba I’d like to + 

sloveso. Neurčité zámená 

some, any, no a ich 

zloženiny. 

 

Kompetencia č. 9: „Predstaviť záľuby a vkus“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Expressing 

interests and 

tastes Predstaviť 

záľuby a vkus 

 

 

 

 

 

 

Expressing likes and 

respects Vyjadriť, čo mám 

rád, čo sa mi páči, čo 

uznávam 

Expressing dislikes about 

sb/sth Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám rád 

Expressing preferences 

Vyjadriť, čo 

uprednostňujem 

I enjoy/like/love/don’t 

mind sightseeing. He 

likes to go to the 

cinema. 

She hates/dislikes 

washing up. I don’t 

wear shoes that don´t 

fit well. She has never 

liked him. 

It’s the best job I’ve 

ever had. It’s my first 

choice 

Predprítomný čas, tvorba 

otázky, odpovede a 

záporu. Pravidelné 

stupňovanie krátkych a 

viacslabičných 

prídavných mien. 

Jednoduché určujúce 

vzťažné vety s použitím 

who, which, that, where. 

Nepravidelné stupňovanie 

prídavných mien. Radové 

číslovky. 
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Kompetencia č. 11: „Stanoviť, oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Setting, stating, 

taking a stance 

towards rules 

and obligations 

Stanoviť, 

oznámiť a 

zaujať postoj k 

pravidlám alebo 

povinnostiam 

 

 

 

Expressing a command/ 

prohibition Vyjadriť 

príkaz/zákaz 

Expressing a moral or 

social norm Vyjdriť 

morálnu alebo sociálnu 

normu 

Asking for permission 

Žiadať o povolenie a 

súhlasGranting permission 

Dať súhlas 

Refusing permission 

Odmietnuť 

Making a promise Sľúbiť 

Drive carefully. Look 

at the time – you must 

hurry! 

You mustn ´t cheat. 

Children should listen 

to their parents. 

May/Could/Can I join 

you? 

You can take one 

piece of hand luggage. 

No, of course not. No, 

thanks. No, thanks, not 

really. 

I’ll help you. I´ll call 

you. 

Tvorenie prísloviek 

príponou –ly.  

Slovesá s predložkovými 

väzbami listen to, look at, 

smile at. 

 Modálne slovesá might, 

mustn’t, have to, should. 

 

Kompetencia č. 17: „Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Reacting at the 

first meeting 

Reagovať pri 

prvom stretnutí 

 

 

 

Introducing sb Predstaviť 

niekoho 

Introducing oneself 

Predstaviť sa 

Responding to an 

introduction Reagovať na 

predstavenie niekoho 

Welcoming Privítať 

That´s my brother, 

Peter. You know my 

sister Mia, don´t you. 

My name´s John. 

Pleased to meet you. 

How do you do. 

Welcome to Slovakia! 

Krátka prídavná otázka. 

 

Kompetencia č. 18: „Korešpondovať“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Correspondence 

Korešpondovať 

 

 

 

 

Beginning a letter Začať lis 

Developing a subject-

matter of a letter Rozvinúť 

obsah listu  

Closing a letter Ukončiť list 

t 

Dear Mr/Mrs/Ms Hill, 

I am writing to you 

about my holiday. 

I’ve got some very 

important news. 

I look forward to 

hearing from you 

soon. Yours sincerely, 

Bežné frázové slovesá. 
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Kompetencia č. 19: „Telefonovať“ Úroveň A2 

 
Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

Making a phone 

call Telefonovať 

 

 

 

Beginning a phone call 

Začať rozhovor 

Keeping a phone call going 

Udržiavať rozhovor 

Ending a phone call 

Ukončiť rozhovor 

Hello, this is Bruce 

Johnson. Can I speak 

to Mrs Evans. Hello, 

Mr Johnson speaking. 

I’m ringing/calling 

about the project. 

Hold the line, please. 

I’ll put you through. 

Can I take the 

message, please? 

Can you call back 

later? Thanks. Please 

ask him to ring/call me 

around/at 7. 

Bežné frázové slovesá. 

Nepravidelné stupňovanie 

prídavných mien. 

 

Tematické okruhy a slovná zásoba 
 Slovná zásoba patrí k základným prvkom tvorby zmysluplného jazykového prejavu, preto aj 

pri vyučovaní a učení sa cudzieho jazyka je potrebné venovať jej výberu a osvojovaniu si 

náležitú pozornosť. Slovná zásoba má istú tematickú príslušnosť, ktorá sa prirodzene vo 

viacerých komunikačných témach prelína, najmä pri menej špecifickej, všeobecnej lexike. 

Predložený dokument uvádza základné tematické okruhy, ku ktorým boli pričlenené podtémy 

bližšie špecifikujúce základné témy. Tematické okruhy a podtémy sú v zásade spoločné pre 

všetky cudzie jazyky, ktoré sa vyučujú na našich školách. Naplnenie tematických okruhov 

konkrétnou slovnou zásobou, prípadne formulácia podtém, je špecifické pre každý jazyk. 

Nižšia úroveň vždy tvorí základ pre navŕšenie lexiky na vyššej úrovni (až po úroveň B2).  

Uvedené tematické okruhy a vybraná slovná zásoba sú odporúčané, nie povinné. 

 

Tematické okruhy  
 

Rodina a spoločnosť  

 Osobné údaje  

 Rodina - vzťahy v rodine 

 Národnosť/štátna 

príslušnosť  

 Tlačivá/dokumenty  

 Vzťahy medzi ľuďmi  

 Náboženstvo  

Náš domov  

 Môj dom/byt 

 Zariadenie bytu 

 Domov a jeho okolie 

 Bývanie v meste a na 

dedine  

 Spoločnosť a životné 

prostredie  

 Spoločnosť a jej životný 

štýl  

Ľudské telo, starostlivosť o zdravie  

 Ľudské telo  

 Fyzické charakteristiky  

 Charakterové vlastnosti 

človeka 

 Choroby a nehody 

 Hygiena a starostlivosť o 

telo  

 Zdravý spôsob života  

 Nemocnica a klinika, 

lekáreň a lieky, poistenie 

Človek na cestách  

 Dopravné prostriedky  

 Osobná doprava  
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 Príprava na cestu a 

cestovanie  

 Turistika a cestovný ruch  

 Problémy cestných, 

železničných a leteckých 

sietí  

Vzdelávanie a práca  

 Škola a jej zariadenie  

 Učebné predmety  

 Pracovné činnosti a profesie  

 Školský systém  

 Celoživotné vzdelávanie  

 Pracovné podmienky  

Človek a príroda  

 Zvieratá/fauna  

 Počasie  

 Rastliny/flóra  

 Klíma  

 Človek a jeho životné 

prostredie  

 Príroda okolo nás – ochrana 

životného prostredia  

Voľný čas a záľuby  

 Záľuby Literatúra, divadlo a 

film Rozhlas, televízia a 

internet  

 Výstavy a veľtrhy  

Výživa a zdravie  

 Mäso a mäsové výrobky  

 Zelenina a ovocie  

 Nápoje  

 Mliečne výrobky  

 Cestoviny a múčne výrobky  

 Stravovacie návyky  

 Stravovacie zariadenia  

 Príprava jedál  

 Kultúra stolovania  

 Zdravá výživa  

Uprostred multikultúrnej spoločnosti  

 Cudzie jazyky  

 Rodinné sviatky  

 Štátne a cirkevné sviatky  

 Zvyky a tradície v rôznych 

krajinách  

 Zbližovanie kultúr a 

rešpektovanie tradícií  

 

Odievanie a móda 

 Základné druhy oblečenia  

 Odevné doplnky  

 Výber oblečenia na rôzne 

príležitosti  

 Druhy a vzory odevných 

materiálov  

 Móda a jej trendy  

Šport nám, my športu  

 Druhy športu: zimné a letné, 

individuálne a kolektívne  

 Športové disciplíny  

 Význam športu pre rozvoj 

osobnosti  

 Nové smerovania v športe  

 Čestnosť športového 

zápolenia 

Obchod a služby 

 Nákupné zariadenia  

 Pošta a telekomunikácie  

 Nakupovanie a platby  

 Hotelové a reštauračné 

služby  

 Centrá krásy a zdravia  

 Kultúra nakupovania a 

služieb  

Krajiny, mestá a miesta  

 Krajiny a svetadiely  

 Moja krajina a moje mesto  

 Geografický opis krajiny  

 Kultúrne a historické 

pamiatky krajín a miest  

Kultúra a umenie  

 Druhy umenia  

 Kultúra a jej formy  

 Spoločnosť – kultúra – 

umenie  

 Kultúra a jej vplyv na 

človeka  

 Umenie a rozvoj osobnosti  

 Kultúrny život 

Človek a spoločnosť; komunikácia  

 Jazyk ako dorozumievací 

prostriedok  

 Formy komunikácie  

 Kultúra komunikácie  

Mládež a jej svet  

 Aktivity mládeže  

 Vzťahy medzi rovesníkmi  

 Generačné vzťahy  

 Predstavy mládeže o svete  

 Konflikty predstáv a reality  

Profesia a pracovný život  
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 Výber profesie  

 Zamestnania  

 Pracovné pomery a kariéra  

 Platové ohodnotenie  

 Nezamestnanosť  

Veda a technika v službách ľudstva  

 Technické vynálezy  

 Vedecký pokrok  

Vzory a ideály  

 Človek, jeho vzory a ideály 

 Pozitívne a negatívne vzory  

 Individuálne priority a 

hodnoty  

Slovensko  

 Geografické údaje  

 História  

 Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky  

 Zvyky a tradície  

Krajina, ktorej jazyk sa učím  

 Geografické údaje História  

 Turistické miesta a kultúrne 

pamiatky  

 Zvyky a tradície  

 O človeku v krajine, ktorej 

jazyk sa učím 

 

 

Finančná gramotnosť 

 
Plánovanie, príjem a práca.  

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí. 

Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu 

 

Čiastková kompetencia 2: Identifikovať zdroje osobných prijmov - jednotlivca a rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných potrieb 

jednotlivca a rodiny. Využitie Anglický jazyk 7. roč.  

Téma: Profesia a pracovný život  

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov.  

Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o 

nákupe. Očakávania, že žiak je schopný: Uplatniť zodpovedné rozhodovanie, primerané 

osobnému veku, pri nákupe. Vysvetliť vzťah medzi spôsobmi míňania peňazí a dosahovaním 

finančných cieľov. Uviesť príklady ako vonkajšie činitele (napr. marketing alebo reklamné 

techniky) môžu u rozličných jedincov ovplyvniť rozhodnutie, na čo minúť peniaze. Opísať 

spôsob rozhodovania pri sporení a míňaní finančných prostriedkov. Prekontrolovať daň z 

pridanej hodnoty na doklade o zaplatení nákupu. Využitie: Anglický jazyk 7. roč. 

Téma: Obchod a služby 

 

Úver a dlh.  

Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu.  

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

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, prečo finančné inštitúcie požičiavajú peniaze. 

Vymenovať nákupy na úver, ktoré dospelí bežne robia. Opísať výhody a nevýhody 

využívania úveru. Vysvetliť, prečo je používanie kreditnej karty určitou formou pô- žičky. 

Vysvetliť, ako sa líšia debetné karty od kreditných kariet. Využitie: Anglický jazyk 7. roč. 

Téma: Nakupovanie a platby 

 

Čitateľská gramotnosť 
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Rozvoj bázovej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného.  

Rozvíjať rýchlosť čítania. 

Eliminovať chybovosť čítania.  

Rozvíjať plynulosť čítania.  

Rozvíjať porozumenie textu. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie vyjadrené priamo v texte.  

Vyhľadávať informácie, ktoré sú skryté.  

Pokúšať sa o posúdenie/zhodnotenie 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. návštevou knižnice, dramatizáciou prečítaného textu. 

 

Žiaci sú 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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Nemecký jazyk 

 
Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne; 66 hod. ročne 

Ročník    siedmy 

Škola ZŠ Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Lipt. 

Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 3 rokov 

Forma štúdia denná  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Nemecký jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Poskytuje 

živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci Európskej únie. 

Osvojenie si nemeckého jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak prispievať k 

zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom živote a napokon uplatnením sa na trhu 

práce. 

Nemecký jazyk umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich 

odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

projektoch. Tolerancia,  demokracia,  asertívne  správanie,  sebakontrola,  identita a podobne 

by mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikulturálna výchova mala smerovať. Na rozvíjanie 

týchto osobnostných kvalít sme vhodne zvolili základné témy tohto predmetu. : 

 Krajiny a zaujímavé miesta, ľudia, sviatky  

 Cestovanie, príroda, zvieratá a rastliny, domáci miláčikovia 

 Zoznamovanie sa, telefonovanie 

 Rodina, osobné údaje, vek, záujmy  

 Určovanie času, dni v týždni, počasie, ročné obdobia 

 Zdravie a choroba, denná rutina, voľný čas 

 Opis domu, miesta a budovy v meste 

 Vlastnosti človeka, domáce práce, oblečenie 

 Škola, ambície, profesie, šport  

 Jedlo, vhodné stravovanie  

Uvedené témy ešte vhodne doplníme podľa aktuálnosti o slovenské, nemecké sviatky 

Takmer každý  tematický okruh obsahuje témy zamerané na bezprostredné prostredie žiakov. 

Súčasťou okruhov sú  rozhovory, besedy,  v rámci ktorých je možné využiť texty učebnice so 

vzormi na rozhovory, pomocou ktorých sa žiak naučí hovoriť o rodine bezprostrednom okolí 

a pod. 
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Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia a rozvoj 

kompetencií v nemeckom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej únie, 

umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom v jej členských 

štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere 

podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa 

chápať vzťahy medzi jednotlivými zložkami okolia a sveta, v ktorom existujú. Chápanie 

jazykového vzdelávania pre život ako „vzdelávania pre život“ umožňuje každému jedincovi 

žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

Ciele učebného predmetu 

Žiak  je  stredobodom  vyučovania. Výber tém, textov  a sociálnych  foriem  

orientujeme s ohľadom  na  vek,  primerané  postoje,  zážitky,  záujmy  a potreby  žiaka,  ako  

aj  na  jeho výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na 

mimoškolské skúsenosti z reálneho života a je zamerané na životné situácie, ktoré v súvislosti 

s používaním cudzieho jazyka hrajú v súčasnom i budúcom živote dospievajúcich významnú 

úlohu. 

Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť, spontánnosť, 

radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, ktorá zotrváva, 

len v priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je ovplyvňovaná inými záujmami. V 

súlade  s tým  zameriavame  vyučovací  proces  na  meniace  sa  vedomie  žiaka,  na  jeho 

skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov.  Sústreďujeme sa na formy učenia sa 

pomocou objavovania,  pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby samostatne 

pristupoval k témam a situáciám a k ich zvládnutiu pomocou cudzieho jazyka. 

Dbáme na to, aby bol každý žiak pripravený na reálnu komunikáciu v nemeckom jazyku 

podľa svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely 

v individuálnych schopnostiach a v správaní. 

Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami. Konfrontácia 

s  reáliami anglicky  hovoriacich  krajín  podporuje  interkultúrne  porozumenie,  prispieva k 

interpretácii  nášho  sveta  v protiklade  k cudziemu  a nielen  k hromadeniu izolovaných 

informácií. 

Hlavným  cieľom  vyučovania nemeckého  jazyka  je  komunikácia  v cudzom  jazyku.  Na 

dosiahnutie  tohto  cieľa sa  nebudeme  jazykové  chyby opravovať  takým  spôsobom,  ktorý 

narúša komunikáciu a znižuje radosť žiakov z nej a odstraňujeme ich skôr konštruktívnou 

metódou. 

Vyučovací  proces  pozostáva  z opakovania  a z preberania  nového  učiva  vo vyváženom 

pomere, ktorý zodpovedá potrebám žiakov, ich stratégiám učenia sa. Cieľom vyučovania 

nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy dorozumievania sa v 

danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále viac možností 

uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez živú osobu, 

alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je písanie a 

čítanie v anglickom jazyku medzi ľuďmi na celom svete veľmi rozšírené. Preto je úlohou 

základnej školy, aby žiaci: 

 dostali pevné základy, na ktorých budú budovať svoje rečové zručnosti až do 

najvyššej možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxil 

 boli vedení k samostatnosti v štúdiu jazyka tým, že majú dostatok priestoru pre 

intenzívnu a tvorivú prácu, 

 sa naučili používať rôzne materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi 

 dosiahli prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie, 
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 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa 

dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou 

jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky, 

 boli pripravení úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole. 

 

Stratégia vyučovania 

Prvou podmienkou   komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť 

učebného obsahu treba plánovať, lebo v rámci nich sa nacvičuje verbálna a neverbálna 

komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických 

javov.    Najvhodnejšie sú také autentické situácie, do akých sa žiaci dostávajú v bežnom 

živote.  Autentickými  situáciami  na  vyučovacích  hodinách  sú  rozhovory  o prečítaných  

textoch, o programoch v televízii a rozhlase, o osobných zážitkoch žiakov.  

Veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší je taký 

typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa dačo dozvedieť, keď  

sa  hovorí  o takých udalostiach  a zážitkoch,  ktoré  niečo  znamenajú  v jeho  živote.  

V procese osvojovania nemeckého  jazyka zohráva veľmi dôležitú úlohu vyučovanie 

kontrastívnym  spôsobom.  Tento  spôsob  vyučovania  vyžaduje,  aby  sa v prvom  rade 

precvičovali odlišné javy v slovenskom a nemeckom  jazyku: odlišné vyjadrovanie, odlišné 

vetné štruktúry   a gramatické javy   potrebné na komunikáciu. Namiesto zbytočných 

a zdĺhavých výkladov tých javov a pojmov,   ktoré žiaci poznajú zo slovenského jazyka, je 

vhodnejšie opierať sa  o vedomosti žiakov získané v slovenskom jazyku, a takto získaný čas 

využiť na nácvik odlišných javov, na odlišné jazykové stvárňovanie ústnych a písomných 

prejavov. 
 
 

Učebné zdroje 

 Prekladový slovník nemecko - slovenský, slovensko – nemecký . 

 Reálie nemecky  hovoriacich krajín, mapa 

 Internet a webové stránky 

 Učebnice – Deutschmobil 1,2 

 pracovné zošity, pracovné listy  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Pri určovaní kritérií hodnotenia by sme nemali vynechať skutočnosť, že proces učenia sa 

jazyka je sústavný a individuálny. Neexistujú ani dvaja používatelia jazyka, či už rodení 

hovoriaci alebo študenti cudzieho jazyka, ktorí by mali presne rovnaké kompetencie, alebo 

ktorí by ich dosiahli rovnakým spôsobom. Každý pokus o stanovenie „úrovní“ ovládania 

jazyka je do určitej miery ľubovoľný, pretože v ňom ide o každú oblasť vedomostí alebo 

zručností. Z praktických dôvodov je však užitočné stanoviť stupnicu definovaných úrovní 

segmentácie  učebného  procesu,  a  to  v  záujme  prípravy  učebných  osnov,  kvalifikačných 

skúšok atď. Počet a rozsah úrovní bude do značnej miery závisieť od toho, ako je konkrétny 

vzdelávací systém organizovaný a na aké účely sú stupnice určené. 

Používateľ základného jazyka rozumie známym každodenným výrazom a najzákladnejším 

frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy a frázy dokáže 

používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na otázky o osobných 
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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. 

Rozumie vetám a často používaným výrazom vzťahujúcim sa na oblasti, ktoré sa ho 

bezprostredne týkajú (napríklad najzákladnejšie informácie o sebe, o rodine, nakupovaní, 

miestnom  zemepise  a  o  zamestnaní).  Dokáže  komunikovať  v jednoduchých  a  rutinných 

úlohách vyžadujúcich si  jednoduchú  a priamu  výmenu informácií o  známych a bežných 

záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. 

 

Predmetom hodnotenia žiaka na hodinách ANJ je jeho cieľová komunikačná úroveň v 

súlade platnými učebnými osnovami, vzdelávacími štandardami a požadovanou úrovňou 

ovládania NEJ A1, A2,  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky.  

Postup pri hodnotení a klasifikácii prospechu: 

Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky (t.j. z projektovej činnosti).  

Žiak má dostať za polrok minimálne 4 známky (2 za ústne a 2 za písomné prejavy) na 

hodinách NEJ a 3 známky  

Žiak je hodnotený a klasifikovaný za prácu počas celého klasifikačného obdobia. Jeho 

prospech nemôže zmeniť jedna “opravná odpoveď“ krátko pred uzavretím klasifikácie.   

Žiak nedostáva známku z aritmetického priemeru známok. Pri určovaní stupňa prospechu sa 

prihliada na systematickosť žiaka v práci, jeho snahu, iniciatívu, ochotu a schopnosť 

spolupracovať počas celého klasifikačného obdobia a v plnej miere sa rešpektujú jeho ľudské 

práva.   

Ak žiak neabsolvuje 60% požadovaného testovania a skúšania, môže mu vyučujúci určiť 

komisionálne preskúšanie.  

 

1. Ústny prejav  

Formy skúšania ústneho prejavu sú ústna interakcia (dialóg s učiteľom, dialóg žiakov) a 

samostatný ústny prejav. Pri ústnom skúšaní je žiak hodnotený známkou podľa Metodického 

pokynu č.21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl v súlade s požadovanou 

úrovňou ovládania NEJ podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky. 

Pri ústnom prejave sa dôraz kladie na tieto aspekty: 

obsahová primeranosť  

plynulosť vyjadrovania  

jazyková správnosť  

štruktúra odpovede  

 

2. Písomný prejav  

Formy skúšania písomného prejavu sú krátke kontrolné previerky, kontrolné previerky na 

záver tematických celkov a slohové práce. 2.1. Každá písomná previerka má pre každú 

známku vopred stanovený počet bodov, ktoré sú nasledovné:  

Výborný 100 – 90 %  

Chválitebný 89 – 80 %  

Dobrý 79 – 55 %  

Dostatočný 54 – 30 %  

Nedostatočný 29 % a menej  
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Pri polročnom opakovaní alebo prípadne rozsiahlejšom učive je hodnotenie nasledovné: 

Výborný 100 – 90 % Chválitebný 89 – 75 % Dobrý 74 – 50 % Dostatočný 49 – 30 % 

Nedostatočný 29 % a menej  

Ak sa žiak nezúčastní testovania, môže mu učiteľ určiť náhradný test, resp. náhradnú 

formu preskúšania v náhradnom termíne.  

Pri slohových prácach sa pozornosť zameriava na : 

 a) obsahovú primeranosť ( 5 bodov )  

b) stavbu textu ( 5 bodov )  

c) slovnú zásobu ( 5 bodov )  

d) gramatiku ( 5 bodov )  

Maximálne dosiahnuteľný počet bodov je 20. Známkovanie:  

Výborný 20 – 18  

Chválitebný 17 – 15  

Dobrý 14 – 12  

Dostatočný 11 – 9  

Nedostatočný 8 a menej  

V prípade ústneho prejavu a slohových prác sa používajú tabuľky s bodovým 

odlíšením uplatňované v rámci celého Slovenska pri hodnotení písomnej časti internej 

maturitnej skúšky a na olympiádach cudzích jazykov.  

 

3. Aktivita na vyučovaní: Odráža stupeň motivácie žiaka a mieru svedomitosti 

prístupu k učebnému procesu.   

Pri hodnotení sa využíva priebežné bodové hodnotenie, ktoré môže za určitých 

podmienok stanovených učiteľom na začiatku školského roka vyústiť do konkrétnej známky, 

alebo učiteľ stanoví známku za aktivitu na záver určitého obdobia (mesačne, štvrťročne, alebo 

pred polročnou klasifikáciou), ktorá sa môže započítať ako jedna z ústnych známok 

vyžadovaných pri záverečnej klasifikácii.  

V prípade neplnenia povinností môže žiak získať mínusové body, v prípade často 

opakovaného neplnenia môže dostať známku nedostatočný. 

 

4. Projektová činnosť: Dôraz sa kladie na :  

a) obsahovú správnosť  

b) kreativitu a originálnosť  

Pri hodnotení projektov sa používa klasifikácia (známkovanie), bodové hodnotenie 

alebo ústne hodnotenie, a to na základe voľby vyučujúceho. 

 . 

 



32 

 

Nemecký  jazyk – ročník: siedmy 

   2 hod. týždenne 
Jazykové 

činnosti 
Výkonový štandard 

Počúvanie s 

porozumením 

Žiak na konci 7. ročníka ZŠ dokáže:  

 sledovať reč, ktorá je veľmi pomalá a starostlivo artikulovaná, aby mohol pochopiť význam,  porozumieť jednoduchým pokynom, ktoré sú pomaly a 

zreteľne adresované a riadiť sa jednoduchými orientačnými pokynmi,  porozumieť každodenným výrazom týkajúcim sa uspokojovania jednoduchých, 

konkrétnych potrieb 

Čítanie s 

porozumením 

Žiak na konci 7. ročníka ZŠ dokáže:  

 porozumieť veľmi krátkym jednoduchým textom a samostatným slovným spojeniam, vyhľadať známe mená, slová a základné slovné spojenia, podľa 

potreby sa v čítaní vrátiť späť,  porozumieť krátkym jednoduchým správam na pohľadniciach,  rozoznať známe mená, slová a najzákladnejšie slovné 

spojenia v jednoduchých nápisoch,  získať približnú predstavu o obsahu jednoduchších informačných materiálov a krátkych jednoduchých opisov, najmä 

ak má vizuálnu oporu,  riadiť sa krátkymi, jednoducho napísanými orientačnými pokynmi 

 

Písomný prejav 

Žiak na konci 7. ročníka ZŠ dokáže:  

 napísať krátky osobný list alebo pohľadnicu, napríklad pozdrav z dovolenky, Nemecký  jazyk – nižšie stredné vzdelávanie, úroveň A1 7 ©Štátny 

pedagogický ústav  vyplniť jednoduché registračné formuláre s osobnými údajmi ako meno, štátna príslušnosť, adresa, telefón a podobne,  napísať 

jednoduché slovné spojenia a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú a čo robia, v písomnej forme požiadať o osobné údaje alebo ich poskytnúť 

Ústny prejav Ústny prejav – dialóg Žiak na konci 7. ročníka ZŠ dokáže: 

  dohovoriť sa jednoduchým spôsobom, ale komunikácia je úplne závislá od pomalšieho opakovania reči, preformulovania a spresnení,  porozumieť 

otázkam a pokynom, ktoré sú mu adresované a ktoré sú vyslovované dôsledne a pomaly,  používať jednoduché zdvorilostné formulácie ako pozdrav, 

lúčenie, opýtať sa niekoho, ako sa má,  predstaviť seba a iných a reagovať, keď ho predstavujú,  rozumieť každodenným jednoduchým slovným 

spojeniam a vedieť reagovať na jednoduché informácie  

 Ústny prejav – monológ Žiak na konci 7. ročníka ZŠ dokáže:  

 vytvoriť jednoduché, väčšinou izolované slovné spojenia o ľuďoch a miestach, 

  opísať seba, čo robí, kde žije 
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Obsahový štandard 
 

Kompetencia č.1: „Nadviazať kontakt v súlade s komunikačnou situáciou“ Úroveň A1 

 

 

 

  

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy 

Jazyková 

dimenzia Diskurzná dimenzia 

Interkultúrna 

dimenzia 
 

 

 

       

Nadviazať 

kontakt v súlade 

s komunikačnou 

situáciou 

 

Upútať pozornosť 

 

 

 Ospravedlnenie sa 

 Slovosled vo vetách 

v prítomnom 

jednoduchom 

a priebehovom 

čase, tvorba 

otázky, odpovede, 

záporu. 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg, 

- neverbálna 

komunikácia 

s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: úryvky 

a dramatizácie 

rozprávok, riekanky, 

pesničky, básničky, 

komiksy a pod. 

Pravidlá slušnosti 

v komunikácii. 

Interkultúrne 

rozdiely pri 

nadviazaní 

rozhovoru a 

neverbálnej 

komunikácii. 

 

 

 

 

 

Pozdraviť 

Ahoj, kto si? Pozdravenie sa, 

predstavenie sa. Kto som ja?  

 

 

 

 

 

 

 

Odpovedať na pozdrav Ako sa máš? 

 

 

 

 

 

 

 

Poďakovať sa 

a vyjadriť uznanie 

 

Rozlúčiť sa 

Ahoj, kto si? Pozdravenie sa, 

predstavenie sa. Kto som ja? 

Ospravedlnenie sa Ako sa máš? 
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Kompetencia č. 2: „Vypočuť si a podať informácie“ Úroveň A1 

  

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vypočuť si a 

podať informácie 

 

 

 

Informovať sa 

Čo robia deti_ Pomenovanie činnosti.  

 

Časovanie pomocného 

slovesa  

a základných 

plnovýznamových 

slovies 

v jednoduchom 

prítomnom čase 

tvorba otázky odpovede 

a záporu. 

 

 

Opytovacie zámená, 
wer, was, wie. 

 

 

 

 

 

 

 
Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: jednoduché 

rozprávanie   

jednoduché telefonické 

rozhovory,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Služby: pošta  miestne úrady  

polícia atď. 

 

 

Potvrdiť a trvať na niečom 

Čo robia deti_ Pomenovanie činnosti. 

 

Začleniť informáciu 

 

Čo robia Willi a Milli? Čítanie 

s porozumením. 

Odpovedať na požiadavky Čo robíš rád? 
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Kompetencia č. 3: „Vybrať si z ponúkaných možností“ Úroveň A1 
 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 

 

 

 

Vybrať si 

z ponúkaných 

možností 

 

Identifikovať 

 

Čo je to a koľko to stojí 

Neurčitý a určitý člen. 

 

Základné číslovky 

0 - 100. 

 

Prítomný čas 

základných 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky  

odpovede  záporu a 

rozkazu. 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

monológ  

dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: jednoduché 

rozprávanie  pohľadnice  

plagáty  ilustrované opisy  

katalógy  ilustrované 

rozprávky  reklamy 

a pod. 

 

 

 

Základné pravidlá a 

interkultúrne rozdiely pri 

nákupoch. 

 

 
Opísať 

 

Wili športuje 

 
. 

 

Kompetencia č. 4: „Vyjadriť názor“ Úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Diemenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 
 
Vyjadriť názor 

 

Vyjadriť názor 

Rodina a bývanie  

 

 

Pravidelné stupňovanie 

krátkych prídavných 

mien. 

Komunikačný kontext 

sa realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: rozprávanie   

plagáty  ilustrované opisy  

katalógy  ilustrované  

 

Špecifiká komunikácie 

pri vyjadrovaní 

prekvapenia a svojho 

názoru 

v neformálnom  

styku. 

Vyjadriť súhlas Áno, dobrá myšlienka 

Vyjadriť nesúhlas Nie zlá myšlienka 
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Kompetencia č. 5 „Vyjadriť vôľu“ Úroveň A1 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 

 
Vyjadriť vôľu 

Vyjadriť želania Nemecky hovoriace krajiny a ich 

hlavné mestá. 

Sloveso 

neurčitok., časovanie 

slovies  v osobách 

 
Sloveso + 

podstatné meno+ 

neurčité členy 

 

 

Komunikačný kontext sa 

realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: ilustrované 

opisy  pozvánky    

Základné spoločenské 

normy pri vyjadrení 

želaní a túžob  napr. 

eliminácia direktívneho 

tónu  ktorý môže byť 

v cieľovej krajine 

považovaný za neslušný. 

 

Vyjadriť plány 
 
Willi býva vo Froschdorfe. 

 

Kompetencia č. 6: „Vyjadriť schopnosť“ Úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 

 

Vyjadriť 

schopnosť 

Vyjadriť vedomosti Ako rozprávam, čo viem rozprávať v 

nemčine 

 

 
Časovanie modálneho 

slovesa können, 

wissen tvorba otázky  

odpovede a záporu. 

 
Spojky a – und 

Komunikačný kontext 

sa realizuje: 

dialóg  

monológ 

s uplatnením hovorového 

štýlu. Typy textov: 

jednoduché telefonické 

rozhovory   pozvánky  

pohľadnice  plagáty  ilustrované 

opisy  katalógy  ilustrované 

rozprávky a pod. 

 

 

 

 
Záujmy a záľuby mládeže 

(šport  hudba a pod.) 

v cieľovej krajine. 

Vyjadriť neznalosť Čo neviem dobre robiť  

Čo nerobím rád 
 

Vyjadriť schopnosť vykonať 

nejakú činnosť 
Čo viem dobre robiť  

Čo robím rád 
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Kompetencia č. 7: „Vyjadriť pocity“ Úroveň A1 

 

Kompetencie 

 

Funkcie 

 

Interakčné schémy 
Jazyková 

Dimenzia 

 

Diskurzná dimenzia 
Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 

 

 
Vyjadriť 

pocity 

 

 
Vyjadriť radosť, šťastie, 

uspokojenie 

 

Šťastný som keď.. 

Týždenný plán – čo rád robím 

 

 

 

 

 
Prídavné mená 

miery, farby a kvality 

v základnom tvare. 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: krátke 

oznámenia  jednoduché 

telefonické rozhovory  

krátke blahoželania  

pohľadnice  plagáty  

ilustrované opisy  katalógy  

ilustrované rozprávky a 

pod. 

 

 
Rozdielne formy prejavu 

citov/pocitov (radosť  

nadšenie  smútok  žiaľ  bolesť  

zlosť a pod.) 

s prihliadnutím na kultúrne 

aspekty krajiny. 

 

Vyjadriť smútok, skľúčenosť 

Nešťastný som keď.. 

Týždenný plán – čo rád nerobím 

 

Kompetencia č. 8: „Vyjadriť očakávania a reagovať na ne“ Úroveň A1 
 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

Vyjadriť 

očakávania a 

reagovať na ne 

 

 

 

 

Zistiť spokojnosť/nespokojnosť 

 

 

 

 

Môj kamarát – opis dobrých vlastností 

 

 

Jednoduchý  vety z 

pravidelných slovies, 

tvorba otázky  odpovede 

a záporu. 

 

Ako  sa máš- otázky. 

 
Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: pozvánka  

jednoduché telefonické 

rozhovory, pohľadnice  

plagáty  ilustrované opisy  

katalógy  ilustrované 

rozprávky a pod. 

 

 

Medziľudské vzťahy a 

vhodnosť výberu 

komunikačných 

prostriedkov na vyjadrenie 

očakávania  spokojnosti, 

nespokojnosti. 
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Kompetencia č. 9: „Predstaviť záľuby a vkus“ ÚroveňA1 
 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 
Predstaviť záľuby 

a vkus 

 

 

Vyjadriť, čo mám rád, čo 

sa mi páči, čo uznávam 

 

Ktoré predmety mám rád 

Čo robia moji rodinní príslušníci  - čo sa 

mi páči 

  Hobby 

 

 

 

Stupňovanie 

prídavných mien – 

pravidelné 

 

 

 

Komunikačný kontext 

sa realizuje: 

monológ  

dialóg. 

Typy textov: jednoduché 

osobné listy, reklamné 

materiály  brožúry 

a prospekty  plagáty. 

 

 

 

 

Voľnočasové aktivity  

rôzne druhy športov 

a činností voľného času v 

rámci Slovenska a krajín 

cieľového jazyka. Vyjadriť, že 

niekoho/niečo nemám rád 

Rodina – čo sa mi práči a čo 

Moje záľuby 

 

 

A1 Kompetencia č. 11: „Stanoviť  oznámiť a zaujať postoj k pravidlám alebo povinnostiam“ Úroveň 1 
 

 

Kompetencia Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná 

dimenzia 

Interkultúrna 

dimenzia 

 

Stanoviť, oznámiť a zaujať 

postoj k pravidlám alebo 

povinnostiam 

 

Vyjadriť príkaz/zákaz 

. 

To nie je dovolené 

 

 

Rozkaz z pravidelných 

slovies 

 

 

Modálne slovesá 

k ö n n e n , tvorba 

otázky a záporu. 

 

Komunikačný kontext 

sa realizuje: 

- dialóg 

s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: plagáty  

recepty  odkazy  verejné 

značenia a nápisy. 

 

Rozdielnosti 

v spôsobe 

vyjadrenia a prijatia 

základných pravidiel 

a povinností medzi 

Slovenskom a 

cieľovou krajinou. 

 

Rozdielnosti vo 

vyjadrení nesúhlasu  

odmietnutia, 

sľubov a zákazov. 

Žiadať o povolenie a súhlas  

Môžem, smiem? 

 

Dať súhlas 

 

Môže byť, súhlasím 
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Kompetencia č. 12: „Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností“ Úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

 
Reagovať na 

porušenie 

pravidiel alebo 

nesplnenie 

povinností 

 
Ospravedlniť (sa) 

 

Ospravedlňujem sa, odpustite mi 

 

Prítomný čas slovies vo 

všetkých osobách 

 
Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

dialóg  

monológ s použitím 

základných fráz 

a základnej slovnej zásoby 

danej témy s uplatnením 

hovorového štýlu. Typy 

textov: 

pohľadnice  osobné listy  

krátke formálne listy. 

Základné rozdiely 

a zvláštnosti vo vyjadrení 

ospravedlnenia, ľútosti  

obvinenia a kritiky 

v slovenskom jazyku 

a v cieľovom jazyku. 

 
Rozdielnosti v 

špecifických výrazoch 

a formulovaní viet danej 

problematiky medzi 

slovenským jazykom a 

cieľovým jazykom. 

 

Kompetencia č. 14: „Dať ponuku a reagovať na ňu“ Úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná 

dimenzia 

Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 
Dať ponuku a 

reagovať na ňu 

Žiadať niekoho o niečo Nakupujem – školské veci  

Vyjadrenie množstva 

pomocou neurčité členy v 

akuzatíve 

 

Zdvorilé ponuky s 

pomocou s l o v e s a  

k ö n n e n  

 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

 
Typy textov: pohľadnice  

plagáty  ilustrované opisy, 

katalógy  ilustrované 

rozprávky. 

 

 

 

 
Rozdiely 

a zvláštnosti pri zdvorilom 

ponúkaní pomoci. 

Odpoveď na žiadosť Dialógy v obchode 

Odpovedať na návrh  
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Kompetencia č. 17: „Reagovať pri prvom stretnutí“ Úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

Reagovať pri prvom 

stretnutí 

 

Predstaviť niekoho 

Moji rodinní príslušníci, spolužiaci, 

kamaráti 

 

Prítomný jednoduchý 

čas plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky  

odpovede  rozkazu a 

záporu. 

 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg s uplatnením 

hovorového štýlu. 

Typy textov: pohľadnice  

plagáty  ilustrované opisy  

katalógy  ilustrované 

rozprávky. 

 

Spoločenské normy a 

zdvorilostné frázy pri 

zoznámení  napr. 

Nemci si pri stretnutí 

podávajú ruky  Francúzi si 

vymenia bozk na líce atď. 

Predstaviť sa Volám sa, bývam, študujem, mám. 

.rokov, rád mám činnosti.. 

Expressing welcome 

Privítať 

Come in. 

 

Kompetencia č. 18: „Korešpondovať“ Úroveň A1 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná 

dimenzia 

Interkultúrna 

dimenzia 

 

 

 
 
Korešpondovať 

 

Začať list 

Ahoj, ako sa máš, čo robíš rád, ako sa 

majú tvoji rodičia, súrodenci, ktoré 

predmety sa ti v škole páčia, akú 

počúvaš hudbu 

 

 

Prítomný  čas 

pravidelných 

plnovýznamových 

slovies, tvorba otázky  

odpovede  záporu. 

Využitie modálneho 

slovesa 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- písomná forma s 

uplatnením 

neformálneho štýlu. 

Typy textov: 

jednoduché osobné listy  

pohľadnice. 

 

 

Dodržiavanie zdvorilosti v 

písomnom prejave. 

 

Príklady jednoduchej 

korešpondencie.  

Ukončiť list 

Maj sa dobre, pozdrav tvoju rodinu 
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Kompetencia č. 19: „Telefonovať“ Úroveň A1 
 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková 

Dimenzia 

Diskurzná dimenzia Interkultúrna 

dimenzia 

 

Telefonovať 

 

Začať rozhovor 

Hallo, tu je, volám správne na šíslo,  

 

Nepravidelné 

stupňovanie 

prídavných mien  

 

 

Komunikačný 

kontext sa realizuje: 

- dialóg. 

Typy textov: telefónny 

zoznam  brožúry  

prospekty. 

 

 

Základné pravidlá pri 

používaní tiesňových 

liniek (polícia  požiarna 

služba  rýchla zdravotná 

pomoc a pod.). 

Udržiavať 

rozhovor 

Moment niečo vybavím 

 

Ukončiť rozhovor Dopočutia, zavolám, maj sa dobre... 

 

Tematické okruhy a prierezové témy 

 

Rodina a spoločnosť - OSR 

Osobné údaje 

Rodina - vzťahy v rodine VMR 

Národnosť/štátna príslušnosť  

Náš domov Môj dom/byt Zariadenie bytu 

Domov a jeho okolie 

Bývanie v meste a na dedine OSR 

Fyzické charakteristiky Charakterové vlastnosti človeka Choroby a nehody 

Hygiena a starostlivosť o telo Zdravý spôsob života OŽZ 

Človek na cestách 

Dopravné prostriedky Osobná doprava OŽZ 

Príprava na cestu a cestovanie Turistika a cestovný ruch 

Vzdelávanie a práca Škola a jej zariadenie Učebné predmety 

Pracovné činnosti a profesie Školský systém Celoživotné vzdelávanie Pracovné podmienky 
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Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie Rastliny/flóra Klíma ENV 

Človek a jeho životné prostredie Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia 

Voľný čas a záľuby 

Záľuby OSR 

Literatúra  divadlo a film Rozhlas  televízia a internet Výstavy a veľtrhy 

Výživa a zdravie OŽZ 

Mäso a mäsové výrobky Zelenina a ovocie Nápoje 

Mliečne výrobky 

Cestoviny a múčne výrobky Stravovacie zariadenia 

Príprava jedál Kultúra stolovania Zdravá výživa OŽZ 

Uprostred multikultúrnej spoločnosti 

Cudzie jazyky 

Rodinné sviatky OSR 

Zvyky a tradície v rôznych krajinách  

Šport nám  my športu 

Druhy športu: zimné a letné  individuálne a kolektívne 

Športové disciplíny 

Význam športu pre rozvoj osobnosti OŽZ 
Nové smerovania v športe Čestnosť športového zápolenia 

Krajiny  mestá a miesta 

Krajiny a svetadiely MUV 

Moja krajina a moje mesto 

Geografický opis krajiny 

Kultúrne a historické pamiatky krajín 

a miest 

Človek a spoločnosť; komunikácia 

Jazyk ako dorozumievací prostriedok Formy komunikácie OSR 

Kultúra komunikácie 

Mládež a jej svet VMR 

Aktivity mládeže 

Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy Predstavy mládeže o svete Konflikty predstáv a reality OSR 

Vzory a ideály 
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Človek  jeho vzory a ideály Pozitívne a negatívne vzory Individuálne priority a hodnoty 

Slovensko ENV        Geografické údaje História 

Turistické miesta a kultúrne pamiatky Zvyky a tradície MUV 

Krajina  ktorej jazyk sa učím MUV 

Geografické údaje História 

Turistické miesta a kultúrne pamiatky Zvyky a tradície MUV 

O človeku v krajine  ktorej jazyk sa učím 

 

Finančná gramotnosť: 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov. Očakávania, že absolvent je schopný: 

Poznať hodnotu vecí ako výsledku práce. Vedieť samostatne určiť približnú výšku finančného vyjadrenia hodnoty vecí a na základe toho 

prijímať nákupné rozhodnutia. Vedieť vyhodnotiť vplyv reklamy na spotrebu.  Téma: Nakupovanie a platby 

Čiastková kompetencia2 : Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov. Očakávania, že žiak je schopný: Zoradiť 

osobné finančné ciele podľa ich priority. Stanoviť si merateľné krátkodobé a strednodobé finančné ciele. Použiť finančnú alebo internetovú 

kalkulačku na stanovenie nákladov na dosiahnutie strednodobého cieľa. Téma: Profesia a pracovný život 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné a spoločenské potreby. Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť 

vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny Téma: Rodina - vzťahy v rodine 

 

Úver a dlh.  Celková kompetencia Udržanie výhodnosti, požičiavanie za priaznivých podmienok a zvládanie dlhu. 

Čiastková kompetencia 2: Mať základné informácie o jednotlivých druhoch spotrebiteľských úverov. Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť hodnotu informácií o úverovej histórii pre žiadateľov a poskytovateľov úveru. Vysvetliť, prečo je dôležité vybudovať si 

pozitívnu úverovú históriu. Opísať informácie nachádzajúce sa v správe o úverovej histórii a ako dlho sa tieto uchovávajú. Uviesť príklady 

dovoleného použitia správ o úverovej histórii na účely iné než je poskytnutie úveru. Téma: Bývanie v meste a na dedine 
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Čitateľská gramotnosť 

 

Rozvoj bázovej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. Rozvíjať rýchlosť čítania. Eliminovať chybovosť čítania. Rozvíjať plynulosť  

čítania. Rozvíjať porozumenie textu. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie vyjadrené priamo v texte. Vyhľadávať informácie, ktoré sú skryté.  

Pokúšať sa o posúdenie/zhodnotenie 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. návštevou knižnice, dramatizáciou  

prečítaného textu. 

 

 

 

Žiaci sú 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 
Ročník : siedmy 

5 hod. týždenne/165 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard 

Výkonový štandard 

(žiaci vedia) 

Prierezové 

témy 

OPAKOVA

NIE UČIVA 

6. 

ROČNÍKA  

28 Desatinné čísla  

Počítame s teplotami 

Sčitovanie desatinných 

čísel 

Odčítanie desatinných čísel 

Číselná os – usporiadanie 

desatinných čísel, 

porovnávanie, 

zaokrúhľovanie 

Násobenie desatinných 

čísel 10, 100, 1000 

Násobenie desatinného 

čísla desatinným číslom 

Delenie desatinného čísla 

10, 100, 1000 

Delenie desatinného čísla 

celým číslom 

Delenie desatinného čísla 

desatinným číslom 

Jednotky dĺžky 

Aritmetický priemer 

 

bsahy útvarov  

Obsah obrazca v štvorcovej 

sieti 

Jednotky obsahu 

Obsah obdĺžnika a štvorca 

 

desatinné číslo, celá časť desatinného čísla, 

desatinná časť  

desatinného čísla, desatinná čiarka, 

desatiny, stotiny, tisíciny, ..., rád číslice v 

desatinnom čísle, číselná os, vzdialenosť 

čísel na číselnej osi  

porovnávanie, usporiadanie desatinných 

čísel  

znaky =, >, <  

zaokrúhľovanie nadol na ..., 

zaokrúhľovanie nahor na ..., 

zaokrúhľovanie na ...  

aritmetický priemer  

 

 

 

 

 

štvorcová sieť – výpočet obsahu 

Základná jednotka obsahu, odvodené 

jednotky 

odvodenie vzorcov pre výpočet obsahu 

obdĺžnika a štvorca 

 

uhol, veľkosť uhla, jednotky stupeň a 

minúta, uhlomer  

 

prečítať a zapísať desatinné čísla a určiť rád 

číslice v zápise desatinného čísla,  

správne zobraziť desatinné číslo na číselnej osi,  

 zistiť vzájomnú vzdialenosť desatinných čísel na 

číselnej osi,  

porovnať, usporiadať podľa predpisu (zostupne, 

vzostupne) a zaokrúhliť podľa zadania desatinné 

číslo na celé číslo, na desatiny, na stotiny, na 

tisíciny, ..., nahor, nadol aj aritmeticky,  

sčítať, odčítať, vynásobiť a vydeliť primerané 

desatinné čísla  

vynásobiť a vydeliť kladné desatinné čísla 

mocninami čísla 10  

desatinné číslo vydeliť prirodzeným a správne 

zapísať zvyšok  

vypočítať jednoduchý aritmetický priemer 

desatinných čísel, 

 vyriešiť slovné úlohy s desatinnými číslami,  

 

štvorcová sieť – zakreslenie obdĺžnika a štvorca 

premena jednotiek 

rozdiel medzi obvodom a obdĺžnikom 

využitie poznatkov a vedomostí pri riešení úloh 

z praxe 

 

odmerať veľkosť narysovaného uhla v stupňoch,  

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Environment

álna výchova 

 

Mediálny 

výchova 

 

Multikultúrn

a výchova 

 

Tvorba 

projektov 

a prezentačn

é zručnosti  
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Obsah zložitejších útvarov 

 

Uhly 

Uhol a jeho veľkosť 

Uhol a jeho prenášanie 

Uhol a jeho prenášanie 

Meranie veľkosti uhlov 

Os uhla 

Súhlasné, striedavé uhly 

 

 

Trojuholník, vety 

o zhodnosti trojuholníkov 

Trojuholník, základné 

prvky a vlastnosti 

Rovnostranný 

a rovnoramenný 

trojuholník 

Trojuholník určený 

stranami a uhlami – vety 

sus, usu 

Konštrukcia trojuholníka – 

jej jednoznačnosť  

Výška trojuholníka, 

konštrukcia výšok 

 

ramená uhla, vrchol uhla  

os uhla a jej vlastnosti  

porovnávanie uhlov  

priamy, pravý, ostrý a tupý uhol, uhol väčší 

ako priamy uhol  

vnútorné uhly trojuholníka, objav vzťahu 

pre súčet vnútorných uhlov trojuholníka  

pravouhlý, ostrouhlý a tupouhlý 

trojuholník  

vrcholový uhol, susedný uhol  

sčítanie a odčítanie veľkostí uhlov 

 

trojuholník, základné prvky trojuholníka 

(vrcholy, strany, vnútorné a vonkajšie 

uhly)  

ostrouhlý, pravouhlý a tupouhlý 

trojuholník  

náčrt, konštrukcia  

zhodnosť dvoch trojuholníkov, veta sss, 

sus, usu  

konštrukcia trojuholníka podľa vety sss, 

sus, usu  

stupne na minúty a naopak,  

 zostrojiť os uhla pomocou uhlomera,  

 porovnať uhly podľa ich veľkosti numericky,  

 pomenovať trojuholník podľa veľkosti jeho 

vnútorných uhlov,  

 rozlíšiť vrcholové uhly a susedné uhly,  

 sčítať a odčítať veľkosti uhlov (v stupňoch),  

 

 

rozlíšiť základné prvky trojuholníka,  

vypočítať veľkosť vonkajších uhlov trojuholníka,  

vyriešiť úlohy s využitím vlastností vnútorných a 

vonkajších uhlov trojuholníka,  

 rozhodnúť o zhodnosti dvoch trojuholníkov v 

rovine,  

zostrojiť trojuholník podľa slovného postupu 

konštrukcie s využitím vety sss, sus a usu,  

opísať rovnostranný a rovnoramenný trojuholník a 

ich základné vlastnosti (veľkosti strán a uhlov, 

súmernosť), narysovať 
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ZLOMKY 

POČTOVÉ 

VÝKONY 

SO 

ZLOMKA

MI  

38 Zlomok 

Rovnosť zlomkov 

Rozširovanie a krátenie 

zlomkov 

Zápis zlomkov desatinnými 

číslami 

Usporiadanie zlomkov 

Racionálne čísla 

Sčitovanie a odčitovanie 

zlomkov 

Vlastnosti racionálnych 

čísel 

Zmiešané čísla 

Násobenie a delenie 

zlomkov 

Zložený zlomok 

 

celok, zlomok ako časť celku 

znázornenie zlomkovej časti celku (aj 

vhodným diagramom) 

znázornenie zlomkov na číselnej osi 

zlomok ako číslo 

zlomková čiara, čitateľ a menovateľ 

zlomku 

rovnosť zlomkov 

krátenie a rozširovanie zlomkov 

základný tvar zlomku 

zmiešané číslo 

porovnávanie zlomkov <, >, = 

sčitovanie a odčitovanie zlomkov, rovnaký 

a rôzny menovateľ zlomkov, spoločný 

menovateľ, spoločný násobok, krížové 

pravidlo 

násobenie a delenie zlomkov 

zlomková časť celku 

prevrátený zlomok 

desatinný zlomok, periodické číslo, 

perióda, periodický rozvoj 

racionálne číslo (kladné) 

propedeutika kladných a záporných čísel 

riešením úloh: číselná os, kladné a záporné 

číslo, navzájom opačné čísla, usporiadanie 

čísel 

 správne chápať, prečítať a zapísať zlomok 

chápať, že každé racionálne číslo nemôžeme 

vyjadriť nekonečným množstvom zlomkov 

kedy sa zlomok rovná jednej celej, kedy sa rovná 

nule a kedy nemá zmysel 

v rámci toho istého celku uviesť príklad 

rovnakého zlomku 

graficky znázorniť a zapísať zlomkovú časť celku 

správne znázorniť zlomok na číselnej osi 

porovnať a usporiadať zlomky s rovnakým 

menovateľom (čitateľom) 

vykrátiť a rozšíriť zlomok daným číslom 

základný tvar zlomku 

sčítať a odčítať zlomky s rovnakým a rôznym 

menovateľom 

upraviť zlomky na rovnakého menovateľa 

poradie počtových operácií 

vynásobiť a vydeliť zlomok prirodzeným číslom 

a zlomkom 

vypočítať zlomkovú časť celku 

prečítať a zapísať desatinné zlomky 

previesť zlomok na desatinné číslo a naopak 

zmiešané číslo previesť na zlomok a naopak 

vyriešiť jednoduché slovné úlohy so zlomkami 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Environment

álna výchova 

 

Mediálny 

výchova 

 

Multikultúrn

a výchova 

 

Tvorba 

projektov 

a prezentačn

é zručnosti 
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PERCENT

Á 

PROMILE 

26 Percento 

Základ, počet percent, 

hodnota 

Výpočet hodnoty 

Výpočet počtu percent 

Výpočet základu 

Promile 

Dane, úroky 

Diagram – kruhový, 

obdĺžnikový, riadkový, 

stĺpcový 

Slovné úlohy 

percento %, základ, časť prislúchajúca 

počtu percent, počet percent 

promile ‰ 

kruhový diagram, stĺpcový diagram 

istina, úrok, jednoduché úrokovanie, 

úroková miera, pôžička, úver, vklad 

štatistické údaje, tabuľka, graf, diagram 

vypočítať 1% ako stotinu základu 

rozlíšiť, určiť a vypočítať základ 

rozlíšiť, určiť a vypočítať hodnotu časti 

prislúchajúcej počtu percent 

vypočítať počet percent 

uplatniť vedomosti o percentách pri riešení 

jednoduchých slovných úloh z praktického života 

vypočítať 1‰ ako tisícinu základu 

vzťah medzi zlomkami, percentami a desatinnými 

číslami 

porovnať viacero častí z jedného celku 

a porovnanie zobraziť stĺpcovým a kruhovým 

diagramom 

zostrojiť stĺpcový a kruhový diagram na základe 

údajov z tabuľky 

vypočítať úrok z danej istiny  za určité obdobie pri 

danej úrokovej miere 

vypočítať istinu 

vyriešiť podnetové, kontextové slovné úlohy 

z oblasti bankovníctva a finančníctva, v ktorých sa 

vyskytujú ako podnet štatistické dáta 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Environment

álna výchova 

 

Mediálny 

výchova 

 

Multikultúrn

a výchova 

 

Tvorba 

projektov 

a prezentačn

é zručnosti 

POVRCH 

A OBJEM 

KVÁDRA 

A KOCKY 

25 Obraz kvádra a kocky 

Nárys a bokorys – základy 

rysovania 

Kváder a kocka – 

štvorcová sieť 

Povrch a objem kvádra 

a kocky 

Jednotky objemu 

Jednotky objemu v iných 

krajinách 

Slovné úlohy 

 

priestor, vzor, obraz, náčrt 

voľné rovnobežné premietanie, perspektíva 

kocka, kváder – viditeľné a neviditeľné 

hrany 

teleso, jednoduché a zložené teleso 

nárys, bokorys, pôdorys 

sieť kvádra a kocky 

povrch kvádra a kocky. jednotky povrchu 

objem kvádra a kocky, jednotky objemu, 

premena jednotiek 

priestorová predstavivosť a úlohy na jej 

rozvoj 

načrtnúť a narysovať obraz kvádra a kocky vo 

voľnom rovnobežnom premietaní 

vyznačiť na náčrte kvádra a kocky ich viditeľné 

a neviditeľné hrany a ich základné prvky 

načrtnúť a narysovať sieť kvádra a kocky 

zostaviť na základe náčrtu alebo opisu teleso 

skladajúce sa z kociek a kvádrov 

vzťah 1m³ = 1 liter 

premeniť základné jednotky objemu 

vypočítať povrch a objem kvádra a kocky, ak 

pozná dĺžky ich hrán 

riešiť slovné úlohy na výpočet povrchu a objemu 

kvádra a kocky s využitím premeny jednotiek 

obsahu / objemu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrn

a výchova 

 

 

POMER 

PRIAMA 

A NEPRIA

28 Pomer 

Postupný pomer 

Mierka plánu a mapy 

Pravouhlá súradnicová 

pomer, prevrátený pomer, postupný pomer 

ako skrátený zápis jednoduchých pomerov, 

rozdeľovanie celku v danom pomere 

plán, mapa, mierka plánu a mapy 

 zapísať a upraviť daný pomer a postupný pomer 

rozdeliť dané číslo / množstvo v danom pomere 

zväčšiť / zmenšiť dané číslo v danom pomere 

riešiť slovné úlohy na pomer rôzneho typu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Environment
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MA 

ÚMERNOS

Ť 

sústava 

Priama úmernosť 

Nepriama úmernosť 

Trojčlenka 

Slovné úlohy 

 

trojčlenka – jednoduchá. zložená 

tabuľka priamej a nepriamej úmernosti 

kontextové úlohy na priamu a nepriamu 

úmernosť, pomer a mierku 

a praktické úlohy s použitím mierky plánu a mapy 

rozhodnúť, či daný vzťah je priamou alebo 

nepriamou úmerou 

riešiť slovné úlohy s využitím priamej a nepriamej 

úmernosti (aj s pomocou jednoduchej alebo 

zloženej trojčlenky) 

álna výchova 

Mediálny 

výchova 

Tvorba 

projektov 

a prezentačn

é zručnosti 

KOMBINA

TORIKA 
12 Heslo – koľko je možností 

Keď máme viac možností 

Učíme sa na chybách 

 

objav podstaty daného systému vo 

vypisovaní  možností 

systematické vypisovanie možností, rôzne 

spôsoby vypisovania 

počet usporiadaní a možností 

úlohy na tvorbu skupín a predmetov a ich 

počet z oblasti hier, športu a rôznych 

oblastí života (propedeutika variácií) 

propedeutika základných modelov 

kombinatoriky 

vypísať všetky možnosti podľa určitého systému 

vytvoriť systém (napr. strom možností) na 

vypisovanie možností 

systematicky usporiadať daný počet predmetov 

(prvkov, údajov) 

vyriešiť kombinatorické úlohy, vrátane 

intuitívneho použitia pravidla súčtu a súčinu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Multikultúrn

a výchova 

Tvorba 

projektov 

a prezentačn

é zručnosti 

 

Finančná gramotnosť : 

  Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia : Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. Pochopenie a váženie si hodnoty ľudskej práce a peňazí ako 

jedného z prostriedkov jej vyjadrenie. Úroveň 1 – posúdenie  spôsobov, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny, vymenovanie 

svojich vlastných skúseností s prácami v domácnosti. Čiastková kompetencia : Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich 

dôsledkov. Úroveň 1 – opísanie príkladov bohatstva a chudoby. Čiastková kompetencia : Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom 

rozhodovaní o nákupe. Úroveň 1 –  uviesť príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania v domácnosti; 

osvojenie si potreby hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej,  hospodárneho správania 

sa v domácnosti : Slovné úlohy Čísla v obore do milión, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Aplikačné úlohy. 

  Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí – používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách. 

Čiastková kompetencia : Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. Úroveň 1 – uviesť príklady míňania peňazí u detí 

predchádzajúcich generácií, porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch : 

Slovné úlohy Čísla v obore do milión, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Aplikačné úlohy. 
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  Plánovanie, prijem a práca - organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí : Slovné úlohy Čísla v obore do 

milión, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Aplikačné úlohy. 

  Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. Vyhodnotenie vzťahu práce a 

osobného príjmu : Slovné úlohy Čísla v obore do milión, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Aplikačné úlohy. 

Čitateľská gramotnosť  

  Rozvoj bázovej gramotnosti – naďalej rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. Rozvíjať a plynulosť rýchlosť čítania, 

eliminovať chybovosť čítania. Rozvíjať jednoduché porozumenie textu. Slovné úlohy. 

  Rozvoj funkčnej gramotnosti – v prečítanom texte odlišovať dôležité informácie od okrajových, vyvodzovať závery z prečítaného textu, 

vyhľadávať explicitné a implicitné informácie. Prečítaný text dokázať zhodnotiť podľa jeho využitia, spoľahlivosti a pravdivosti informácií – 

tvorba kritickej reflexie. Slovné úlohy. 
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Biológia 

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník: siedmy   2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 

Tematický 

celok 
Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Stavba tela 

stavovcov 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 
16 

Povrch a pokryv tela 

stavovcov. 

 

Oporná sústava. 

Pohybová sústava. 

 

Stavba tráviacej 

sústavy. 

 

Funkcia tráviacej 

sústavy. 

Dýchanie stavovcov. 

 

Obeh ová sústava 

stavovcov. 

 

Vylučovacie sústavy 

stavovcov. 

 

Regulačné sústavy 

stavovcov. 

 

Nervová sústava 

stavovcov. 

 

Zmyslové orgány 

stavovcov. 

 

Povrch tela stavovcov. 

Spoločné a odlišné znaky. 

 

Oporná sústava stavovcov.  

Pohybová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Tráviaca sústava rýb, 

obojživelníkov, plazov a vtákov.  

Tráviaca sústava cicavcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Dýchacia sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Obehová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Vylučovanie.  

Močová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Nervová sústava stavovcov.  

Žiak vie: 

 Uviesť príklady stavovcov pokrytých 

šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť odlišnosti 

kožných útvarov stavovcov. Označiť na 

ukážke časti vtáčieho pera. Zdôvodniť na 

príklade stavovca význam sfarbenia podľa 

prostredia v ktorom žije. 

 Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov 

životnému prostrediu.  

 Na ukážke kostry končatín vysvetliť význam 

prsnej kosti s hrebeňom u vtákov. Zdôvodniť 

význam dutých kostí vtákov.  

 Rozlíšiť párnokopytníka a nepárnokopytníka 

na ukážke kostry končatiny.  

 Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo 

končatín, vnútorných orgánov, srdca 

stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti dvoch 

svalov. 

 Uviesť príklad stavovca, ktorý sa pohybuje 

plávaním, skákaním, plazením, lietaním, 

kráčaním a behom. 

 Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy 

stavovcov. 

 Uviesť príklad stavovca s jedovými zubami. 

Uviesť význam vysunovateľného jazyka 

obojživelníkov, plazov, niektorých vtákov. 

Uviesť význam hrvoľa, žľaznatého a 

svalnatého žalúdka vtákov. 

 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti človeka na 

životné prostredie. 

Ochrana zdravia 

človeka pred 

mikroorganizmami, 

hygiena zdravia. 
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Stavba tela 

stavovcov 
 

Rozmnožovanie 

stavovcov. 

 

Rozmnožovacie 

sústavy stavovcov. 

 

Správanie stavovcov. 

 

Význam stavovcov v 

prírode a pre človeka. 

 

Chránené stavovce. 

 

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Zmyslové orgány stavovcov. 

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Rozmnožovanie stavovcov. 

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Rozmnožovacia sústava 

stavovcov. Základné funkcie a 

význam orgánov.  

Vývin mláďat, starostlivosť o 

potomstvo. 

 

Typické životné prejavy, 

správanie stavovcov. 

 

Význam stavovcov v prírode a pre 

človeka. 

 

Ochrana stavovcov. Ohrozenia a 

možnosti ochrany. 

 Určiť na ukážke orgány na prijímanie potravy, 

trávenie a vstrebávanie cicavcov. Priradiť 

hlodavé zuby a kly k príkladom cicavcov. 

Určiť bylinožravého, hmyzožravého a 

mäsožravého cicavca na ukážke chrupu. 

Uviesť príklad prežúvavého a neprežúvavého 

cicavca. 

 Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha žiabrami 

a pľúcami. 

 Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, 

dospelého obojživelníka. Porovnať dýchacie 

orgány ryby, plaza, vtáka a cicavca. 

Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší čas mimo 

vody. Vysvetliť význam vzdušných vakov 

vtákov. 

 Opísať význam krvi pre život stavovcov. 

Opísať význam srdca a ciev pre život 

stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu uzavretej 

cievnej sústavy. Zistiť rozdiely stavby srdca 

ryby, obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca na 

ukážke. 

 Vymenovať odpadové látky v organizme 

stavovcov. Zdôvodniť význam vylučovania. 

Pomenovať orgán, v ktorom sa krv stavovcov 

zbavuje tekutých odpadových látok. 

Pomenovať na ukážke orgány močovej 

sústavy stavovcov. 

 Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú 

látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať 

hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. 

Porovnať na ukážke predný mozog stavovcov. 

 Charakterizovať podnet a nervový vzruch. 

Uviesť podľa ukážky význam reflexného 

oblúka. Uviesť príklad nepodmieneného a 

podmieneného reflexu stavovcov. 

 Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a 

obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia 

životných podmienok vtáka alebo cicavca. 
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Uviesť príklad možnosti ochrany 

obojživelníkov. Uviesť príklad chráneného 

obojživelníka, plaza, vtáka a cicavca. 
Ľudský organizmus a 
ľudské spoločenstvo 

 

 Ľudský a živočíšny 

organizmus. 

 

 

Ľudský a živočíšny organizmus. 

Špecifiká ľudského spoločenstva a 

ľudskej populácie. 

 

Žiak vie: 

 Vysvetliť na príklade význam človeka v 

ľudskom spoločenstve.  

 Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, 

chrbtice a končatín ľudského a živočíšneho 

organizmu.  

 Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a jeho 

dôsledky. 

 

Človek a jeho 

telo –  
Povrch tela, kožná 
sústava 

 

50 
4    

Kožná sústava. 

Poškodenie kože. 

. 

Koža. 

 Stavba a funkcie kože.  

Význam pre styk s vonkajším 

prostredím a vnútorným 

prostredím. 

 

Starostlivosť o kožu.  

Typické poranenia, zásady 

predlekárskej prvej pomoci. 

 

Žiak vie: 

 Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré 

zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú 

teplotu, vylučovanie, vodný režim a zmyslové 

podnety.  

 Pomenovať viditeľné kožné útvary na svojej 

koži. Uviesť význam kože pre človeka. 

 Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a 

kožné útvary. 

 Zdôvodniť  nevhodnosť opaľovania na 

prudkom slnku. 

 Opísať postup predlekárskej prvej pomoci 

ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť 

ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. 

  

Environmentálna 

výchova , geografia 

– rozpad ozónovej 

vrstvy, ozónová 

diera, poškodenia 

kože, zraku. 

Ochrana ŽP. 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Človek a jeho 

telo –  
Oporná a pohybová 

sústava 
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Oporná sústava. 

 

Kostra lebky a 

chrbtice. 

 

Kostra hornej a dolnej 

končatiny. 

 

Pohybová sústava. 

 

Základné rozdelenie 

svalov. 

Kosti. Kostra a jej stavba.  

Význam kostí a kostry. 

 

Lebka a chrbtica.  

Stavba a význam.  

Kostra končatín.  

Stavba kostry horných a dolných 

končatín. 

 

Svaly.  

Svalové tkanivá, činnosť a 

význam svalov. 

Žiak vie: 

 Opísať na ukážke stavbu kosti.  

 Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, 

chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. 

 Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, 

chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť 

jednoduchým telesným pohybom časti kostry, 

ktoré sa na ňom zúčastnili. 

 Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej časti 

lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti tvárovej 

časti lebky. Určiť na ukážke kostry časti 

chrbtice. 

Ochrana života 

a zdravia 

Environmentálna 

výchova 
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Človek a 

jeho telo – 
Tráviaca sústava 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

Poškodenia oporno- 

pohybovej sústavy. 

Zásady predlekárskej 

prvej pomoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráviaca sústava 

Zložky potravy 

Využitie potravy a 

premena látok 

Zásady správnej 

výživy. Poškodenie a 

ochrana tráviacej 

sústavy 

Starostlivosť o tráviacu 

sústavu a jej význam 

 

 

Svaly hlavy, trupu a končatín. 

Význam opornej a pohybovej 

sústavy.  

Poranenia kostí a svalov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tráviaca sústava 

Zložky potravy 

Výživa a výživné látky 

Potravinová pyramída 

Stravovacie návyky 

Starostlivosť o TS 

 Ukázať a pomenovať kosti hornej končatiny na 

ukážke (vlastnej končatine). 

 Ukázať a pomenovať kosti dolnej končatiny na 

ukážke (vlastnej končatine). Porovnať stavbu 

kostru ruky a nohy. Zdôvodniť význam nosenia 

správnej obuvi podľa obrysu správnej a 

nesprávnej klenby nohy. 

 Predviesť jednoduché cviky na posilnenie 

svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. 

 Predviesť postup predlekárskej prvej pomoci 

pri otvorenej a zatvorenej zlomenine. Ukázať 

postup predlekárskej prvej pomoci pri vytknutí, 

vykĺbení. 

 

 Pomenovať na ukážke orgány 

tráviacejsústavy 

 Objasniť prepojenie 

organových sústav. 

 Zistiť, čo sa odohráva 

v ľudskom tele pri príjme 

potravy 

 Ochorenia organových sústav 

Človek a jeho 

telo –  
Dýchacia sústava 

 

5 Dýchacia sústava. 

Horné a dolné 

dýchacie cesty. 

 

Vplyv ovzdušia na 

dýchaciu sústavu. 

 

Prvá pomoc pri 

zastavení dýchania. 

 

Dýchacia sústava. 

 Stavba a funkcia orgánov 

dýchacej sústavy. 

 

Dýchanie.  

Mechanizmus vonkajšieho 

dýchania.  

Význam dýchacej sústavy. 

 

Starostlivosť o dýchaciu sústavu. 

Škodlivosť fajčenia, vdychovania 

toxických látok. 

Žiak vie: 

 Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej 

sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie cesty.  

 Opísať priebeh výmeny dýchacích plynov v 

pľúcach. 

 Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať 

zloženie vdychovaného a vydychovaného 

vzduchu. 

 Vymenovať najdôležitejšie dýchacie svaly. 

Zistiť pohyby bránice a medzirebrových  

svalov pozorovaním nádychu a výdychu. 

Environmentálna 

výchova, geografia 

– znečistenie 

ovzdušia. 

Ochrana života 

a zdravia 
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Poškodenia dýchacej sústavy. 

Zásady prvej predlekárskej 

pomoci. Význam dýchacej 

sústavy. 

 

 

 Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre 

človeka.  

 Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách. 

Uviesť príklad účinkov fajčenia na dýchaciu 

sústavu. 

 Opísať spôsob pomoci človeku pri zastavení 

dychu. Opísať na ukážke postup pri umelom 

dýchaní.  

 Uviesť význam dýchacej sústavy pre život 

človeka. 

Človek a 

jeho telo –  
Obehová sústava 

 

6 Funkcie obehovej 

sústavy. 

 

Zložky krvi a jej 

význam. 

 

Stavba a činnosť 

srdca. 

 

Krvné cievy, krvný 

tlak. 

 

Vplyv života na 

obehovú sústavu, 

nákazlivé ochorenia. 

 

Prvá pomoc pri 

krvácaní a zastavení 

činnosti srdca. 

Krv. Zložky krvi, vlastnosti, krvné 

skupiny, darcovstvo krvi.  

Význam krvi. 

 

Srdce.  

Stavba a činnosť srdca, krvný 

obeh. 

 

Krvné cievy.  

Význam a činnosť ciev.  

Miazgové cievy a slezina.  

Význam obehovej sústavy. 

 

Poškodenia obehovej sústavy. 

Zásady predlekárskej prvej 

pomoci pri krvácaní a zastavení 

činnosti srdca. 

 

Žiak vie: 

 Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich 

význam. Vymenovať krvné skupiny. Uviesť 

význam transfúzie krvi. 

 Označiť a pomenovať na ukážke časti srdca. 

Opísať podľa schémy veľký a malý krvný 

obeh. Uviesť význam srdcových chlopní pre 

činnosť srdca. 

 Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa 

významu. Uviesť význam vencovitých tepien 

pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a žily podľa 

smeru prúdenia krvi.  

 Poznať význam miazgy pre ľudský 

organizmus. Opísať význam miazgových ciev. 

Určiť umiestnenie a význam sleziny.  

 Vysvetliť funkcie obehovej sústavy. 

 Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť srdca a 

ciev. . Opísať postup prvej predlekárskej 

pomoci pri poranení tepny a žily. 

Civilizačné 

ochorenia. 

Ochrana života 

a zdravia 

Environmentálna 

výchova 

 

Človek a jeho 

telo –  
Vylučovanie a 
močová sústava 

 

2 Odstraňovanie 

škodlivých látok z tela. 

Vylučovanie.  

Močová sústava. Stavba a 

činnosť, poškodenia a prevencia 

ochorení. 

 

Žiak vie: 

 Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri 

činnosti ľudského organizmu. Určiť na ukážke 

umiestnenie obličiek a opísať ich tvar. Ukázať 

na svojom tele uloženie obličiek. Vysvet1iť 

význam obličiek a močových ciest. 

 Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej 

sústavy. Vymenovať zásady prevencie 

ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia 

Ochrana života 

a zdravia 

Environmentálna 

výchova 
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tekutín pre funkciu obličiek. Vysvetliť význam 

močovej sústavy pre človeka. 

Človek a jeho 

telo –  
Regulačné sústavy 

8 Regulácia organizmu . 

Hormonálna sústava. 

 

Ústredná a obvodová 

nervová sústava. 

 

Zrak. 

 

Sluch. 

 

Poškodenia zraku a 

sluchu. 

 

Vyššia nervová 

činnosť. 

 

Zásady hygieny 

duševnej činnosti. 

 

Regulovanie organizmu. 

Látková a nervová regulácia. 

Význam regulačných sústav. 

 

Žľazy s vnútorným vylučovaním.  

Význam hormónov. 

 

Nervová sústava.  

Stavba a funkcia nervov, reflexná 

povaha nervovej činnosti. 

 

Zmyslové orgány chuti, čuchu a 

hmatu.  

Receptory a zmyslové vnemy. 

 

Zrak.  

Sluch.  

Stavba, činnosť a význam 

zrakového a sluchového orgánu. 

 

Poškodenia zraku a sluchu.  

Zásady hygieny zraku a sluchu. 

 

Vyššia nervová činnosť.  

Myslenie, pamäť, reč, schopnosti 

a vedomosti človeka. 

Zásady hygieny duševnej činnosti. 

Význam nervovej sústavy. 

Zásady predlekárskej prvej 

pomoci pri poranení mozgu, 

chrbtice a miechy. 

Žiak vie: 

 Pomenovať spôsoby regulácie organizmu 

človeka. 

 Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá umožňuje 

nervovú reguláciu. 

 Uviesť význam regulovania činnosti 

organizmu. 

 Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným 

vylučovaním. Uviesť význam inzulínu. Uviesť 

príklad významu troch žliaz s vnútorným 

vylučovaním. 

 Opísať význam nervovej bunky. Pomenovať 

časti reflexného oblúka na schéme. Uviesť 

príklad reflexnej činnosti človeka. 

 Opísať na ukážke základné časti ústrednej 

nervovej sústavy. Určiť na ukážke jednotlivé 

časti mozgu. Vysvetliť význam mozgovej kôry 

predného mozgu. Uviesť základné časti 

obvodovej nervovej sústavy. 

 Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre 

človeka. Ukázať na svojom tele uloženie 

orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť 

chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa 

podnetov, ktoré prijímajú. 

 Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový 

orgán. Vymenovať zásady starostlivosti o 

sluchový orgán. Uviesť príklad komunikácie s 

osobou s poškodeným zrakom lebo sluchom. 

 Uviesť príklad podmieneného reflexu. Uviesť 

príklad nepodmieneného reflexu. Uviesť 

význam myslenia a reči v živote človeka. 

Ochrana života 

a zdravia 

Environmentálna 

výchova 

Človek a 

jeho telo –  
Rozmnožovanie, 
vývin jedinca, 

rodičovstvo 

4 

 

 

 

 

Stavba 

rozmnožovacích 

orgánov. 

 

Tehotenstvo, pôrod. 

Rozmnožovacia sústava.  

Pohlavné bunky, funkcia.  

Stavba a funkcia reprodukčných 

orgánov. 

 

Žiak vie: 

 Určiť a pomenova na ukážke ženské a mužské 

pohlavné orgány. Vymenovať orgány, v 

ktorých sa tvoria ženské a mužské pohlavné 

Výchova 

k materstvu 

a rodičovstvu 

občianska výchova 

– úcta k životu, k 
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Zdravie a život 

človeka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5      

 

Hygiena pohlavnej 

sústavy, prevencia 

pohlavných chorôb. 

Nákazlivé ochorenia a 

ochrana pred nimi. 

 

Toxické a návykové 

látky. 

Vzťah človeka k 

vlastnému zdraviu. 

 

Zdravý životný štýl. 

 Životné prostredia a 

zdravie. 

 

 

Vývin jedinca.  

Oplodnenie, tehotenstvo a pôrod.  

Obdobia ľudského života. 

 

Pohlavné ochorenia.  

Prevencia pohlavných ochorení a 

AIDS.  

Priateľské a partnerské vzťahy, 

rodina. 

Vonkajšie vplyvy na ľudské 

zdravie.  

Zdravie a choroba. 

 Nákazlivé ochorenia, očkovanie, 

prevencia. 

 

Toxické a návykové látky.  

Vplyv na zdravie človeka.  

Drogové závislosti a ich 

prevencia. 

 

Vnútorné vplyvy na ľudské 

zdravie. Dedičné vlastnosti a 

vplyv na zdravie a  život človeka. 

Schopnosti a osobitosti človeka. 

Životný štýl.  

Etické a morálne princípy, kultúra 

medziľudských vzťahov, vzťah 

človeka k prírode. 

bunky. Vysvetliť význam menštruačného 

cyklu. 

 Označiť na ukážke pohlavných orgánov miesto 

splynutia vajíčka a spermie. Uviesť dĺžku 

trvania tehotenstva. Opísať začiatok, priebeh a 

koniec tehotenstva. Uviesť uloženie plodu a 

spôsob jeho výživy. 

 Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý 

vývin novorodenca. Zdôvodniť význam výživy 

dieťaťa materským mliekom. Uviesť príklad 

troch znakov dospievania. Uviesť typické 

znaky troch období ľudského života. 

 Uviesť zásady predchádzania pohlavných 

ochorení Uviesť príklad priateľských vzťahov, 

vzájomnej pomoci mladých a dospelých ľudí. 

 Uviesť na príklade význam rodiny. 

Žiak vie: 

 Uviesť tri príklady infekčného ochorenia. 

Charakterizovať výraz imunita a inkubačná 

doba. Vysvetliť základný princíp očkovania. 

Uviesť zásady prevencie infekčných ochorení. 

 Vysvetliť n  príklade význam dezinfekcie, 

dezinsekcie a deratizácie. 

 Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť na 

príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť na 

príklade škodlivosť drogovej závislosti zdravie 

človeka. Uviesť zásady prevencie drogových 

závislostí. 

 Vymenovať základné podmienky života 

človeka. Zdôvodniť význam striedania práce a 

odpočinku. Uviesť príklad nesprávnej 

životosprávy a dôsledkov na život človeka. 

Uviesť príklad zdravého životného štýlu. 

rodičom. 

kamarátstvo, 

priateľstvo 

Environmentálna 

výchova , geografia 

– rozpad ozónovej 

vrstvy, ozónová 

diera, poškodenia 

kože, zraku. 

Ochrana ŽP. 

Ochrana života 

a zdravia 

Záverečné 

opakovanie a 

zhrnutie 

2 Opakovanie 

a upevnenie učiva 

Zopakovať a upevniť 

nadobudnuté poznatky a zručnosti 
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 Finančná gramotnosť  

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov: Čiastková kompetencia 1 – Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. 

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. poukázať na ochranu 

prírody a finanční postih.  

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách. 

Čiastková kompetencia 1 – Stručne zhrnúť hlavné nástroje na ochranu spotrebiteľov. Úroveň 2: Popísať spôsoby, ako byť finančne 

zodpovedným dospelým človekom. Uviesť príklady prínosov finančnej zodpovednosti a strát spôsobených finančnou nezodpovednosťou. 

Vedieť vyhľadať nielen cenovo výhodné potraviny , ale vedieť ich zvoliť aj nutrične vyvážené. 

Riadenie rizika a poistenie: Čiastková kompetencia 1:  Vysvetliť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a 

vysvetliť základné metódy riadenia rizík. Úroveň: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Popísať 

spôsoby, akými by sa dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením.  

Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel. 

 

Čitateľská gramotnosť  

Rozvoj bázovej gramotnosti - vedieť využiť, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne 

prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 
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Fyzika 

Základná škola  Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Fyzika 

Ročník: siedmy 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

Celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Teplota. 

Skúmanie 

premien 

skupenstva látok 

9  Úvod do predmetu, školenie bezpečnosti 

pri práci. 

úvod do vyučovania fyziky, 

poučenie o BOZP. 

dodržiavať pravidlá správania sa na 

hodinách fyziky (žiak bezpečne 

manipuluje s učebnými pomôckami, 

rešpektuje pokyny vyučujúceho). 

 

    Meranie teploty. Teplomer meranie teploty; 

modelovanie a zostrojenie Celziovho 

teplomera, kalibrácia teplomera; 

teplota, značka t, jednotka teploty °C. 

modelovať experimentom zostrojenie 

teplomera;  

navrhnúť k meraniam tabuľku; 

zaznamenať časový priebeh teploty do 

tabuľky a grafu, analyzovať záznamy 

meraní. 

 

  Meranie času meranie času; 

čas, značka t, jednotky s, min, h. 

. modelovať experimentom zostrojenie 

teplomera;  

navrhnúť k meraniam tabuľku; 

zaznamenať časový priebeh teploty do 

tabuľky a grafu, analyzovať záznamy 

meraní. 

 

    Meranie teploty v priebehu času meranie teploty v priebehu času; 

graf závislosti teploty od čas; 

využitie PC pri zostrojovaní grafov. 

modelovať experimentom zostrojenie 

teplomera;  

navrhnúť k meraniam tabuľku; 

zaznamenať časový priebeh teploty do 

tabuľky a grafu, analyzovať záznamy 

meraní. 

 



60 

 

  Premena kvapaliny na plyn – 

vyparovanie 

 

 

 

 

Premena kvapaliny na plyn – var 

 

 

Tlak vzduchu a var 

 

premena kvapaliny na plyn,   vyparovanie 

podmienky vyparovania; 

vlhkomer. 

 

 

 

var, teplota varu; 

graf závislosti teploty od času pri vare vody. 

 

tlak vzduchu a teplota varu. 

opísať pozorované javy pri skúmaní 

premien skupenstva látok; 

navrhnúť tabuľku; 

zaznamenať časový priebeh teploty pri 

premenách skupenstva látok do tabuľky 

a grafu, analyzovať záznamy meraní; 

objaviť z výsledkov experimentu faktory 

ovplyvňujúce vyperovanie (počiatočná 

teplota, veľkosť voľného povrchu 

kvapaliny, prúdenie vzduchu; 

objaviť z výsledkov experimentu rozdiel 

medzi vyparovaním a varom, 

charakteristiky varu; 

vyhľadať teploty varu v tabuľkách. 

Environmentál

na výchova 

 

Teplota. 

Skúmanie 

premien 

skupenstva látok 

7 Premena plynu na kvapalinu – 

kondenzácia 

 

 

Modelovanie dažďa 

premena vodnej pary na vodu, kondenzácia; 

teplota rosného bodu; 

destilácia. 

 

modelovania dažďa. 

meteorologické pozorovania. 

modelovať experimentom vznik dažďa;  

 

 

zrealizovať a vyhodnotiť 

meteorologické pozorovania a merania; 

prezentovať výsledky aktivít pred 

spolužiakmi 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

  Topenie 

 

 

 

 

Tuhnutie 

premena tuhej látky na kvapalnú; 

topenie; 

teplota topenia pre kryštalické a amorfné látky; 

graf závislosti teploty od času pri topení. 

 

premena kvapalnej látky na tuhú; 

tuhnutie; 

teplota tuhnutia pre kryštalické a amorfné látky; 

graf závislosti teploty od času pri tuhnutí. 

objaviť z výsledkov experimentu faktory 

ovplyvňujúce topenie a tuhnutie; 

vyhľadať hodnoty teploty topenia 

(tuhnutia).látok v tabuľkách. 

Environmentá

lna výchova 

 

Teplo 17  Teplo. Predstavy o teple historické aspekty chápania pojmu teplo, staršia 

jednotka tepla cal; 

teplo a pohyb častíc látky, teplota. 

opísať historický prístup k chápaniu 

pojmu teplo. 
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  Šírenie tepla. Kalorimeter šírenie tepla vedením, prúdením a žiarením; 

tepelné vodiče a izolanty; 

odovzdávanie a prijímanie tepla telesom, 

kalorimeter. 

overiť experimentom fyzikálnu 

vlastnosť látok – tepelná vodivosť; 

opísať šírenie tepla vedením, prúdením, 

žiarením; 

opísať využitie tepelných vodičov 

a tepelných izolantov v praxi. 

Environmentál

na výchova 

 

  Výmena tepla medzi horúcou 

a studenou vodou 

výsledná teplota pri výmene tepla medzi 

horúcou a studenou vodou; 

tepelná rovnováha. 

odhadnúť výslednú teplotu pri výmene 

tepla medzi horúcou a studenou vodou. 

Environmentá

lna výchova 

 

  Výmena tepla medzi kovmi a vodou výsledná teplota pri odovzdávaní tepla medzi 

horúcimi kovmi (Cu, Fe, Al) vode; 

rozdiel dvoch teplôt (Δt). 

overiť experimentom odovzdávanie 

tepla kovmi vode; 

dodržať podmienky experimentu; 

objaviť z výsledku experimentu faktory 

ovplyvňujúce  veľkosť prijatého 

a odovzdaného tepla. 

 

  Ako meriame teplo 

 

 

Látka a teplo 

Výpočet tepla 

 

Teplo a premeny skupenstva 

teplo, značka tepla Q; 

jednotka tepla J. 

 

hmotnostná tepelná kapacita; 

značka c, jednotka J/kg.°C. 

vzťah  Q = m . c.Δt 

teplo a premeny skupenstva. 

vyhľadať hodnoty hmotnostnej tepelnej 

kapacity látok v tabuľkách; 

riešiť úlohy s využitím vzťahu pre 

výpočet tepla. 

Environmentál

na výchova 

 

 

 

 

      Energetická hodnota potravín teplo a premeny skupenstva. overiť postup stanovenia energetickej 

hodnoty   potravín (napríklad 

spaľovaním); 

dodržať podmienky experimentu; 

získať informácie o energetickej 

hodnote potravín. 

Environmentá

lna výchova 

 

 

  Tepelný motor a parný stroj 

 

Spaľovacie motory 

teplo a premeny skupenstva. posúdiť negatívne vplyvy spaľovacích 

motorov na životné prostredie a spôsoby 

eliminácie týchto vplyvov. 

Environmentá

lna výchova 
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Finančná gramotnosť  

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov: Čiastková kompetencia 1 – Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. 

Úroveň 2: Vysvetliť vzťah medzi zachovávaním trvalých životných hodnôt a uspokojovaním životných potrieb. poukázať na ochranu 

prírody a finanční postih. Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok. 

Riadenie rizika a poistenie: Čiastková kompetencia 1:  Vysvetliť pojem riziko, vedieť identifikovať základné druhy rizík a vysvetliť 

základné metódy riadenia rizík. Úroveň: Uviesť príklady rizík, ktorým môžu čeliť jednotlivci a domácnosti. Popísať spôsoby, akými by sa 

dali znížiť rôzne druhy rizík alebo ako by sa im dalo úplne vyhnúť. Diskutovať o vzťahu medzi rizikom a poistením.  Používanie 

primeraných stratégií riadenia rizík. Charakterizovať úrazové poistenie a vysvetliť jeho účel. Teplo. 

 

Čitateľská gramotnosť  

Rozvoj bázovej gramotnosti - vedieť využiť, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne 

prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti - vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a 

prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich využitie. 
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Dejepis 

Základná škola  Nábr. Dr. Aurela Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis  

Ročník: siedmy   Časová dotácia: 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Predkovia 

Slovákov v 

Karpatskej 

kotline 

 

 

4 Príchod Slovanov 
 

 

Veľká Morava 

 

Pravlasť, migrácia, Samova ríša, 

Franská ríša, Byzantská ríša, 

byzantská misia, Veľká Morava 
 

Pribina, Mojmír, kresťanské 

misie–Cyrila Metod, Rastislav, 

Svätopluk, Gorazd, Svätoplukova 

ríša, hlaholika ,staroslovienčina, 

cirkevná provincia, Viching, 

Proglas, Kyjevské listy 

- 

Žiaci sú schopní: 

-popísať spôsob života Slovanov u nás, vysvetliť pojem 

migrácia v minulosti a dnes, charakterizovať Samovu ríšu, 

ukázať na mape rozlohu Samovej ríše 

-vysvetliť význam vzniku Nitrianskeho a Moravského 

kniežatstva, popísať priebeh kresťanskej misie Cyrila 

a Metoda, zhodnotiť význam existencie Veľkej Moravy 

-rozlíšiť kľúčové udalosti z obdobia Veľkej Moravy 

--pracovať so školskými historickými prameňmi z daného 

historického obdobia 

Dopravná výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstve 

8 Kráľovstvo 

mnohých jazykov a 

mravov 
 

 

 

 

 

 

 Banské mestá 

 

 

Starí Maďari, Arpádovci, 

Uhorsko, 

Štefan I., Nitrianske údelné 

vojvodstvo, hradiská, hrady, župa, 

Tatári, Ondrej II., Zlatá bula, Belo 

IV., Matúš  Čák Trenčiansky, 

dynastie,  Anjuovci, Karol Róbert, 

Ľudovít I., Privilegium pro Slavis, 

Žigmund Luxemburský, Matej 

Korvín, husiti, gotika- gotická 

cesta 

Osídľovanie, banské mestá, 

Kremnica, Banská Bystrica, 

Banská Štiavnica, život baníkov, 

dukát, emfyteutické právo, 

kolonizácia 

Žiaci sú schopní: 

-rozlíšiť kúčové udalosti stredovekého Uhorska- 

-rozpoznať mnohonásobný charakter Uhorska- 

-zdôvodniť politický a hospodársky význam Uhorska 

-popísať dôsledky príchodu Starých Maďarov a ich spôsob 

života, opísať šírenie kresťanstva, vysvetliť rozdiel medzi 

hradiskom a hradom, poznať pojem župa a údelné 

vojvodstvo, rozlíšiť činnosť prvých uhorských kráľov, 

dokáže vymenovať dôsledky tatárskeho vpádu, zdôvodniť 

nástup Anjuovcov, vysvetliť pojem vyšegrádske stretnutie, 

zhodnotiť význam dokumentu Privilégium pro Slavis, 

popísať príchod a pôsobenie husitov na Slovensku, 

vymenovať reformy M. Korvína, zakresliť do mapy 

gotickú cestu 

-vysvetliť dôvody kolonizácie Slovenska, pomenovať 

výhodyprecudzincov,poznaťpojememfyteuticképrávo,char

Regionálna výchova 
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akterizovaťživotbaníkov,zhodnotiť význam banských 

miest. 

-vytvoriť historického sprievodcu po banských mestách 

-pracovať so školskými historickými prameňmi z daného 

historického obdobia 

Obrazy 

novovekéh

o 

sveta 

 

8 Kríza stredoveku 

 

 

Kníhtlač 

 

Objavitelia 

a dobyvatelia 

 

 

Hospodárske zmeny 

Reformácia a 

protireformácia 

  Tridsaťročná vojna 

Humanizmus, renesancia, M. 

Kopernik, Galileo Galilei, 

Leonardo da Vinci, J. Gutenberg 

Predpoklady - karavela, K. 

Kolumbus, B.Diaz, V. da Gama, 

F. Magalhaes, Mayovia, 

Aztékovia, Inkovia, kolónie, 

kolonializmus, 

Od cechu k manufaktúre, 

remeselníci, mešťan, zámorský 

obchod 

M. Luther, Ignác z Loyoly, 

Augsburský mier, reformácia, 

protestant, katolík, Cuius regio, 

eius religio Katolícka liga, 

defenestrácia 

Ž. sú schopný: porovnať teóriu heliocentrizmus 

geocentrizmom, pojem humanizmus a renesancia 

-zhodnotiť význam vzniku kníhtlače 

-popísať predpoklady a príčiny a dôsledky  zámorských 

objavov, uviesť hlavné znaky plavieb, zakresliť do mapy 

cesty 

B.Diaza,K.Kolumba,V.daGamu,F.Magalhaesa,opísaťmays

kú,aztéckuainskúkultúru,  

-vysvetliť pojem cech a manufaktúra, porovnať proces 

výroby v nich 

-vymenovať príčiny reformácie, zhodnotiť hlavné 

myšlienky a význam, ciele a spôsoby reformácie a 

protireformácie- rekatolizácie, vysvetliť zásadu 

Augsburskýmier, poznať význam činnosti M. Luthera 

a Ignáca z Loyoly - jezuiti 

-popísať príčiny a priebeh vojny, zhodnotiť výsledok 

a význam vojny, vymenovať členov bojujúcich blokov, 

vysvetliť pojem defenestrácia 

- pracovať so školskými historickými prameňmi z daného 

historického obdobia 

Mediálna výchova 

Habsbursk

á 

monarchia 

11 Slovensko na 

hranici dvoch 

svetov 

 

 

 

 

 

 

 

Habsburgovci a 

Slovensko 

 

 

Moháčska katastrofa, Jagelovci, 

Ján Zápoľský, Ferdinand 

Habsburský, Turci, sandžaky, 

Nové Zámky, vartovky, Mikuláš 

Palfi, Bratislava– centrum 

uhorského kráľovstva, reformácia, 

Leonard Stockel 

 

Národnostné pomery, 

protireformácia– rekatolizácia, 

humanizmus a renesancia na 

Slovensku, protihabsburské 

povstania, kuruci, satumarský 

mier, Eugen Savojský, bitka pri 

Žiaci sú schopní: 

-rozpoznať hlavné zmeny v Uhorsku po roku 1526 

-popísať bitku pri Moháči, zhodnotiť jej dôsledky, 

zakresliť do mapy rozdelenie Uhorska po roku1541, 

charakterizovať politiku Jagelovcov a Habsburgovcov v 

Uhorsku, poznať príčiny zmeny hlavného mesta, opísať 

spôsoby a vplyvy reformácie na Slovensku, 

charakterizovať príčiny a dôsledky tureckých vpádov, 

poznať pojem vartovka, sandžak 

-zhodnotiť vplyv národnostného zloženia v Uhorsku, 

zaznačiť do mapy jednotlivé etniká, poznať pojem 

rekatolizácia - protireformácia, uviesť znaky humanizmu a 

renesancie, uviesť4 príklady na šírenie humanizmu 

a renesancie na Slovensku, popísať príčiny a dôsledky 

Exkurzia 

 

 

 

 

 

Regionálna výchova 
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Osvietenský 

absolutizmus 

 

 

Viedni, bitka pri Zente, 

karlovacký mier, Juraj Jánošík, 

Jakub Surovec 

 

Karol VI., Mária Terézia, Jozef 

II., Matej Bel, Adam F. Kollár 

,reformy, osvietenský 

absolutizmus, Dolná zem 

 

 

protihabsburských povstaní, zhodnotiť ich význam, 

spoločné znaky, vymenovať povstania 

vsprávnomporadíapoznaťichvodcov,popísaťukončeniebojo

vsTurkami,zhodnotiťvýznam 

satumarskéhoakarlovareckéhomieru,charakterizovaťbitkup

riViedniabitkupriZente. 

-popísať znaky vlády Karola VI., zhodnotiť význam 

Pragmatickej sankcie, charakterizovať dielo a význam 

Mateja Bela a Adama F. Kollára, pomenovať príčiny 

a význam sťahovania Slovákov na Dolnú zem, uviesť 

miesta so slovenskou národnostnou menšinou dnes, 

rozlíšiť vlády Márie Terézie a Jozefa II., zhodnotiť 

význam i ch reforiem, 

- charakterizovať osvietenský absolutizmus v Uhorsku, 

poznať pojmy urbárska regulácia a usadlosť. 

-pracovať so školskými historickými prameňmi z daného 

historického obdobia 

Prierezová, 

integrovan

á téma 

2 J. Gutenberg alebo 

na počiatku 

mediálneho sveta 

Projektová práca Žiaci sú schopní: 

-vypracovať projekt, zozbierať a vyhodnotiť materiál, 

obhájiť projekt pred triedou 

 

 

 

Finančná gramotnosť 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby. Úroveň 2: Vysvetliť na konkrétnych príkladoch 

funkciu peňazí ako prostriedku na zabezpečenie životných potrieb. Osvojiť si vedomosť o hodnote peňazí ako všeobecného ekvivalentu 

výmeny, ako aj vedomosť o ich zastupujúcej funkcii.(banské mestá – ťažba drahých kovov – peňažná reforma Karola Róberta) 

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach.  Úroveň 2: Vysvetliť vzťah ľudská práca – 

peniaze. Demonštrovať na príkladoch rôzne pohľady na bohatstvo a chudobu (z pohľadu ľudskej práce a peňazí).(situácia baníkov 

v Uhorsku na začiatku 16. storočia – nespokojnosť s odmeňovaním – banské povstanie) 
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Plánovanie, príjem a práca 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém. Úroveň 2: Vysvetliť rozdiel medzi daňou z pridanej hodnoty a daňou z 

príjmu. Uviesť príklady, ako štát využíva príjmy z daní. Uvedomiť si potrebu platenia daní. Uviesť príklady využívania verejných financií. 

(daňová reforma Mateja Korvína) 

 

Čitateľská gramotnosť 
 

Rozvoj bázovej gramotnosti 

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti 

Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie priamo v texte. 

Pokúšať sa o zhodnotenie textu. 

 

Aby boli žiaci schopní: 

- v prečítanom texte odlišovať dôležité informácie od okrajových  

- hľadať vzťahov medzi informáciami v prečítanom texte 

- vyvodzovať závery z prečítaného textu,  
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Občianska náuka 

ZŠ, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Občianska náuka Ročník: siedmy 

1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Štát a právo 

 

10 

 

Ústava Slovenskej republiky 

Štát, jeho znaky a funkcie 

Forma vlády 

Deľba štátnej moci 

Demokracia 

Voľby 

Právo 

Právne normy 

Právna spôsobilosť 

Spôsobilosť na právne úkony 

Trestná zodpovednosť 

Prezumpcia neviny 

 

 Ústava Slovenskej republiky 

Štát, jeho znaky a funkcie 

Forma vlády 

Deľba štátnej moci 

Demokracia 

Voľby 

Právo 

Právne normy 

Právna spôsobilosť 

Spôsobilosť na právne úkony 

Trestná zodpovednosť 

Prezumpcia neviny 

 

 

Vie analyzovať články Ústavy SR, týkajúce sa znakov štátu 

a štátnej moci 

Vie zhodnotiť význam Ústavy SR pre občana 

Vie vysvetliť na príkladoch vybraných štátov funkcie štátu 

Vie porovnať na príkladoch vybraných štátov rôzne formy vlády 

Vie zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci vie vystihnúť rozdiely 

medzi priamou a nepriamou demokraciou 

Vie rozlíšiť parlamentné, prezidentské a komunálne voľby 

Vie vytvoriť hierarchiu právnych noriem 

Vie rozpoznať na príkladoch znaky protiprávneho konania 

 

MPV- dejepis, 

geografia, práca 

s informáciami, 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 

Ľudské práva 

a slobody 
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Ľudské práva a slobody 

Predsudky 

Diskriminácia 

Práva dieťaťa  

Dohovor o právach dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

-Osobnosť človeka 

-Socializácia jednotlivca 

-Sociálna komunikácia 

Ľudské práva a slobody 

Predsudky 

Diskriminácia 

Práva dieťaťa  

Dohovor o právach dieťaťa 

 

 

 

 

 

 

-Osobnosť človeka 

-Socializácia jednotlivca 

-Sociálna komunikácia 

Vie sa orientovať v texte Druhej hlavy Ústavy SR a Dohovoru 

o právach dieťaťa 

Vie rozpoznať v konkrétnych situáciách prejavy diskriminácie 

Vie identifikovať rodové stereotypy v okolí a médiách 

Vie prezentovať výsledky samostatne nájdených príkladov 

najčastejšieho porušovania práv dieťaťa v rodine, škole, na 

Slovensku , vo svete 

 

 

 

 

Žiak vie/ dokáže: 

-simulovať v rolových hrách základné typy osobnosti podľa 

temperamentu, 

MPV- etická 

výchova, 

slovenský 

jazyk , 

politológia, 

výtvarná 

výchova, 

mediálna 

výchova 

 

 

MPV- etická 

výchova, 

slovenský 
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Postavenie 

jednotlivca 

v spoločnosti 

 

 

 

 

 

Sociálne 

vzťahy 

v spoločnosti 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

-Učenie 

-Sociálne skupiny 

-Sociálne vzťahy 

-Zdravý životný štýl 

 

 

 

 

 

 

-Spoločnosť 

-Sociálne zmeny v spoločnosti 

-Sociálne apolitické napätia--

konflikty, vojny, extrémizmus, 

tolerancia 

-Dobrovoľníctvo 

-Charitatívna činnosť 

 

 

 

 

 

 

-Učenie 

-Sociálne skupiny 

-Sociálne vzťahy 

-Zdravý životný štýl 

 

 

 

 

 

 

-Spoločnosť 

-Sociálne zmeny 

v spoločnosti 

-Sociálne apolitické napätia--

konflikty, vojny, 

extrémizmus, tolerancia 

-Dobrovoľníctvo 

-Charitatívna činnosť 

-rozpoznať prejavy kladných a záporných charakterových 

vlastností konkrétneho človeka, 

-porovnať rôzne spôsoby učenia sa, 

-zhodnotiť prínos spolupráce a súťaženia v sociálnej skupine, 

-rozpoznať pozície a roly jednotlivcov v sociálnych skupinách, 

--identifikovať jednotlivé životné štýly, 

-zdôvodniť svoj výber vhodných a nevhodných spôsobov 

trávenia voľného času. 

 

 

Žiak/ dokáže: 

-analyzovať štruktúru spoločnosti podľa veku, pohlavia, 

náboženstva, vzdelania a národnosti 

-určiť hlavné princípy sociálnych zmien v spoločnosti a ich 

dôsledky, 

-uviesť príklady rozmanitosti kultúr v Slovenskej republike,  

-rozpoznať prejavy šikanovania, extrémizmu a vandalizmu, 

vysvetliť príčiny rôznych konfliktov v spoločnosti, 

navrhnúť konkrétne formy pomoci pre zdravotne postihnutých 

a starých ľudí v okolí. 

 

 

jazyk , 

politológia, 

výtvarná 

výchova, 

mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 MPV- etická 

výchova, 

slovenský 

jazyk , 

politológia, 

výtvarná 

výchova, 

mediálna 

výchova 

 

 

 

Finančná gramotnosť 

Plánovanie, prijem a práca 

Čiastková kompetencia 3: Vysvetliť daňový a odvodový systém. Úroveň 2: Uviesť príklady ako štát využíva príjmy z daní. Uvedomiť si 

význam štátneho rozpočtu pre chod štátu. Uvedomiť si potrebu hospodárneho a transparentného využívania verejných financií. Uviesť 

príklady využívania verejných financií. (štát – štátny rozpočet – verejné financie) 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán. Úroveň 2: Analyzovať súvislosť filantropie s osobným rozpočtom. Opísať možnosti 

účasti na charitatívnych aktivitách (charitatívna činnosť). 
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Čiastková kompetencia 4: Zhrnúť právne formy podnikania a základné predpisy pre oblast podnikania. Úroveň 2: Vysvetliť podstatu a 

význam podnikania na príkladoch podnikateľských subjektov v praxi. Navrhnúť vlastný project a individuálne aj tímovo pracovať na jeho 

realizácii. 

 

Čitateľská gramotnosť 

 
Rozvoj bázovej gramotnosti 

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti 

Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie priamo v texte. 

Pokúšať sa o zhodnotenie textu. 

 

Aby boli žiaci schopní: 

 

 v prečítanom texte odlišovať dôležité informácie od okrajových  

 hľadať vzťahov medzi informáciami v prečítanom texte 

 vyvodzovať závery z prečítaného textu 

 vedieť využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a neverbálne 

 texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru. 
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Geografia 

Základná škola  Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia Ročník: siedmy 

1 hodina  týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

 1 Opakovanie učiva 6. 

roč. 

   zopakovanie a upevnenie pojmov geografie 

6.ročníka 

 

Premeny Zeme 2 Prví ľudia na Zemi 

(Afrika, Ázia) 

Vznik kultúr, rasy, 

náboženstvá (Afrika, 

Ázia) 

Staré civilizácie, husto a riedko osídlené 

oblasti, problémy obyvateľstva – hlad, prístup 

k vode, nákazlivé choroby 

Rasy, národy, staré kultúry, významné svetové 

náboženstvá, súčasné problémy obyvateľstva – 

terorizmus, rasizmus 

Žiak vie 

- opísať život pôvodných obyvateľov Afriky 

a Ázie, - objasniť históriu osídľovania Afriky 

a Ázie 

- charakterizovať rasovú a náboženskú 

štruktúru Afriky a Ázie 

 -  charakterizovať základné rasy a národy 

a svetové náboženstvá, vysvetliť príčiny 

konfliktov vo svete 

 

Afrika – základné 

informácie 

o regióne v kontexte 

planéty Zem 

12 Poloha, zobrazenie 

Afriky na mapách 

Členitosť pobrežia 

a povrch Afriky –

pohoria, Podnebné 

a rastlinné pásma 

Vodstvo – jazerá, 

rieky, Obyvateľstvo 

a sídla, Pôvodní 

obyvatelia, staré 

civilizácie, 

náboženstvá 

Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský 

záliv, Stredozemné more, Červené more, 

Gibraltársky prieliv 

Kilimandžáro, Atlas, Východoafrická 

priekopová prepadlina, Dračie vrchy, Sahara 

Púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales 

Kongo, Níl, Viktóriino jazero, Viktóriine 

vodopády 

severná, západná, východná a južná Afrika 

Egyptská ríša 

 

Žiak vie 

- určiť na mape polohu vybratého regiónu 

- určiť na mape ostrovy, polostrovy, moria, 

zálivy, prielivy, prieplavy 

- určiť na mape vybraté povrchové celky 

- objasniť pôsobenie geografickej šírky, 

vzdialenosti od oceána a morských prúdov na 

podnebie 

- určiť na mape toky riek, polohu jazier a 

vodopádov 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

Tvorba projektov 
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  Hospodárstvo Afriky 

Štáty Afriky, najväčšie 

mestá, život 

v mestách 

Hospodárstvo, ťažba nerastných surovín, 

poľnohospodárstvo, doprava 

Problémy v Afrike, Školstvo 

a zdravotníctvo 

v Afrike 

Národné parky, Safari 

Žiak vie 

- určiť na mape hospodársky najvyspelejšie 

regióny Afriky 

- charakterizovať dopravu v jednotlivých 

regiónoch, Afriky, na politickej mape určiť 

polohu vybraných štátov a ich hlavných miest 

 

Ázia – základné 

informácie 

o regióne v kontexte 

planéty Zem 

17 Poloha, zobrazenie 

Ázie na mapách  

Ázia na severnej 

pologuli 

Členenie Ázie na časti 

Povrch – Himaláje, 

sopečná činnosť a 

zemetrasenie 

Vodstvo  rieky a jazerá 

Podnebie- rôznorodosť 

podnebia podnebné 

oblasti, klimatické 

diagramy z rôznych 

častí Ázie 

Obyvateľstvo Ázie, 

náboženstvá 

Hospodárstvo Ázie 

Štáty Ázie – Čína, 

India, Japonsko, 

Rusko, arabské krajiny  

zemetrasenia a 

povodne 

Kultúrne pamiatky 

Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy, 

Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Arabský 

polostrov, Cyprus, Suezský prieplav, Červené 

more, Kórejský polostrov, Beringov prieliv 

južná, juhovýchodná, východná, severná, 

stredná, juhozápadná Ázia 

Himaláje, Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural, 

Západosibírska nížina, Indogangská nížina, 

Veľká čínska nížina, Tibetská náhorná plošina 

Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more, Aralské 

jazero, Chang-Jiang, Huang He, Ob, Mekong, 

Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris 

Severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej 

Ázii, monzúnová oblasť v južnej Ázii 

Moskva, Tokio, Bombaj 

 

Hustota zaľudnenia 

tsunami, zemetrasenie, sopečná činnosť 

 

Tadž Mahál, Veľký čínsky múr 

Žiak vie 

- určiť na mape polohu vybratého regiónu 

- určiť na mape ostrovy, polostrovy, moria, 

zálivy, prielivy, prieplavy 

- popísať členenie Ázie na časti 

- určiť na mape vybraté povrchové celky 

- určiť na mape toky riek, polohu jazier 

- objasniť pôsobenie geografickej šírky, 

vzdialenosti od oceána a morských prúdov na 

podnebie 

- určiť a ukázať na mape rozloženie 

podnebných pásiem a monzúnových oblastí 

- popísať pomocou klimatických diagramov 

teplotné a zrážkové pomery v rozličných 

mestách Ázie 

- charakterizovať najvýznamnejšie 

hospodárske aktivity človeka 

- určiť na mape hospodársky najvyspelejšie 

regióny a ich hlavných miest 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

Tvorba projektov 

 

Finančná gramotnosť 

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Čiastková kompetencia 1 – Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské potreby.  

Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné a spoločenské potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. Obyvateľstvo Afriky a Ázie.  

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia so zvažovaním alternatív a ich dôsledkov. Úroveň 2: Prijímať finančné 

rozhodnutia na základe svojich reálnych možností a zhodnotiť ich dôsledky.  Úroveň 3: Analyzovať vplyv infľacie na hodnotu peňazí, ako 

môžu hospodárske, spoločenské, kultúrne a politické podmienky ovplyvniť kariérne možnosti, hospodárstvo Afriky a Ázie  
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Čitateľská gramotnosť  

Rozvoj funkčnej gramotnosti – vedieť používať a interpretovať mapy rôzneho druhu, pracovať s literatúrou ako zdrojom poznatkov 

(učebnice, odborné a populárno-vedecké časopisy) 

 Rozvoj bázovej gramotnosti -  správne porozumieť prečítanému, spracovať a interpretovať získané poznatky. Prvotné rozvíjanie čítania a 

interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém a diagramov patri medzi základné vyjadrovacie prostriedky geografie 
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Chémia 

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Chémia  Ročník: siedmy   2 hodín týždenne/66 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

Opakovanie 

učiva 6. ročníka  

   

 

 

  17 

Chémia ako 

prírodnaveda 

Vlastnosti látok 

Chemické látky  

Zmesi 

Oddelovacie 

metódy 

Roztoky 

Voda 

Vzduch 

chémia, premeny, chemická výroba, 

chemický   výrobok, vlastnosti látok, 

chemicky čistá látka, zmes  

rovnorodá a rôznorodá zmes, 

usadzovanie,filtrácia,odparovanie, 

destilácia, kryštalizácia, vodný roztok, 

rozpúšťadlo, rozpustená látka, význam 

vody, zrážková voda, povrchová voda, 

podzemná  voda, minerálna voda, 

úprava vody, čistenie vody, 

znečisťovanie vody, zložky vzduchu, 

kyslík, oxid uhličitý, dusík, vzácne 

plyny, skleníkové plyny, ozónová 

vrstva, ozónová diera, lab.práca 

 

Vedieť čo skúma chémia. Uviesť skupenstvá látok 

rozpoznať vôňu a zápach látky, vedieť popísať vzhľad 

látky, vedieť určiť rozpustnosť látky vo 

vode.Vymenovať príklady horľavých a nehorľavých 

látok. Chápať zloženie látok z častíc. Uviesť príklady 

chemicky čistých látok a zmesí. Rozoznaťrovnorodú 

zmes od rôznorodej.Uviesť príklady rôznorodých 

zmesí a určiť jednotlivé typy. Uviesť príklady piatich 

metód oddeľovania zložiek zmesí. Vedieť rozdiel 

medzi nenasýteným a nasýteným roztokom.Poznať 

význam vody pre človeka, zvieratá, rastliny, poznať 

rozdelenie vôd podľa výskytu a použitia.Vedieť 

vymenovať hlavné zložky vzduchu, skleníkové plyny, 

hlavné zdroje znečisťovania vzduchu 

OSR 

ENV 

OŽZ 

MEV 

TPP 

 

 

 

 

 

 

 

Premeny látok 

Spoznávanie 

chemických 

reakcií 
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Fyzikálne 

a chemické deje 

Chemické reakcie 

Chemické 

zlučovanie a 

chemický rozklad 

Horenie 

chemický dej, fyzikálny dej, chemická 

premena, reaktant, produkt, zákon 

zachovania hmotnosti, chemické 

zlučovanie, chemický rozklad,  horenie, 

chemická reakcia, horľavina ,zápalná 

teplota, hasenie, zásady hasenia horiacich 

látok, hasiace látky, hasiaci prístroj, 

princípy hasenia, lab.práca 

vedieť na konkrétnych príkladoch zhodnotiť a 

zdôvodniť či sa jedná o chemický alebo fyzikálny dej, 
poznať niektoré chemické reakcie z bežného života, 

vedieť určiť reaktant a produkt konkrétnych 

chemických reakcií, charakterizovať reaktant a 

produkt, Poznať zákon zachovania hmotnosti pri 

chemických reakciách, rozlíšiť na príkladoch reakcie 

chemického zlučovania a rozkladu, vykonať, 

zaznamenať a zdôvodniť výsledky pokusu 

poznať horenie ako chemický dej, vedieť čo sa pri 

horení uvoľňuje, vymenovať príklady horľavých a 

nehorľavých látok, poznať zásady hasenia, vedieť 

vymenovať hasiace látky 

MUV 

ENV 

OŽZ 

MEV 

TPP 
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Zmeny pri 

chemických 

reakciách 

 

 

  20 

Energetické 

zmeny pri 

chemických 

reakciách. 

Rýchlosť 

chemických 

reakcií 

Faktory 

ovplyvňujúce 

rýchlosť 

chemických 

reakcií 

exotermické reakcie, endotermické 

reakcie, rýchle a pomalé reakcie, vplyv 

množstva reaktantov  na rýchlosť 

chemických reakcií, vplyv teploty 

reaktantov  na rýchlosť chemických 

reakcií, vplyv plošného obsahu reaktantov                    

(v tuhom skupenstve) na rýchlosť 

chemických reakcií, vplyv katalyzátora na 

rýchlosť chemických reakcií, lab. práca 

 

poznať reakcie, pri ktorých sa energia uvoľňuje a pri 

ktorých sa energia spotrebuje,  

vedieť rozlíšiť pomalé a rýchle reakcie,  

vedieť zdôvodniť vplyv množstva reaktantov na 

rýchlosť chemických reakcií, vedieť zdôvodniť 

(napr. na príklade potravín) spomalenie a zrýchlenie 

chemickej reakcie 

vedieť zdôvodniť vplyv plošného obsahu reaktantov 

na rýchlosť chemických reakcií 

charakterizovať katalyzátor a jeho vplyv na rýchlosť 

chemickej reakcie, vykonať, zaznamenať a zdôvodniť 

výsledky pokusu 

 

MUV 

ENV 

OŽZ 

MEV 

TPP 

 

 Finančná gramotnosť  
 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečované životných potrieb jednotlivca a 

rodiny. Čiastková kompetencia 2:  Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov. Úroveň 3: Chápať funkciu 

peňazí ako prostriedku harmonizácie vzťahu trvalých životných hodnôt s reálnym uspokojovaním životných potrieb. Uviesť príklady 

hospodárneho správania sa pri používaní surovín, tovarov rôzneho účelu vzhľadom na materiál. 

Riadenie rizika a poistenie. Čiastková kompetencia 2: Charakterizovať verejné poistenie a vysvetliť rozdiel medzi verejným 

a súkromným poistením. Úroveň 2: Vysvetliť podstatu a význam poistenia. Vymenovať cennosti, ktoré sa bežne nachádzajú v 

domácnostiach. Opísať, akým spôsobom môžu byť tieto cenné predmety a majetkové hodnoty ohrozené alebo stratené. Opísať spôsoby 

ochrany cenných predmetov a majetkových hodnôt. Stručne charakterizovať oblasti, kde je človek vystavený možnosti úrazu. Vysvetliť 

podstatu a význam poistenia: majetku, osôb, zodpovednosti za spôsobené škody, úrazového a životného poistenia. 

Čitateľská gramotnosť  

Rozvoj bázovej gramotnosti - porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky na riešenie 

konkrétnych úloh.  

Rozvoj funkčnej gramotnosti - v rámci samostatnej práce majú byť žiaci schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s 

chemickou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebne materiály. 
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Informatika 

 

Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 
 

Predmet : Informatika Ročník : siedmy / 1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 

Tematický celok / 

témy 
Obsahový štandard 

Výstupný štandard 

(žiaci vedia) 
Prierezové 

témy 

REPREZEN

TÁCIA  

NÁSTROJE 
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Práca s grafikou (1) 
Printscreen obrazovky  

Vlastnosti a vzťahy: obrázok v rastri, formáty 

súborov a ich vzťah k uloženému obrázku 

Procesy: kreslenie ako postupnosť príkazov 

pre vykonávateľa 

digitalizovať grafickú informáciu 

zvoliť vhodný formát súboru pre uloženie 

obrázkov rôznych typov 

zakódovať a rozkódovať podľa pokynov rastový 

obrázok 

navrhnúť postupnosť daných grafických operácií 

pre dosiahnutie stanoveného výsledku 

Environmentáln

a výchova 

 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

Ochrana 

životného 

prostredia 

 

 

 

 

 

 

Práca s textom (4) 
Word – formátovanie 

textu, odrážky, 

číslovanie 

Word – vkladanie 

obrázkov a gifov 

Word – písanie 

špeciálnych znakov 

Word – vkladanie 

tabuľky 

Pojmy: odrážky a číslovanie 

Vlastnosti a vzťahy: skryté značky ako 

súčasť textového dokumentu, obrázok ako 

súčasť textu, vplyv skrytých znakov na 

štruktúru aj výsledný vzhľad textu, znaky 

ako písmená, číslice, špeciálne znaky 

a symboly, neformátovaný a  formátovaný 

text 

Procesy: vkladanie tabuľky 

zvoliť vhodný nástroj na prácu s textom 

použiť nástroje na vyhľadanie a nahradenie textu 

rozlíšiť text formátovaný a neformátovaný  

posúdiť vlastnosti textovej informácie podľa 

stanovených kritérií 

Práca 

s prezentáciami (4) 
PowerPoint – práca so 

snímkami 

PowerPoint – vloženie 

prepojenia, šablóny  

PowerPoint – 

prezentácia : Spoznajte 

náš región 

Procesy : manipulácia s poradím snímok, 

vloženie prepojenia, použitie šablón 

použiť nástroje editora na tvorbu a úpravu 

prezentácií 

vytvoriť jednoduchú prezentáciu na zadanú tému 

využiť prednastavené šablóny, vložiť do 

prezentácie obrázky, text a hypertextové 

prepojenia 
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Práca 

s multimédiami (5) 
Windows Movie 

Marker – úvod do 

programu 

Windows Movie 

Marker – základné 

funkcie 

Windows Movie 

Marker - projekt  

Pojmy: klip, efekt, prechod, strihanie, časová 

os 

Vlastnosti a vzťahy: video ako postupnosť 

klipov, efektov, prechodov, klip ako zvuk, 

obrázok, titulok, vzťah medzi rozložením 

prvkov na časovej osi a výsledkom 

Procesy: vytvorenie a uloženie záznamu, 

orezanie, vystrihnutie, umiestnenie klipu 

použiť konkrétne nástroje editora na 

skombinovanie videa, zvuku a textu 

rozhodnúť sa pre správne zariadenie pre 

zaznamenanie zvuku a obrazu 

skúmať nové nástroje v konkrétnom editore 

 

 

 

 
Multikultúrna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociálny 

a osobnostný 

rozvoj 

 

 

Práca s tabuľkami 

(4) 
Excel – opakovanie 

základných vedomostí 

Excel – textové 

a číselné bunky 

Excel – základné 

matematické funkcie 

Excel – projekt  

Pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, bunka, adresa 

bunky 

Vlastnosti a vzťahy : adresa bunky ako 

pozícia bunky v tabuľke, bunky a typy 

údajov (číslo, text), vlastnosti bunky ako 

zarovnanie, farba, veľkosť, okraje bunky, 

bunky so vzorcami 

Procesy: pohyb (navigácia) v tabuľke 

(šípkami, klikaním), vpisovanie údajov, ich 

upravovanie a zvýrazňovanie, jednoduché 

výpočty s operáciami sčítania, odčítania, 

násobenia a delenia, vloženie jednoduchej 

funkcie 

použiť konkrétne nástroje na prácu s tabuľkami 

zvoliť a použiť funkcie pre jednoduché výpočty 

skúmať nové nástroje v konkrétnom editore 

Informácie (3) 
Informácia. Typ 

informácie, vzťahy 

medzi nimi 

Text a hypertext 

Pokročilé 

vyhľadávanie 

informácií 

Vlastnosti a vzťahy : vzťahy medzi 

jednotlivými typmi informácie (grafika, text, 

čísla, zvuk), text a hypertext (napr. na 

internete, v encyklopédii), možnosť 

vyhľadávať reťazce  

diskutovať o vlastnostiach jednoduchej informácie 

rôzneho typu 

voliť vhodnú reprezentáciu reálnej informácie 

zakódovať informáciu podľa pokynov do 

konkrétnej reprezentácie 

dekódovať informáciu z jednoduchých 

reprezentácií 

posúdiť kvalitu informácie rôzneho typu na 

jednoduchej úrovni 

posúdiť vlastnosti súborov rôznych typov  (texty, 

grafika, zvuk, video) 

vyhľadať a získať informácie v informačnom 

systéme a databáze (knižnica, el. obchod, 

rezervácie lístkov...) 

získať informácie rôznych typov pomocou 
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konkrétnych nástrojov (zoskenovaním, odfotením, 

nahratím zvuku, videa...) 

rozhodnúť sa pre nástroje na spracovanie 

informácií  

vyhľadať informácie (v texte, encyklopédii, 

slovníku, tabuľke...) 

Štruktúry (2) 

Vyhľadávanie podľa 

podmienok 

Vyhľadávanie v 

mapách 

Pojmy : postupnosť, tabuľka (v zmysle 

frekvenčná, kódovacia, slovník, mriežka) 

Procesy : práca s grafovými štruktúrami (s 

mapou, labyrintom, sieťou), práca so 

stromovými štruktúrami (strom rozhodnutí, 

stratégií, turnajov, rodokmeň), zapisovanie 

a vyhľadávanie v jednoduchej štruktúre, 

zostavovanie štruktúry 

orientovať sa v jednoduchej štruktúre – vyhľadať 

a získať informácie zo štruktúry podľa zadaných 

kritérií 

organizovať informácie do štruktúr – vytvárať 

a manipulovať so štruktúrami, ktoré obsahujú 

údaje a jednoduché vzťahy (tabuľky, grafy, 

postupnosti obrázkov, čísel...) 

interpretovať údaje zo štruktúr – vyvodiť 

existujúce vzťahy zo zadaných údajov v štruktúre, 

prerozprávať informácie uložené v štruktúre 

vlastnými slovami 

 

 

KOMUNIK

ÁCIA 

A SPOLUPR

ÁCA 

 

6 

 

Práca s webovou 

stránkou (1) 
Informácie, typy 

informácií, netiketa  

Pojmy : webová stránka, informácie, netiketa získať infomácie s webových stránok a použiť ich 

vo svojich produktoch 

rešpektovať autorské práva 

poznať zásady správania sa na internete (netiketa) 

Mediálna 

výchova 

 

 

 

Environmentáln

a výchova 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

Sociálny 

a osobnostný 

rozvoj 

Vyhľadávanie na 

webe (2) 
Typy webových 

stránok 

Vyhľadávanie na 

internete 

Pojmy : webová stránka, informácie vyhľadať rôzne typy informácií na webe 

posúdiť správnosť a kvalitu vyhľadaných 

informácií (výstup vyhľadávania) 

Práca s nástrojmi na 

komunikáciu (3) 
Mailová komunikácia 

Internetový chat 

Vlastnosti a vzťahy : chat ako internetový 

rozhovor, je to iný typ komunikácie ako e-

mail 

Procesy : prijatie a odoslanie správy, výber 

adresáta, odoslanie viacerým adresátom 

naraz 

komunikovať prostredníctvom konkrétneho 

nástroja i aplikácie na neinteraktívnu komunikáciu 

porovnať klady i zápory komunikácie 

prostredníctvom chatu a e-mailu 

SOFTVÉR 

A HARDVÉ

R 

6 Práca so súbormi 

a priečinkami 

Súbory a priečinky 

Vlastnosti a vzťahy : rôzne typy súborov pre 

rôzne typy informácií (súbor s obrázkom, 

súbor s textom, súbor s tabuľkou), cesta 

orientovať sa v štruktúre priečinkov počítača 

presúvať, mazať, premenúvať priečinky 

vyhľadávať súbor ako priečinok 

Multikultúrna 

výchova 
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 (2) k súboru a priečinku ako zápis, ktorý určuje 

umiestnenie súboru a priečinku v štruktúre 

priečinkov 

 

navrhnúť štruktúru priečinkov 

preorganizovať súbory do danej štruktúry 

priečinkov 

zistiť parametre súborov, priečinkov 

Ochrana 

životného 

prostredia 

 

Mediálna 

výchova 

 

 

Environmentáln

a výchova 

 

Sociálny 

a osobnostný 

rozvoj 

 

 

Práca v operačnom 

systéme (1) 

Správca aplikácií. 

Spustené aplikácie 

Vlastnosti a vzťahy: schránka ako miesto na 

krátkodobé uchovávanie alebo prenášanie 

údajov, operačný systém ako softvér, 

aplikácia ako softvér 

Procesy :nastavenie zvuku, pracovnej 

plochy, klávesnice, používanie nástrojov na 

simulovanie, modelovanie 

vypnúť nereagujúcu alebo chybnú aplikáciu 

ovládať operačný systém na používateľskej úrovni 

preniesť informácie medzi spustenými aplikáciami 

pomocou schránky 

používať nástroje na prispôsobenie si 

(pracovného) prostredia v počítači 

skúmať nové možnosti operačného systému 

použiť rôzny aplikačný softvér, ktorý je primeraný 

veku 

Počítač a prídavné 

zariadenia (3) 
Vstupné a výstupné 

zariadenia počítača 

Presun dát z mobilu do 

počítača 

Skenery a digitálny 

fotoaparát 

 

Pojmy: program, procesor, pamäť  

Vlastnosti a vzťahy: počítač ako zariadenie 

s procesorom a pamäťou, pamäť si pamätá 

programy a údaje, pamäť v počítači ako 

zariadenie na krátkodobé uchovanie 

informácií, disk v počítači ako zariadenie na 

dlhodobé uchovanie informácií, procesor 

vykonáva programy (program ako návod pre 

procesor), tlačiareň, reproduktor / slúchadlá 

ako zariadenia na sprostredkovanie výstupu, 

skener, digitálny fotoaparát, kamera, 

mikrofón ako zariadenia na digitalizáciu 

údajov, rozdiel medzi hardvérom 

a softvérom 

pracovať s pamäťovými a prídavnými 

zariadeniami : prenášať, kopírovať, ukladať 

informácie 

pracovať s prídavnými zariadeniami (napr. 

naskenovať, vytlačiť dokument, nahrať zvuk, 

zosnímať obraz fotoaparátom alebo kamerou) 

skúmať nové možnosti použitia konkrétneho 

hardvéru 

porovnať klady a zápory počítačov rôznych typov 

(napr. stolný počítač, notebook, tablet) 

rozlíšiť vstupné a výstupné zariadenia 

 

Finančná gramotnosť : 

  Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov – porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 2 : Prijímať finančné rozhodnutia zvažovanímalternatív a ich dôsledkov. Úroveň 1 – pomenovať osobné, rodinné 

a spoločenské potreby, vymenovať spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny, vymenovať svoje vlastné skúseností 

s prácami v domácnosti. Čiastková kompetencia : Osvojenie si základných etických súvislostí problematiky bohatstva, chudoby a dedenia 

chudoby. Úroveň 1 – opísanie príkladov bohatstva a chudoby. Čiastková kompetencia : Osvojenie si pojmu „žiť hospodárne“. Úroveň 1 –  uviesť 
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príklady hospodárneho zaobchádzania s osobnými vecami, hospodárneho správania v domácnosti; osvojenie si potreby hospodárneho 

zaobchádzania s osobnými vecami, s pomôckami a predmetmi v škole aj mimo nej,  hospodárneho správania sa v domácnosti. 

  Finančná zodpovednosť spotrebiteľov - používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách. Čiastková 

kompetencia 1: Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných záležitostiach. Úroveň 1 – uviesť príklady míňania peňazí u detí 

predchádzajúcich generácií, porozprávať o hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch.  

  Plánovanie, prijem a práca – identifikovanie zdrojov osobných prijmov, vypracovanie finančného plánu, organizovanie osobných financií a 

používanie rozpočtu na riadenie hotovosti. 

  Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov - porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Poznanie a zosúladenie osobných, rodinných a spoločenských potrieb. Vysvetlenie vzťahu ľudská práca – peniaze.  

 

Čitateľská gramotnosť : 

  Rozvoj bázovej gramotnosti – naďalej rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. Rozvíjať a plynulosť rýchlosť 

čítania, eliminovať chybovosť čítania. Rozvíjať jednoduché porozumenie textu.  
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Výtvarná výchova 

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: siedmy 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Výtvarné 

vyjadrovacie 

prostriedky   

 

3 Poriadok a chaos 

 

Žiaci si  osvoja  pojmy chaos a poriadok, 

rytmus. Uvedomia si rôzne možnosti 

usporiadania, rôzne kompozičné variácie 

usporiadania prvkov na ploche podľa princípov 

(diagonálne, horizontálne, radiálne...) alebo 

chaoticky; porovnávajú výraz. 

 

Žiak vie vyjadriť výtvarnými 

prostriedkami poriadok a chaos, pritom 

využije tie isté prvky. Vytvoriť koláž. 

Uvedomiť si rôzne možnosti 

usporiadania. 

b) naučiť sa hľadať a dopĺňať zmysel v 

náhodných zoskupeniach 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

   

Zámer a náhoda 

 

 

Utvrdiť si poznatky o farbách a farebných 

kontrastoch, doplnkové farby, miešanie nových 

farieb. Rozvoj predstavivosti. Usporadúvať: 

náhodne rozhodené prvky sa žiak pokúsi 

artikulovať čo najmenším počtom zásahov; 

fázy sú zaznamenané alebo fixované (koláž...). 

Žiaci si nanesú  určite množstvo tempery do 

stredu  výkresu a výkres preložia. Potom vo 

vzniknutej kompozícií hľadajú nie aký tvar, 

predmet, obrysy... 

Žiak vie usporiadať jednotlivé prvky. 

Vie hľadať,  dotvárať  a dopĺňať zmysel 

v náhodných zoskupeniach. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

  Zámer a náhoda 

 

Utvrdiť si poznatky o abstraktnom umení. Žiak 

si vystrihne 2 makety (nejaký predmet). Žiak 

fŕkaním vytvorí obrysy predmetov, každý 

predmet inou farbou. 

Vedieť, čo je abstraktné umenie. Multikultúrna 

výchova 
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Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

 

4 Zobrazenie priestoru / perspektíva 

 

Rozvíjať cit pre priestorové vnímanie. 

Pochopiť perspektívne zobrazovanie. Žiaci 

kreslia lineárne architektonický priestor 

(interiér alebo exteriér); konštrukcia 

perspektívy; členenie do plánov; modelácia 

priestoru kresliarskymi prostriedkami. 

kresba (ceruza, uhlík alebo rudka); modelácia 

tónovaním, šrafovaním alebo zosilňovaním 

linky 

chodba, schodisko, okolie školy... 

 

Žiaci sa snažia zachytiť perspektívu. 

Kresba chodby a  postavy a postavy, 

ktoré sú v rôznych vzdialenostiach. 

Pochopiť perspektívne zobrazovanie, 

priestorové vzťahy videné v skutočnosti, 

prekrývanie predmetov a ich vzájomnú 

mierku. 

 

Environmentá

lna výchova 

 

  Zobrazovanie krajiny 

 

Maľovanie sýtymi a teplými farbami. Farebná 

perspektíva. Čo je bližšie, to je výraznejšie. 

Poznať teplé a studené farby. Žiaci maľujú 

krajinu s architektúrou; využívajú znalosť 

perspektívneho zobrazovania; tvarovú 

perspektívu dopĺňajú farebnou perspektívou. 

a) maľba priestoru (krajiny) temperou 

b) maľba suchým pastelom 

 Naučiť žiakov všímať si umiestnenie 

vecí v priestore a  tvorivo na ne  

reagovať. Kresba krajiny (pohľad 

z okna). Žiaci miešajú farby tak , aby 

predmety, čo sú ďalej, boli svetlejšie 

a chladnejšie. Všímať si umiestnenie 

vecí v priestore, tvorivo reagovať na ne. 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

Environmentá

lna výchova 

 

  Umenie inštalácie 

 

Oboznámiť sa s umením inštalácie, 

intermediálnym umením. Naučiť sa pozmeniť 

všedný priestor a priviesť nás k jeho novému 

vnímaniu. Žiaci reagujú kresbami (maľbami 

objektmi) na prvky v konkrétnom priestore 

(okno, dvere, dlážka, textúra steny...) a 

rozmiestňujú v priestore svoje práce, ktorými 

sa snažia priestor doplniť alebo ináč 

interpretovať (komentovať); pracujú 

individuálne, alebo v malých skupinách. Žiaci 

vytvárajú inštaláciu, ktorou reagujú na históriu 

alebo poslanie priestoru, na „genia loci“. 

Žiaci vedia používať slovo inštalácia 

v rôznych oblastiach. Čo všetko vieme 

nainštalovať. Pokúsia sa o zmenu 

priestoru ( v škole) na nevšedný. 

 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Environmentá

lna výchova 
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  Priestor v architektúre Pochopiť architektonický priestor.  Utvrdiť si 

poznatky, čo je interiér a exteriér. 

Žiaci vedia vytvoriť pôdorys budovy, 

ktorý nám napomáha predstaviť si 

priestor. Vedia, čo je to interiér 

a exteriér. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 Podnety 

moderného a 

súčasného 

výtvarného 

umenia 

 

3 Dadaizmus, neodada 

 

Oboznámiť sa z hnutím dadaizmus, s pojmom 

asambláž. Žiaci spracovávajú civilizačný 

odpadový materiál, reklamy, časti výrobkov 

(ready-made) a tvoria z nich nové súvislosti 

(tvar, význam) vo forme obrazu alebo objektu. 

Kombinujú rôzne materiály a techniky. 

Žiaci vedia: pochopiť vznik umeleckého 

smeru z dejinných súvislostí.  kolážou, 

asamblážou, alebo škvrnou stvárniť 

danú tému. Vedia pochopiť atmosféru 

a dobu dadaizmu, základný zmysel pop 

artu a nového realizmu. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

  Ready – made,  Pop- art 

 

Oboznámiť sa s pojmom Ready – made.  

Utvrdiť si poznatky, čo je kinetické umenie. 

Oboznámiť sa s pojmom  Pop- art, masová 

kultúra, konzumná spoločnosť .  Utvrdiť si 

poznatky čo je koláž, asambláž. 

Hľadať vhodné predmety,  ktoré by sa 

dali použiť ako socha alebo objekt tak , 

že by ich spolu pospájali. Žiaci vedia 

vytvoriť koláž alebo asambláž, ktorá by 

odzrkadlovala miesto ich bydliska. Žiaci 

môžu využiť  časopisy, reklamné 

letáky... 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Akčné umenie Poznať čo je akčné umenie, happening, 

performancia. Žiaci si pripravia kolektívne 

alebo individuálne uskutočnenie akcie 

(happening alebo performancia) v prostredí 

(interiér, exteriér); akcii možno určiť tému a 

zameranie, alebo sa bude odvíjať od samotnej 

činnosti; akciu možno dokumentovať (foto, 

video), po akcii môže a nemusí ostať nejaký 

artefakt. Do akcií je možné zapojiť rôzne 

materiály  

a techniky, pohyb, tiež zvuk, chuť, vôňu... 

Žiaci vedia pracovať v skupinách. 

Skúsia vymyslieť akciu pre celú triedu. ( 

maľovanie štetcom – Jeden drží štetec 

ostatní mu držia ruku a spolu maľujú.) 

Organizovať vlastnú činnosť z hľadiska 

jej estetického  

a významového prežívania. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
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Výtvarné činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia  

 

2 Renesančné umenie 

 

 

Reprodukcia renesančného obrazu 

Oboznámiť sa s pojmom  renesancia, mecenáši, 

kupola. Vedomosti  o maliarstve, sochárstve 

a architektúre toho to obdobia. Lietacie stroje: 

Rozhovor o Leonardových lietajúcich strojoch. 

Žiaci si navrhnú svoj lietajúci stroj. Kresba 

návrhov; možnosť realizácie modelu. 

 

Žiaci vedia: rozpoznať prvky 

renesančného umenia v porovnaní s 

prvkami románskeho štýlu a gotiky. 

Snažia sa pochopiť pojem ,,zlatý rez“. 

Rozhovor o Leonardových lietajúcich 

strojoch. Žiaci si navrhnú svoj lietajúci 

stroj. Pochopenie myšlienkových, 

materiálových a technických možností 

doby, hľadanie vzťahov medzi prírodou, 

technikou a umením, uvedomenie si 

kompozície prvkov v priestore, na 

ploche. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Renesancia na Slovensku 

 

 

Reprodukcia renesančného obrazu 

Renesancia na Slovensku. Poznať rozdiel 

medzi gotickou a renesančnou pamiatkou. 

Vyhľadať informácie o jednej pamiatke 

a prezentovať.  

 

Žiaci poznajú  známe pamiatky. Žiaci si 

zvolia jednu pamiatku a pokúsia sa o nej 

získať čo najviac informácií. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Podnety 

fotografie 

2  

Fotografická reportáž 

 

 

Čo sa môže stať v triede 

. Oboznámiť sa s pojmami   fotografia, príbeh, 

reportáž, koláž. V rámci výkladu učiteľ vysvetlí 

žiakom zásady reportáže; každý žiak stručne 

analyzuje zvolenú tému a vytipuje typické 

momenty pre jej vyjadrenie (označí podstatné a 

vedľajšie), pripraví si predpokladaný scenár 

reportáže; fotografie môžu žiaci realizovať aj v 

čase mimo vyučovania; fotografie uložia 

v počítači. 

b) doplnenie reportáže textom 

Žiaci vedia utvoriť fotografickú reportáž 

z nejakej udalosti v triede. K reportáži 

napíšu aj krátky text. Pochopiť výrazové 

prostriedky fotografickej reportáže. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
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Podnety filmu 

a videa 

 

2 Námet na scenár filmu 

 

Oboznámiť sa s pojmami   scenár, scéna, 

námet, filmová postava, literárna príprava 

filmu/videa. Žiak si ozrejmí funkciu scenára – 

literárnej prípravy filmu – načrtne/napíše 

krátky námet – navrhne miesta konania, 

prostredia, postavy, zápletku, riešenia, navrhne 

dialógy, rozpíše kľúčové scény, pomenuje 

základné témy príbehu, načrtne navrhovaný 

výzor postáv, prostredia. 

Žiaci vedia literárne spracovať 

jednoduchý námet na scenár k filmu o 

problematike, ktorá ich trápi a 

,,zaslúžila“ by si filmové spracovanie. 

Pochopiť nevyhnutnosť rozpracovania 

námetu a scenára ako prvého štádia 

prípravy filmu. 

Environmentá

lna výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Mediálny 

výchova 

 

  Námet na scenár filmu 

 

Pochopiť význam storyboardingu a 

rozkreslenie scén, záberov. 

 Žiaci vedia literárne spracovať 

jednoduchý námet na scenár k filmu o 

problematike, ktorá ich trápi a 

,,zaslúžila“ by si filmové spracovanie. 

Pochopiť nevyhnutnosť rozpracovania 

námetu a scenára ako prvého štádia 

prípravy filmu. 

Environmentá

lna výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Mediálny 

výchova 

 
Synestetické 

podnety 

 

1 Vizuálna poézia  

 

Pokúsiť sa o vizuálnu recitáciu. Žiaci tvoria 

princípom náhody (automatizmu) alebo 

kombinatorickými metódami slovné novotvary, 

slovné hračky, prešmyčky ..., a vyjadrujú ich 

typograficky hrou s typmi, veľkosťami, farbou, 

textúrou  

a umiestňovaním písma. Nahradzujú slová 

grafickými znakmi, obrazmi alebo predmetmi. 

Následne sa pokúsia o recitáciu. 

 

Hľadač symbolický vzťah medzi 

výtvarnými a akustickými kvalitami 

hlásky, slova. Pochopiť význam : 

rytmus, rým, hlasitosť, farba... význam); 

medzi hmatovými kvalitami materiálu, 

vôňou, chuťovou evokáciou, zvukom 

a obrazom. Rozvíjať improvizačnú 

schopnosť. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Environmentá

lna výchova 

 



85 

 

Podnety 

architektúry 

 

 

2 

Moderná architektúra / dom 

Škola, obchodné centrum 

Spoznať rôzne typy , funkcie a  výraz stavby. 

Vedieť aké sú to sakrálne stavby. Žiaci 

navrhujú rôzne typy stavieb (kostol, škola, 

obchodný dom, rodinný domček, hotel, 

pamätník...); uvažujú o ich funkciách a hľadajú 

optimálnu kompozíciu, tvar, farbu – výraz 

danej stavby; porovnávajú. Následne žiaci 

vymýšľajú a navrhujú hybridné typy stavieb. 

a)kolorovaná kresba 

b) model (modelovacia 

hmota, polystyrén, kartón 

Žiaci vedia  navrhnúť svoj dom 

,,budúcnosti“ s využitím prvkov 

modernej architektúry betón, oceľ, sklo, 

solárne zariadenie tak, aby návrh oslovil 

prvkami dynamiky. Rozvíjať 

kombinačné schopnosti a kauzálne 

myslenie. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

  Výraz stavby 

 

Aký význam môže mať výraz stavby.  

Oboznámiť sa s pojmom výraz výtvarného 

diela. Následne navrhujú architektonické tvary 

najadekvátnejšie zodpovedajúce jednému typu 

činností alebo viacerých činnostiam: 

monofukčné a polyfunkčné stavby,  historické 

diskusie o tom ako vonkajší tvar má pravdivo 

vyjadrovať vnútro. 

 

Žiaci vedia navrhnúť budovu, ktorá má 

výraz ľudskej tváre, alebo budovu, ktorá 

pripomína nejaký predmet. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Podnety dizajnu 

 

2 Výrobok  

 

 

Ťažítko z kamienka 

 

 

 

 

 

 

Dizajn výrobku 

 

Poznať, čo je dizajn, grafický a telový dizajn. 

Žiaci navrhujú úžitkový predmet (automobil, 

bicykel, domáci spotrebič, počítač, športové 

náradie...); uvažujú o tvare vo vzťahu k 

funkčnosti i vizuálnej zaujímavosti. 

a) kresba 

b) kolorovaná kresba 

c) modelovanie 

Žiaci vedia navrhnúť predmet podľa 

svojho výberu, pričom sa riadia svojou 

fantáziou. Dôležité je uvažovať o tvare 

vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej 

zaujímavosti. Rozvíjať inovatívne 

myslenie, fantastické a „patafyzické“ 

nápady. 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 
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Tradície a 

podnety remesiel 

3 Remeslá a odevy 

 

 

Ilustrácia povesti 

 

 

 

 

 

 

Oboznámiť sa s pojmami   krajčírstvo, 

súkenníctvo, plátenníctvo, farbiarstvo, výšivka. 

Žiaci navrhujú a vytvárajú objekt  

z kusov látky; využívajú výtvarný charakter 

spájania (stehy, zipsy, zapínania...), skladania, 

vypchávania, vystuženia, škrobenia... 

Žiaci vedia nakresliť strih na mäkký 

papier. Za pomoci spiniek, alebo 

lepiacej pásky ho spojiť. (Žiaci uvidia či 

spĺňa jeho tvar a ich predstavu.). Vedieť 

šiť, strihať, lepiť, vyšívať, vypchávať 

a vystužovať... 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Ochrana 

života 

človeka a 

zdravia. 

  Podnety čipkárstva Pochopiť princíp čipkárstva. Učiteľ predvádza 

žiakom princíp jednoduchšej čipkárskej 

techniky; žiaci sa ho pokúsia aplikovať pri 

tvorbe malého objektu (textilný šperk). 

Poznať čipkárske techniky. Vytvoriť 

malý objekt - textilný šperk. 

Multikultúrna 

výchova 

 

Podnety 

poznávania sveta 

 

3 Figúra človeka 

 

Ruka - štúdia 

 

Objavovať výtvarné kvality netradičných 

pohľadov na ľudské telo. Rozvíjať fantáziu. 

Posilniť poznatky z biológie a rozšíriť ich 

o estetické hľadisko. Žiaci sa inšpirujú 

funkciami (napr. pohybové orgány človeka)  

a prevádzajú ich do „modelu“ (reliéf, objekt) s 

uplatnením vlastnej fantázie. 

Žiak má zvládnuť a pochopiť základné 

anatomické prvky stavby človeka.  

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

  Figúra zvieraťa Naučiť sa niečo nové o zvieratách.  Žiaci sa 

inšpirujú funkciami (napr. pohybové orgány 

rôznych živočíchov)  

a prevádzajú ich do „modelu“ (reliéf, objekt) s 

uplatnením vlastnej fantázie. Žiaci kreslia tvary 

(obrysové línie) zvieracích tiel a nanášajú ich 

cez seba; vzniká akumulácia tvarov. 

Pokúsiť sa vyjadriť videnú polohu 

zvieraťa. 

Ochrana 

života 

človeka a 

zdravia. 
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  Rastlina Naučiť sa niečo nové o zmenách v prírode, 

rastlinách. 

Žiaci sa naučia rôznymi kresliacimi 

postupmi hodnoverne nakresliť rastlinu. 

Environmentá

lna výchova 

 

Ochrana 

života 

človeka a 

zdravia. 

Elektronické 

médiá 

 

4 Zobrazenie priestoru 

 

Oboznámiť sa s pojmami   trojrozmerné 

kreslenie, 3D. Transformovať tvar na iný tvar 

prostredníctvom softvéru - morfingu. Žiak sa 

učí narábať s morfovacím programom; 

vykonáva morfing jedného geometrického 

tvaru na iný, morfing tváre (z fotografie do inej 

fotografie), morfing zobrazenia človeka a 

zvieraťa, morfing vlastnej kresby na kresbu 

iného žiaka... porovnáva výraz morfingu. 

Žiaci vedia pracovať v programe. 

Objavovať možnosti morfingu. 

Porovnávať zmeny výrazu. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Zobrazenie priestoru 

 

Pracovať v programe  google SketchUp.   Žiaci vedia žiaci vedia pracovať 

v programe,  spájať tvary, vytvárať 

priestorové útvary. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Portrét- morfing 

 

Pracovať v programe Sqirlz Morph. 

Transformovať tvar na iný tvar prostredníctvom 

rozkresby / princípy morfingu. Žiak sa 

oboznámi so zásadami morfingu; prevádza 

morfing v niekoľkých fázach v médiu kresby. 

Žiaci vedia pracovať v programe. Vedia 

urobiť morfing kresby postavy na 

kresbu predmetu. Objavovať možnosti 

morfingu. Porovnávať zmeny výrazu. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 

 
  Portrét- morfing 

 

Pracovať v programe Sqirlz Morph. Vytvoriť 

premenu seba samého, keď ešte nechodili do 

školy a fotografie, ako vyzerajú dnes. 

Žiaci vedia pracovať v programe, vedia 

urobiť premenu seba, keď ešte nechodili 

do školy a fotografie, ako vyzerajú dnes. 

Objavovať možnosti morfingu. 

Porovnávať zmeny výrazu. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Multikultúrna 

výchova 
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Škola v galérii 2 Slovo a obraz 

 

Oboznámiť sa s pojmami   komunikácia, 

interpretácia. Zopakovať si čo je abstraktné 

umenie. Uvažovanie o vzťahu slova a obrazu, 

pomenúvaním a slovným interpretovaním diela. 

Obrazy síce nerozprávajú, mi však predsa 

s nimi môžeme komunikovať a uvažovať o nich 

prostredníctvom slova. Na základe pridelených 

lístkov s vlastnosťou, pocitom alebo náladou si 

majú žiaci vo dvojiciach vybrať, ktoré dielo 

túto vlastnosť najvýstižnejšie vystihuje. Sami 

tým určia trasu výstavy a diela, ktorým sa budú 

bližšie venovať.   

Žiaci vedia reprodukovať výtvarné 

dielo. Vedia vymyslieť vlastný príbeh na 

zvolené reprodukčné dielo. Rozvoj 

schopnosti interpretovať. Schopnosť 

budovať a vedieť si obhájiť vlastný 

názor, postoj. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

  Slovo a obraz 

 

Oboznámiť sa s pojmami    Lettrizmus, 

vizuálna poézia. Žiaci vo dvojiciach dostanú 

nastrihané rôzne náhodne vybrané slová, 

z ktorých majú možnosť vybrať niekoľko, 

zostaviť z nich príbeh, podľa ktorého vymyslia 

a vytvoria vlastný obraz. Každý žiak si vyberie 

1 predmet, ktorý priradí k ľubovoľnému dielu, 

s ktorým nachádza súvislosť. 

Žiaci vedia pracovať s textom. Vedia 

z textu z vystrihnutých novín poskladať 

vety s novým významom. Vedia 

vytvoriť textový obraz. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Finančná gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať. 

Čitateľská gramotnosť  

Rozvoj bázovej gramotnosti - porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky na riešenie 

konkrétnych úloh.  

Rozvoj funkčnej gramotnosti - v rámci samostatnej práce majú byť žiaci schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s 

výtvarnou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebne materiály. 
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Technika 

Základná škola Nábr. Dr. A Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: TECHNIKA Ročník: siedmy 

1 hod. týždenne, 33 ročne 

Tématický celok Časová  

Dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandart Prierezové témy 

Človek a 

technika 

1 Úvod, 

poučenie 

o BOZP 

 

školský poriadok, pracovný poriadok 

v školskej dielni  

Žiak vie vysvetliť vlastnými slovami 

ako sa má správať v dielni 

a bezpečnosť s nástrojmi. 

Ochrana života a zdravia 

človeka pri práci 

 

Enviromentálna výchova 

Grafická 

komunikácia 

V technike 

6 Priemetňa, 

Technická 

dokumentácia, 

 

zobrazovanie telies na tri priemetne, 

technická dokumentácia výrobku 

návrh, technický výkres vlastného 

jednoduchého výrobku z dreva 

(kombinovaného výrobku) 

Žiak vieurčiť jednotlivé priemety na 

technickom výkrese, doplniť 

chýbajúci priemet telesa na 

technickom výkrese, uviesť príklady 

reálnych predmetov, ktoré je 

potrebné zobraziť viacerými 

priemetmi, narysovať jednoduchý 

technický výkres výrobku v troch 

priemetoch, vysvetliť rozdiel medzi 

technickým výkresom a technickou 

dokumentáciou,  naprojektovať tvar, 

rozmery, materiál a pracovný postup 

na vlastný jednoduchý výrobok. 

Ochrana života a zdravia 

človeka pri práci 
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Technické 

materiály 

 a pracovné 

postupy ich 

spracovania 

6 technické 

materiály 

pracovné 

postupy 

obrábania 

dreva 

pracovné 

postupy 

obrábania 

kovov 

pracovné 

postupy 

obrábania 

plastov 

technické materiály – kovy, drevo, 

plasty, keramické materiály, sklo, 

guma, textil, kompozitné materiály, 

vlastnosti a využitie 

pracovné postupy obrábania dreva: 

rezanie, dlabanie, vŕtanie, lepenie, 

spájanie skrutkami, spájanie dreva 

plátovaním, povrchová úprava 

pracovné postupy obrábania kovov: 

rezanie, pilovanie, vŕtanie, nitovanie, 

ohýbanie 

pracovné postupy obrábania plastov: 

vŕtanie, lepenie, ohýbanie, tvárnenie, 

spájanie skrutkami samostatná práca, 

výrobok kombináciou materiálov 

Žiak vie porovnať vlastnosti 

vybraných druhov technických 

materiálov, vykonať jednoduchý 

experiment na porovnanie 

vybranej vlastnosti materiálov, 

vlastnosť aplikujú na príkladoch v 

praxi, uviesť príklady využitia 

vybraných druhov technických 

materiálov v praxi, navrhnúť 

technologický postup zhotovenia 

vlastného výrobku, zrealizovať na 

výrobkoch vybrané pracovné 

postupy ručného obrábania podľa 

technického výkresu. 

Enviromentálna výchova 

 

Ochrana života a zdravia 

Stroje a 

zariadenia v 

domácnosti 

5 stroje a 

zariadenia 

stroje a zariadenia – mechanické, 

plynové, benzínové, elektrické stroje 

a zariadenia – charakteristika, 

návody na obsluhu a údržbu, 

bezpečné používanie 

Žiak vie charakterizovať stroje a 

zariadenia používané v domácnosti, 

zdôvodniť výhody a nevýhody 

využitia strojov a zariadení na rôzny 

pohon, vyhľadať na internete návod 

na obsluhu a základnú údržbu 

strojov a zariadení, identifikovať 

nebezpečenstvo pri práci so strojmi a 

zariadeniami, prezentovať bezpečné 

postupy používania vybraných 

mechanických strojov a zariadení v 

domácnosti, vypracovať projekt na 

tému obsluhy a údržby vybraného 

domáceho stroja (zariadenia). 

Ochrana života a zdravia 

Svet práce 16 trh práce 

 

 

 

 

 

 

 

trh práce – povolanie ľudí, druhy 

pracovísk, pracovných prostriedkov, 

pracovných objektov, charakter a 

druhy pracovných činností, 

kvalifikačné, zdravotné a osobnostné 

požiadavky, rovnosť príležitostí na 

trhu práce  

možnosti vzdelávania – náplň 

Žiak vie orientovať sa v pracovných 

činnostiach vybraných profesií. 

Ochrana života a zdravia 

človeka pri práci 

 

Enviromentálna výchova 
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možnosti 

vzdelávania 

 

 

 

zamestnanie 

učebných a študijných odborov, 

prijímacie skúšky, informácie a 

poradenské služby 

 zamestnanie – pracovné príležitosti v 

obci (regióne), spôsoby hľadania 

zamestnania, písanie životopisu, 

motivačného listu, pohovor u 

zamestnávateľa, problémy 

nezamestnanosti, úrady práce, práva a 

povinnosti zamestnancov a 

zamestnávateľov 

 

Finančná gramotnosť: 

Téma1: Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov. Čiastková kompetencia 1: Poznať a zosúladiť osobné, rodinné, spoločenské 

potreby. Vysvetliť vzťah ľudská práca – peniaze. (Človek a technika) Úroveň 1: Pomenovať osobné, rodinné s poločenské potreby, 

posúdiť spôsoby, akými rodičia zabezpečujú životné potreby celej rodiny. Vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami v domácnosti. 

Čiastková kompetencia 2: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a ich dôsledkov, žiť hospodárne.(Elektrická energia, 

technické materiály) Úroveň 1: Zoradiť osobné želánia a potreby podľa ich dôležitosti. 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 spotrebiteľov. Čiastková kompetencia : Určiť rôzne spôsoby komunikácie o finančných 

záležitostiach. (Elektrická energia)Úroveň 1: Uviesť príklady míňania peňazí u detí predchádzajúcich generácií. Porozprávať o 

hodnotách a postojoch predchádzajúcich generácií na základe ich osobných príbehov o peniazoch.  

 

Čitateľská gramotnosť: 

1. Rozvoj bázovej gramotnosti: naďalej rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného. Rozvíjať rýchlosť čítania, rozvíjať 

plynulosť čítania.  
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2. Rozvoj funkčnej gramotnosti:  

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: dielňa, počítačová učebňa.  

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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Hudobná výchova 

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Hudobná výchova 

Ročník: siedmy 
1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Tematický 

Celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

HUDOBNÉ 

PRECHÁDZKY 

STOROČIAMI 

11 Opakovanie učiva  

a piesní zo 6. ročníka 

 

Oboznámenie žiakov s kritériami 

hodnotenia a klasifikácie 

spievať podľa zásad hlasovej hygieny v súlade so 

správnym držaním tela, technikou správneho dýchania, 

zreteľnej artikulácie, s mäkkým hlasovým začiatkom a 

použitím vhodného hlasového registra -  

spievať technicky správne 

Multikultúrna 

výchova 

 

   

 

Návraty do minulosti 

Stredovek 

Gregoriánsky chorál 

K. Penderecki: Pašie podľa sv. 

Lukáša 

pri počúvaní hudby rozpoznať charakteristické prvky 

konkrétneho štýlového obdobia dejín hudby,  

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho štýlového obdobia, 

Multikultúrna 

výchova 

 

 

  Návraty do minulosti 

Barok 

J. S. Bach: Matúšove pašie 

G. F. Händel, A. Vivadi 

pri počúvaní hudby rozpoznať charakteristické prvky 

konkrétneho štýlového obdobia dejín hudby,  

pri počúvaní hudby odlíšiť od seba dve rozličné štýlové 

obdobia, 

Multikultúrna 

výchova 

 

   

Návraty do minulosti 

Klasicizmus a neoklasicizmus 

W. A. Mozart, L. van Beethoven 

S. Prokofjev: Symfónia D dur 

Klasická 

B. Britten: Jednoduchá symfónia 

pri počúvaní hudby rozpoznať charakteristické prvky 

konkrétneho štýlového obdobia dejín hudby,  

pri počúvaní hudby odlíšiť od seba dve rozličné štýlové 

obdobia, 

Multikultúrna 

výchova 
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  Neofolklorizmus L. Janáček: Pilky 

E. Suchoň: Obrázky zo Slovenska 

B. Bartók 

  

spievať technicky správne, 

aktívne počúvať hudbu, 

Environmentá

lna výchova 

 

  Hudba 20. Storočia A. Chačaturjan: Šabľový tanec 

I. Stravinskij: Cirkusová polka, 

Svätenie jari 

aktívne počúvať hudbu, 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho štýlového obdobia, 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 
  Hudba 20. Storočia C. Orff: Carmina Burana 

A. Schӧnberg: Ten, ktorý prežil 

Varšavu 

 

aktívne počúvať hudbu, 

zahrať na nástroji tóny, motívy podľa notového 

záznamu,  

tvorivo pracovať s hudobnými nástrojmi, 

Multikultúrna 

výchova 

 

 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Ochrana 

života človeka 

a zdravia 

 
   

Moderná slovenská hudba 

E. Suchoň: Krútňava, Páslo dievča 

pávy 

J. Cikker: Slovenská suita 

A. Moyzes 

spievať technicky správne,  

aktívne počúvať hudbu, 

Environmentá

lna výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 
  Moderná slovenská hudba I. Zeljenka, J. Hatrík, I. Hrušovský aktívne počúvať hudbu, Multikultúrna 

výchova 

 

  Hudobné nástroje rôznych dôb Vznik a vývoj hudobných nástrojov, 

jednoduché modely hudobných 

nástrojov 

zaradiť hudobné nástroje do základnej klasifikácie, 

vlastnoručne zhotoviť elementárne nástroje a použiť ich 

v hudobnom procese, 

Environmentá

lna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 
    pri počúvaní hudby odlíšiť od seba dve rozličné štýlové 

obdobia, 
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ZASPIEVAJME 

SI 

5 Pod horou ovos drobný Ľudová pieseň 

Spev v terciách 

spievať technicky správne, 

hlasom realizovať rytmické a melodické modely, 

ovládať jednohlasný spev i elementárne formy 

viachlasného spevu, 

Multikultúrna 

výchova 

 

   

Na kráľovej holi 

Ľudová pieseň 

 

spievať rytmicky a intonačne čisto v hlasovom rozsahu 

primeranom veku, 

hlasom realizovať rytmické a melodické modely, 

Environmentá

lna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

  Vianočné koledy Daj Boh šťastia tejto zemi spievať technicky správne,  Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

  Nezapadaj slnko Kysucká ľudová pieseň 

Umelci a hudobné telesá v regióne 

pievať technicky správne, 

vymenovať výstavné a muzeálne priestory venované 

hudbe vo svojom regióne, 

vymenovať niektorých významných umelcov a hudobné 

telesá vo svojom regióne, 

Environmentá

lna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

   

Veruže mi zahraj 

Ľudová pieseň  

Noty jednočiarkovej oktávy 

spievať rytmicky a intonačne čisto v hlasovom rozsahu 

primeranom veku,  

hlasom realizovať rytmické a melodické modely, 

zahrať na nástroji tóny, motívy podľa notového 

záznamu, 

Multikultúrna 

výchova 

 

PESTRÁ 

PALETA 

POPULÁRNEJ 

HUDBY 

 

17 

Vznik populárnej hudby Žánre populárnej hudby aktívne počúvať hudbu, 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru, 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

    Džez B. Smith: Backwater blues 

E. Fitzgerald, L. Armstrong  

 

tvorivo pracovať s hudobnými nástrojmi, 

správne používať elementárne hudobné nástroje, 

aktívne počúvať hudbu, 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru, 

Multikultúrna 

výchova 
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    Džez na ceste do sveta Spirituály, ragtime 

Swing low, sweet chariot,  

Oh, happy day 

S. Joplin: The Entertainer 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru,  

aktívne počúvať hudbu, 

pohybom reagovať na počutú hudbu, 

Multikultúrna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

    Swing B. Goodman: Sing, sing, sing 

D. Ellington, F. Sinatra, M. Boublé 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru, 

Multikultúrna 

výchova 

 

    Džez na Slovensku  

  a v Čechách 

P. Lipa 

Bratislavské džezové dni 

aktívne počúvať hudbu, Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova 

 
    Country and western hudba Red river valley 

Take me home country roads 

J. Cash: Orange blossom special 

spievať technicky správne,  

aktívne počúvať hudbu, 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru, 

 

Multikultúrna 

výchova 

Environmentá

lna výchova 

 

  Šansón E. Piaf aktívne počúvať hudbu, 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru, 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Folk Ej, zaľužicki poľo 

B. Dylan: Blowing in the wind 

K. Kryl 

. spievať technicky správne,  

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru, 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Opereta J. Offenbach: Orfeus v podsvetí 

G. Dusík: Modrá ruža, Rodný môj 

kraj 

aktívne počúvať hudbu, 

spievať technicky správne, 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Kabaret .  J. Suchý, J. Šlitr, J. Filip, M. 

Lasica,  

J. Satinský 

aktívne počúvať hudbu, Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

výchova 
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  Muzikál L. Bernstein: West side story 

A. L. Webber: Ježiš Kristus 

Superstar 

. aktívne počúvať hudbu, Multikultúrna 

výchova 

 

  Muzikál na Slovensku Na skle maľované, Neberte nám 

princeznú, Cyrano z predmestia 

aktívne počúvať hudbu,  

spievať rytmicky a intonačne čisto v hlasovom rozsahu 

primeranom veku, 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 
  Rokenrol  B. Haley, E. Presley 

Stoličkový rokenrol 

aktívne počúvať hudbu, 

z počutej skladby odvodiť a slovne vyjadriť hudobné 

špecifiká konkrétneho žánru,  

pohybom reagovať na počutú hudbu, 

zapamätať si jednoduché choreografie, 

Multikultúrna 

výchova 

 

  The Beatles Piesne skupiny Beatles aktívne počúvať hudbu, 

spievať technicky správne, 

Multikultúrna 

výchova 

 

  Modus, M. Žbirka Autorské piesne 

Modus: Úsmev, Dievčatá 

M. Žbirka: Zažni, V slepých 

uličkách 

spievať technicky správne, 

správne používať elementárne hudobné nástroje, 

Multikultúrna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

  Domáca populárna hudba Autorské piesne  

Po schodoch, Reklama na ticho 

Spev súčasných hitov 

spievať technicky správne,  

správne používať elementárne hudobné nástroje, 

 

Multikultúrna 

výchova 

 

Mediálna 

výchova 

 

Finančná gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať. 

Čitateľská gramotnosť  

Rozvoj bázovej gramotnosti - porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a vedieť aplikovať získané poznatky na riešenie 

konkrétnych úloh.  

Rozvoj funkčnej gramotnosti - v rámci samostatnej práce majú byť žiaci schopní samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s 

hudobnou problematikou z rôznych informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebne materiály.  
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Etická výchova 

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: siedmy 

1 hodina týždenne/33 hodín ročne 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

6 Vlastná 

jedinečnosť a 

identita 

 dôstojnosť ľudskej osoby  

 sebaúcta,  

 zdravé sebavedomie s 

 ebaprijatie úcta k iným 

- zdôvodniť význam poznania silných a slabých stránok 

osobnosti,  

- vystihnúť svoje silné a slabé stránky,  

 -dokázať vyjadriť svoj názor,  prejaviť - sebaúctu a 

zdravé sebavedomie 

VMaR – Zlo vo 

svete a vo mne 

(nebezpečenstvo 

nezriadeného 

života) 

6 Byť sám sebou, 

vedieť obhájiť 

svoje práva a 

názory 

. asertivita asertívne techniky,  

- asertívne práva,  

- manipulačné povery manipulácia a tlak 

skupiny 

. zdôvodniť význam asertivity v každodennom živote,  

-  charakterizovať asertívne techniky,  - vysvetliť pojem 

manipulácia a asertívne právo,  

- simulovať príklady presadenia sa v rôznych situáciách,  

- prezentovať príklady riešenia konfliktov,  

VMaR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 

6 Prosociálnosť ako 

zložka vlastnej 

identity 

- nezávislosť a rešpekt identita osobnosti a jej 

rozvoj sloboda, 

- zodpovednosť,  

- vernosť – vytrvalosť prijatie záväzkov 

tolerancia a rešpekt 

 formulovať zásady prosociálneho správania,  

- vysvetliť vzťah asertivity a prosociálneho správania,  

-opísať pojmy: vlastná identita, rešpekt, nezávislosť, 

ponúkanie a prijímanie slobody, vernosť záväzkom,  - 

zdôvodniť potrebu zodpovednej slobody v živote 

jednotlivca,  diskutovať o prosociálnom správaní v 

triednom kolektíve,  konkretizovať rôzne prejavy 

rešpektu, 

VMaR – zlo vo 

svete a vo mne 

VMaR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 
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5 . Etické aspekty 

vzťahu vo vlastnej 

rodine 

. rodina, v ktorej žijem 

 komunikačné zručnosti v rodine 

 sociálne zručnosti v rodine  

tolerancia a rešpektovanie autority súrodenecké 

vzťahy 

- vymedziť vlastné práva a povinnosti v rodine, 

-  vysvetliť potrebu pozitívneho hodnotenia, empatie, 

asertivity a tvorivosti v rodinnom prostredí,  realizovať 

projekt – „jeden deň v mojej rodine“,  

- diskutovať o možnostiach prosociálneho správania v 

rodine, -naplánovať si konkrétnu iniciatívu na budovanie 

vzťahov v rodine, 

VMR – nezrelé manželstvá 

5 Etické aspekty 

integrovania sexuálnej 

zrelosti do kontextu 

osobnosti 

exuálna identita  

vzťahy medzi chlapcami a dievčatami 

priateľstvo a láska 

počatie a prenatálny život človeka 

pohlavná zrelosť a pripravenosť na rodičovstvo  

predčasný sex 

pohlavné choroby a AIDS  

sexualita – súčasť integrity človeka 

- zdôvodniť potrebu vnímania sexuality ako hodnoty,  

- diskutovať o otázkach sexuality slobodne a s úctou,  

- prejaviť pozornosť a empatiu voči opačnému pohlaviu,  

- vysvetliť počatie a prenatálny život človeka, - 

- rozlíšiť medzi pohlavnou zrelosťou a pripravenosťou 

stať sa rodičom,  -  zhodnotiť význam priateľstva a lásky 

medzi mužom a ženou, 

-  vysvetliť príčiny a riziká predčasného sexu,  

- opísať prejavy, príčiny a dôsledky pohlavných chorôb a 

AIDS,  

- poukázať na dôležitosť osobného vzťahu k sexuálnemu 

partnerovi, 

VMaR – Program 

pre správny život 

(krása čistoty) 

5 Vzťah k chorým, 

starým, zdravotne a 

sociálne 

znevýhodneným 

ľuďom 

sociálna empatia 

 vzťah k chorým, starým,  

zdravotne a sociálne znevýhodneným 

obmedzenia a prednosti v chorobe a v starobe  

odlišnosti a generačné rozdiely 

. prejaviť pochopenie pre starých a chorých ľudí,  

- zdôvodniť potrebu komunikácie s nimi,  

-  diskutovať o prínose starých, chorých a postihnutých 

ľudí pre spoločnosť,  

- navrhnúť projekt osobnej účasti ľuďom odkázaným na 

pomoc 

VMaR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 

 

Finančná gramotnosť: 

 Finančná zodpovednosť spotrebiteľov. Vlastná jedinečnosť a identita – žiak chápe  a váži si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako 

jedného z prostriedkov jej vyjadrenia 

 Plánovanie, príjem a práca. Etické aspekty vzťahu vo vlastnej rodine – žiak vie posúdiť spôsoby , akými rodičia zabezpečujú 

životné potreby celej rodiny. Vie vymenovať svoje vlastné skúsenosti s prácami domácnosti 

 Riadenie rizika a poistenie. Vzťah k chorým, starým, zdravotne a sociálne znevýhodneným ľuďom chápe základné etické 

súvislosti problematiky bohatstva chudoby a dedenia chudoby 
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Čitateľská gramotnosť  

 
pri práci s textom,  so životnými príbehmi žiak vie: 

 odlišovať dôležité informácie od okrajových,  

 vytvárať hierarchie informácií  

 vyvodzovať závery z prečítaného  

 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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Telesná a športová výchova 

Základná škola, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Telesná a športová výchova Ročník: siedmy 

2 hodiny týždenne/66 hodín ročne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Bezpečnosť 

Testovanie 
1 

 

3 

Poučenie o 

bezpečnosti 

 

Eurofit test 

Zásady bezpečného a účelného pohybu 

v telocvični 

 

 Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti 

Žiak ovláda  zásady bezpečného a účelného pohybu 

v telocvični 

 

 Žiak vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej 

pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných noriem 

- 

Sebapoznávan

ie 

Zdravie a jeho 

poruchy 

 

 

 

 

Atletika 

3 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

Technika atletických 

disciplín 

hygiena úborov 

 

  

dopomoc a záchrana pri cvičení 

 

 

základná terminológia a systematika 

atletických disciplín 

-základné pravidlá súťaženia a rozhodovania 

atletických súťaží, 

-zásady fair-play, 

-bezpečnosť a úrazová zábrana, 

-zásady hygieny a vplyv atletiky na -zdravý 

vývin mládeže. 

Žiak vie dodržiavať hygienické požiadavky pri 

vykonávaní pohybovej činnosti, 

 

Žiak vie aplikovať zásady bezpečnosti, dopomoci a 

záchrany pri cvičení, 

 

 

Žiak vie sa orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, 

-pozná význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, 

-pozná základné pravidlá atletických disciplín a pod 

dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri 

organizácii a rozhodovaní atletických súťaží, 

-pozná význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť 

do jeho vedenia, 

-pozná a v živote uplatňuje zásady fair-play ako 

súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák. 

- Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Sebapoznávan

ia a 

 poznávanie 

iných- 

Zdravotná 

výchova- 

starostlivosť 

o vlastné 

zdravie 
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Zdravý životný 

štýl 

 

Základy 

gymnastických 

športov 1 

 

20 

 

 

Disciplíny a cvičebný 

obsah športovej 

gymnastiky žien, 

mužov; športového 

aerobiku, modernej 

gymnastiky 

pohybový režim, aktívny odpočinok 

 

-význam a zmysel vykonávania gymnastických 

športov, 

-zásady držania tela, esteticko-pohybové 

prostriedky gymnastických športov, 

-terminológia polôh a pohybov, cvičebných 

tvarov, 

- prípravné, imitačné cvičenie, metodický 

postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, 

spoločnej pohybovej skladby, 

-zásady motorického učenia v gymnastických 

Žiak vie charakterizovať a uplatňovať pohybové 

činnosti podporujúce zdravý životný štýl, 

 

-pozná gymnastické športy, vie popísať 

disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

-vie správne pomenovať cvičebné polohy, 

pohyby, cvičebné tvary, 

-žiak vie zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na 

vybraný gymnastický šport, 

-vie ukázať imitačné, prípravné cvičenia - 

cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť 

pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo 

skupiny, 

-uplatňuje optimálnu techniku pri vykonávaní 

Osobnostný 

rozvoj 

- Akceptácia 

a tolerancia 

iného človeka, 

jeho názorov a 

 postojov 

 

 

 

 

 

 

 

Sezónne 

pohybové 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lyžovanie 

športoch, 

-zásady bezpečného správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení, 

-zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia 

hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl. 

 

 

 

 

zjazdové lyžovanie – postoje a pohyby na 

lyžiach, obraty, chôdze, výstupy, základný 

zjazdový postoj, zjazd šikmo svahom, brzdenie, 

oblúky v pluhu, prívrat spodnou lyžou, prívrat 

hornou lyžou, nadväzované oblúky a jazda cez 

terénne nerovnosti, základy carvingovej 

techniky 

gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, 

cvičebných tvaroch 

-vie ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu 

gymnastického cvičenia v disciplínach vybraného 

gymnastického športu 

-dokáže postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, 

rozsahu pohybu, svalovom napätí, 

-vie posúdiť reálne svoju individuálnu športovú 

úroveň. 

 

Žiak vie popísať základné techniky jednotlivých jázd 

oblúkov, brzdení a pod., 

 Vie správne vykonať základné pohyby na lyžiach s 

prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam 

resp. prekážkam pri jazde,  

zvláda preteky na jednoduchej slalomovej trati, resp. 

bežeckej trati v dĺžke 1 – 2 km, 
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Športové hry 

 

 

 

 

 

 

Telesná zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

18 

 

 

 

 

 

 

2 

Športové hry 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnostika 

-systematika herných činností, základná 

terminológia, 

-technika herných činností jednotlivca 

-herné kombinácie a herné systémy 

-herný výkon v športových hrách, hodnotenie 

športového výkonu 

-funkcie hráčov na jednotlivých postoch, 

-základné pravidlá vybraných športových hier, 

-organizácia jednoduchej súťaže v športových 

hrách (rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia, 

pozorovatelia a pod.) 

-zásady fair-play. 

poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

pohybovej výkonnosti, diagnostika VMV, 

normy VMV, zdravotne orientovaná zdatnosť 

-vie správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy 

-vie pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane 

i v útoku, 

-vie vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vie zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

-vie posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho 

športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. 

 

 

 

posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej pohybovej 

výkonnosti, 

Efektívne 

riešenie 

konfliktov 

v škole a 

 medzi 

rovesníkmi 

Prevencia 

agresie, 

šikanovania 

a násilia v 

škole 

- 

Diskriminácia 

 

Finančná gramotnosť: 

 

 Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov - Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej 

vyjadrenia.(športové hry, atletika) 

 

Čítateľská gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať 

 

 

 


