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Slovenský jazyk 

 
 

Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Slovenský jazyk 

a literatúra 

Ročník: ôsmy 

5 hodín týždenne/ 165 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

 

Zvuková stránka 

jazyka – fonetika, 

fonológia 

5 Opakovanie učiva 

zo 7. ročníka – 

interpunkcia, 

vokalizácia 

predložiek 

Výslovnosť slov 

podľa pôvodu  

Slávnostný prejav 

-melódia viet, 

prestávka, sila 

hlasu, dôraz, 

hlavný slovný 

prízvuk 

Aplikačný kontext:  

výťah; prihláška; 

úradný/štruktúrovaný 

životopis; slávnostný prejav; 

úvaha;  

 

Pojmy: 

- interpunkcia 

 

Žiak 

- pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky 

nadväznosti: hlavný slovný prízvuk, interpunkciu 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety s rôznou 

modalitou, pričom dodržiava správny slovosled 

a správne používa interpunkčné znamienka 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché súvetia 

s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné znamienka 

- dokáže v texte uplatniť vsuvku, prístavok, oslovenie 

a použiť správnu interpunkciu 

- dokáže nahlas a plynulo prečítať svoj text, pričom 

správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo 

svojho prejavu poslucháčom 

- dokáže samostatne pohotovo sformulovať základné 

myšlienky na zvolenú tému a vysloviť ich výstižne 

a zrozumiteľne. 

Osobnostný 

a sociálny vývoj 

človeka – dôraz 

a melódia – 

sebaprezentácia 

a vysielanie 

komunikačného 

signálu k svojmu 

okoliu 

 

 
  

 

 

 - dokáže v danej komunikačnej situácii zvoliť vhodný 

spoločenský tón v súlade s cieľom komunikácie a 

prostredím, v ktorom sa daná komunikácia uskutočňuje 

- dokáže v komunikačnej situácii plynulo a 

zrozumiteľne artikulovať 

- dokáže funkčne využívať tempo  reči vo výpovedi 
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Náuka o slove - 

lexikológia 

10 Opakovanie zo 7. 

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 

Jednoslovné 

pomenovania, 

viacslovné 

pomenovania 

(združené 

pomenovania) 

Nepriame 

pomenovania 

 

Aplikačný kontext:  

výťah; prihláška; 

úradný/štruktúrovaný 

životopis; slávnostný prejav; 

úvaha;  

 

Pojmy: 

- nepriame 

pomenovania: 

metafora 

-  jednoslovné 

pomenovania 

-  viacslovné 

pomenovania 

(združené 

pomenovania)  

- frazeologizmus  

- spôsoby 

obohacovania 

slovnej zásoby: 

tvorenie slov, 

preberanie slov 

 

 

 

Žiak 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov, určiť ich v 

texte a posúdiť ich štylistický význam 

- dokáže analyzovať text po lexikálnej stránke a 

vysvetliť štylistický význam jazykových prostriedkov 

v texte 

- dokáže vybrať vhodný jazykový slovník a overiť v 

ňom význam lexikálnych jednotiek 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

- dokáže využiť pri tvorbe textov bohatstvo spisovnej a 

nespisovnej lexiky národného jazyka s ohľadom na 

žáner, slohový postup, jazykový 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 pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu 

- dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne 

využívať slovnú zásobu s ohľadom na cieľ, obsah a 

adresáta komunikácie 

-  

Multikultúrna 

výchova – vplyv 

cudzích jazykov na 

vplyv slovnej 

zásoby slovenského 

jazyka 
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Tvaroslovie - 

morfológia 

36 Opakovanie zo 7. 

ročníka -

podstatné mená,  

prídavné mená, 

číslovky, 

slovesá, 

príslovky, 

spojky, predložky; 

Podstatné mená 

mužského rodu 

zvieracie; 

Podstatné mená 

mužského rodu 

neživotné 

zakončené na -r, -

l;  

Cudzie nesklonné 

podstatné mená;  

Skloňovanie 

podstatného mena 

pani;  

Zámená – ohybný 

slovný druh, 

skloňovanie, 

základný tvar 

zámen: rod, číslo, 

pád, delenie 

zámen: 

opytovacie, 

ukazovacie;  

Častice: neohybný 

slovný druh 

Aplikačný kontext:  

výťah; prihláška; 

úradný/štruktúrovaný 

životopis; slávnostný prejav; 

úvaha;  

 

Pojmy: 

- podstatné mená 

mužského rodu 

zvieracie- 

- podstatné mená 

mužského rodu 

neživotné zakončené 

na -r, -l  

- cudzie nesklonné 

podstatné mená  

- skloňovanie 

podstatného mena 

pani  

- zámená – ohybný 

slovný druh; 

skloňovanie; 

základný tvar zámen; 

rod, číslo, pád; 

delenie zámen: 

opytovacie, 

ukazovacie  

- častice: neohybný 

slovný druh  

  Žiak 

-  dokáže určiť podstatné mená, zámená, častice v rozsahu 

obsahového štandardu a svoje tvrdenie zdôvodniť 

- dokáže vysvetliť štylistickú funkciu zámen a častíc v texte 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a opraviť 

chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti z pravopisu, 

lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu 

- dokáže vo svojom prejave používať správne tvary 

ohybných a neohybných slovných druhov 

 

Sociálny rozvoj 

človeka – človek 

ako člen istého 

jazykového 

spoločenstva 
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Skladba- syntax 
15 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; 

Vedľajšie vetné 

členy: prívlastok 

(zhodný, 

nezhodný), 

prístavok, 

predmet, 

príslovkové 

určenie: miesta, 

času, spôsobu, 

príčiny 

Jednoduché 

súvetie 

Aplikačný kontext:  

výťah; prihláška; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

slávnostný prejav; úvaha;  

 

Pojmy: 

- vedľajšie vetné členy: 

prívlastok (zhodný, 

nezhodný), prístavok  

- jednoduché súvetie  

- predmet  

- príslovkové určenie: miesta, 

času, spôsobu, príčiny 

Žiak 

- dokáže v jednoduchých vetách určiť hlavné 

a vedľajšie vetné členy, zdôvodniť ich 

funkciu 

- dokáže na základe analýzy rozlíšiť 

jednotlivé typy viet (jednoduchá veta, 

jednoduché súvetie) 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety s 

rôznou modalitou, pričom dodržiava 

správny slovosled a správne používa 

interpunkčné znamienka 

- dokáže v jednoduchých vetách správne 

používať hlavné a vedľajšie vetné členy, 

určiť ich a zdôvodniť ich funkciu 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché 

súvetia s rôznou modalitou, pričom 

dodržiava správny slovosled a správne 

používa interpunkčné znamienka 

- dokáže pri tvorbe jednoduchých súvetí 

správne používať hlavné vetné členy, určiť 

ich a zdôvodniť funkciu 

- dokáže v texte uplatniť vsuvku, prístavok, 

oslovenie a použiť správnu interpunkciu 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom 

vyhľadať a opraviť chyby, pričom aplikuje 

nadobudnuté znalosti z pravopisu, 

lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu 

- dokáže tvoriť jednoduché vety a jednoduché 

súvetia, pričom dodržiava správny slovosled 

a intonáciu 

- dokáže počas komunikácie opraviť alebo 

preformulovať vety vo svojej výpovedi 

  

Sociálny rozvoj 

človeka - človek ako 

člen istého 

jazykového 

spoločenstva 
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Sloh 23 Výťah, úvaha 

Prihláška 

Slávnostný prejav 

Úradný/štruktúrovaný 

životopis 

Aplikačný kontext:  

výťah; prihláška; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

slávnostný prejav; úvaha 

 

Pojmy: 

- výťah  

- prihláška  

- úradný/štruktúrovaný 

životopis  

- slávnostný prejav 

Žiak 

- dokáže v akomkoľvek texte, ktorý je 

primeraný úrovni daného ročníka, 

vyhľadať explicitne a implicitne vyjadrené 

informácie a správne spojiť jednotlivé 

údaje do komplexnej informácie 

- dokáže na základe explicitných a 

implicitných informácií z umeleckého 

textu vyvodiť hlavnú myšlienku 

- dokáže prerozprávať obsah umeleckého 

textu so zachovaním časovej a logickej 

postupnosti 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov, 

určiť ich v texte a posúdiť ich štylistický 

význam 

- rozlišuje jednotlivé časti vonkajšej 

kompozície textu a dokáže ich vyjadriť pri 

hlasnom čítaní 

- dokáže vytvoriť osnovu a koncept 

pripravovaného textu 

- dokáže pri písaní textu zohľadniť a 

odôvodniť požiadavky na formálnu úpravu 

slohových útvarov/žánrov 

- dokáže prijať hodnotenie druhých 

(spolužiakov a učiteľa), zlepšiť 

organizáciu a nadväznosť myšlienok, 

opraviť jednotlivé chyby a formálne 

nedostatky textu 

- dokáže vytvoriť čistopis 

- dokáže skontrolovať texty vytvorené 

niekým iným 

- dokáže spoločensky vhodným spôsobom 

zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a 

svoje hodnotenie dokáže zdôvodniť 

  

Osobnostný rozvoj 

človeka – schopnosť 

vnímať okolitý svet 
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Komunikácia 10 Opakovanie – 

komunikácia: 

podoby 

komunikácie, 

účastníci 

komunikácie, 

diskusia, debata 

Slávnostný prejav 

Aplikačný kontext:  

výťah; prihláška; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

slávnostný prejav; úvaha 

 

Pojmy: 

- slávnostný prejav  

 

Žiak 

- dokáže z obsahového i formálneho 

hľadiska správne vybrať text a odôvodniť 

výber textu v konkrétnej situácii 

- dokáže vyjadriť názor na prečítaný text, 

obhajovať svoje stanovisko a ako 

argumenty, resp. protiargumenty použiť 

niektoré poznatky získané analýzou textu 

- rozlišuje jednotlivé časti vonkajšej 

kompozície textu a dokáže ich vyjadriť pri 

hlasnom čítaní 

- 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 pri písaní textu zohľadniť a 

odôvodniť požiadavky na formálnu úpravu 

slohových útvarov/žánrov 

- dokáže v rozličných informačných 

zdrojoch vyhľadať a zaznamenať si 

informácie (fakty, slová, vety, textové 

pasáže) súvisiace s obsahom jeho textu a 

použiť ich vo vlastnom texte 

- dokáže zdôvodniť, prečo niektoré 

pripomienky nezapracoval vo svojom 

texte. Pri obhajobe svojho názoru 

rešpektuje spoločenské a komunikačné 

pravidlá 

- dokáže spoločensky vhodným spôsobom 

zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a 

svoje hodnotenie dokáže zdôvodniť 

- dokáže sformulovať vlastný názor a použiť 

presvedčivé argumenty a vhodné výrazové 

prostriedky  

Mediálna výchova – 

uvedomenie si vplyvu 

médií na osobnosť 

človeka 
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    - si dokáže samostatne zvoliť alebo sformulovať tému 

adekvátnu komunikačnej situácii 

- dokáže samostatne pohotovo sformulovať základné 

myšlienky na zvolenú tému a vysloviť ich výstižne 

a zrozumiteľne 

- dokáže samostatne použiť vhodné jazykové 

prostriedky v súlade s komunikačnou situáciou 

- dokáže pohotovo a bez prípravy začať a ukončiť 

komunikáciu a dokáže použiť správne prostriedky 

- dokáže správne a spoločensky vhodne sformulovať 

otázky, aby zistil, ako poslucháči porozumeli jeho 

prejavu 

- dokáže zhodnotiť prejav spolužiakov z hľadiska 

obsahu, jazykovej správnosti a spoločenského tónu a 

reagovať naň spoločensky vhodným spôsobom 

- dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť informácie 

alebo jazykové prostriedky získané z rôznych 

informačných zdrojov 

- dokáže počas komunikácie opraviť alebo 

preformulovať vety vo svojej výpovedi 

- dokáže zhodnotiť správnosť použitého žánru/útvaru a 

uplatnenie logickej postupnosti v ústnom prehovore 

komunikačného partnera 

- dokáže primerane gestikulovať, používať vhodnú 

mimiku, zaujať spoločensky vhodný postoj a 

dodržiavať vhodnú vzdialenosť s komunikujúcim 

-  
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Literatúra 
66 Ľúbostná lyrika 

Prírodná lyrika 

Modlitba 

  Román: 

dievčenský, 

biografický, 

historický, 

dobrodružný, 

detektívny 

Denník 

Vedecko-fantastická 

literatúra 

Literatúra faktu 

Vedecko-populárna 

literatúra 

Aplikačný kontext: 

báseň, lyrika: lyrické dielo, 

ľúbostná lyrika, prírodná lyrika; 

modlitba  
epika: epické dielo; detektívny 

román; biografický román; 

dievčenský román; historický 

román; dobrodružný román, 

román vo forme denníka; 

vedecko-fantastická literatúra; 

literatúra faktu; populárno-

vedecká literatúra 

 

Pojmy: 

- lyrika: ľúbostná lyrika 

-  prírodná lyrika  

-  modlitba  

- básnická otázka  

- metafora 

- epika: román: 

detektívny román, 

biografický román, 

dievčenský román, 

historický román, 

dobrodružný román, 

román vo forme 

denníka  

- vedecko-fantastická 

literatúra 

- literatúra faktu  

- vedecko-populárna 

literatúra  

  

Žiak 

- dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, pri 

hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a dodržiava 

správnu výslovnosť 

-  dokáže analyzovať báseň z hľadiska témy, 

kompozície, štylizácie a metriky  

- dokáže vytvoriť a vysvetliť definície daných pojmov.  

- dokáže určiť dielo z hľadiska literárneho druhu, resp. 

žánru 

- dokáže určiť v texte básnickú otázku, metaforu a 

vytvoriť vlastné príklady 

- dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a uviesť, čo ho 

vyvolalo 

- 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 v dramatizovanom 

čítaní 

- dokáže na základe analýzy literárneho diela 

identifikovať jeho vonkajšiu a vnútornú kompozíciu a 

svoje tvrdenie zdôvodní 

- dokáže vytvoriť príbeh, v ktorom sú obsiahnuté 

všetky fázy vnútornej kompozície a uplatnené znaky 

vonkajšej kompozície 

- dokáže analyzovať umelecký text z hľadiska témy, 

dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a uviesť, čo ho 

vyvolalo. 

 Osobnostný rozvoj 

človeka – rozvoj 

estetického vnímania, 

Sociálny rozvoj človeka 

ľúbostná a prírodná 

lyrika – budovanie 

vzťahu k človeku a 

prírode Osobnostný 

rozvoj človeka – 

duchovno – modlitba 

Multikultúrna výchova – 

poznávanie iných kultúr 

– dobrodružný román 

Osobnostný rozvoj 

človeka – zločin - 

morálna formácia 

človeka 

Výchova k manželstvu a 

rodičovstvu – 

medzigeneračné 

rozdiely a 

medzigeneračný dialóg 

– dievčenský román 
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Slovenský jazyk 

a literatúra 

Ročník: deviaty 

5 hodín týždenne/ 165 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

 

Zvuková stránka 

jazyka – fonetika, 

fonológia 

7 Opakovanie učiva  

– interpunkcia, 

hlásky: 

spodobovanie, 

pravidlo 

o rytmickom 

krátení, 

vokalizácia 

predložiek 

Výslovnosť slov 

podľa pôvodu  

Rečnícky štýl, 

hovorový štýl, 

umelecký 

štýl/rozprávací 

a výkladový 

slohový postup -

melódia viet, 

prestávka, sila 

hlasu, dôraz, 

hlavný slovný 

prízvuk 

Aplikačný kontext:  

odborný opis; úradný list; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

texty jednotlivých jazykových 

štýlov: náučný, administratívny, 

publicistický, rečnícky, 

hovorový, umelecký; texty 

jednotlivých slohových 

postupov: informačný, 

rozprávací, opisný, výkladový; 

úvaha; výklad 

 

Pojmy: 

- zvuková rovina jazyka 

- spojovník, pomlčka 

- interpunkčné znamienka 

- rétorika 

 

 

Žiak 

- pri hlasnom čítaní rešpektuje prostriedky 

nadväznosti: hlavný slovný prízvuk, interpunkciu 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety 

s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché súvetia 

s rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka 

- dokáže v texte uplatniť vsuvku, prístavok, 

oslovenie a použiť správnu interpunkciu 

- dokáže nahlas a plynulo prečítať svoj text, pričom 

správne artikuluje, intonuje, prispôsobuje tempo 

svojho prejavu poslucháčom 

- dokáže samostatne pohotovo sformulovať 

základné myšlienky na zvolenú tému a vysloviť 

ich výstižne a zrozumiteľne 

  

Osobnostný a sociálny 

vývoj človeka – dôraz 

a melódia – 

sebaprezentácia 

a vysielanie 

komunikačného signálu 

k svojmu okoliu 
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 - dokáže v danej komunikačnej situácii zvoliť 

vhodný spoločenský tón v súlade s cieľom 

komunikácie a prostredím, v ktorom sa daná 

komunikácia uskutočňuje 

- dokáže v komunikačnej situácii plynulo a 

zrozumiteľne artikulovať 

- dokáže funkčne využívať tempo  reči vo výpovedi 

-  dokáže samostatne a bez prípravy správne, plynule 

a nahlas čítať akékoľvek texty (vrátane tabuliek), 

ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané úrovni 

žiakov daného ročníka a dokáže prispôsobiť rýchlosť 

čítania tomu, aby mohol čo najefektívnejšie 

pochopiť informácie 

 

 

 

Náuka o slove - 

lexikológia 

9 Opakovanie  – 

obohacovanie 

slovnej zásoby 

Členenie slovnej 

zásoby 

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:  

odborný opis; úradný list; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

texty jednotlivých jazykových 

štýlov: náučný, administratívny, 

publicistický, rečnícky, 

hovorový, umelecký; texty 

jednotlivých slohových 

postupov: informačný, 

rozprávací, opisný, výkladový; 

úvaha; výklad 

 

Pojmy: 

- slovná zásoba – 

systematizácia  

- odborné slová 

- náuka o významovej 

rovine jazyka 

- národný jazyk: spisovný 

jazyk, nárečia 

 

Žiak 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov, určiť 

ich v texte a posúdiť ich štylistický význam 

- dokáže analyzovať text po lexikálnej stránke a 

vysvetliť štylistický význam jazykových 

prostriedkov v texte 

- dokáže vybrať vhodný jazykový slovník a overiť 

v ňom význam lexikálnych jednotiek 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov 

- dokáže využiť pri tvorbe textov bohatstvo 

spisovnej a nespisovnej lexiky národného jazyka 

s ohľadom na žáner, slohový postup, jazykový 

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 pravopisu, lexikológie, morfológie, 

syntaxe a slohu 

- dokáže v danej komunikačnej situácii vhodne 

využívať slovnú zásobu s ohľadom na cieľ, obsah 

a adresáta komunikácie 

Multikultúrna 

výchova – vplyv 

cudzích jazykov na 

vplyv slovnej zásoby 

slovenského jazyka 
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Tvaroslovie - 

morfológia 

34 Opakovanie -

podstatné mená,  

prídavné mená, 

zámená 

číslovky, 

slovesá, 

príslovky, 

spojky, predložky, 

častice, citoslovcia 

 

Aplikačný kontext:  

odborný opis; úradný list; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

texty jednotlivých jazykových 

štýlov: náučný, administratívny, 

publicistický, rečnícky, 

hovorový, umelecký; texty 

jednotlivých slohových 

postupov: informačný, 

rozprávací, opisný, výkladový; 

úvaha; výklad 

 

Pojmy: 

- morfológia/tvaroslovie 

- pravopis 

- zápor v slovenčine 

  Žiak 

-  dokáže určiť podstatné mená, zámená, častice v rozsahu 

obsahového štandardu a svoje tvrdenie zdôvodniť 

- dokáže vysvetliť štylistickú funkciu zámen a častíc 

v texte 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať a 

opraviť chyby, pričom aplikuje nadobudnuté znalosti z 

pravopisu, lexikológie, morfológie, syntaxe a slohu 

- dokáže vo svojom prejave používať správne tvary 

ohybných a neohybných slovných druhov 

Sociálny rozvoj 

človeka – človek ako 

člen istého 

jazykového 

spoločenstva 
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Skladba- syntax 
16 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; 

Vedľajšie vetné 

členy: prívlastok 

(zhodný, 

nezhodný), 

prístavok, 

predmet, 

príslovkové 

určenie: miesta, 

času, spôsobu, 

príčiny 

Jednoduché 

súvetie 

Zložené súvetie 

Aplikačný kontext:  

odborný opis; úradný list; 

úradný/štruktúrovaný životopis; 

texty jednotlivých jazykových 

štýlov: náučný, administratívny, 

publicistický, rečnícky, 

hovorový, umelecký; texty 

jednotlivých slohových 

postupov: informačný, 

rozprávací, opisný, výkladový; 

úvaha; výklad 

 

Pojmy: 

- syntax/skladobná rovina 

jazyka 

- zápor v slovenčine 

- pravopis 

- spojovník, pomlčka 

- interpunkčné znamienka 

Žiak 

- dokáže v jednoduchých vetách určiť hlavné a 

vedľajšie vetné členy, zdôvodniť ich funkciu 

- dokáže na základe analýzy rozlíšiť jednotlivé 

typy viet (jednoduchá veta, jednoduché súvetie) 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché vety s 

rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka 

- dokáže v jednoduchých vetách správne používať 

hlavné a vedľajšie vetné členy, určiť ich a 

zdôvodniť ich funkciu 

- dokáže samostatne tvoriť jednoduché súvetia s 

rôznou modalitou, pričom dodržiava správny 

slovosled a správne používa interpunkčné 

znamienka 

- dokáže pri tvorbe jednoduchých súvetí správne 

používať hlavné vetné členy, určiť ich a 

zdôvodniť funkciu 

- dokáže správne tvoriť vety so záporom 

- dokáže v texte uplatniť vsuvku, prístavok, 

oslovenie a použiť správnu interpunkciu 

- dokáže skontrolovať svoj text s cieľom vyhľadať 

a opraviť chyby, pričom aplikuje nadobudnuté 

znalosti z pravopisu, lexikológie, morfológie, 

syntaxe a slohu 

- dokáže tvoriť jednoduché vety a jednoduché 

súvetia, pričom dodržiava správny slovosled 

a intonáciu 

- dokáže počas komunikácie opraviť alebo 

preformulovať vety vo svojej výpovedi 

  

Sociálny rozvoj 

človeka - človek ako 

člen istého 

jazykového 

spoločenstva 
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Sloh 33 Jazykové štýly: 

náučný, 

administratívny, 

publicistický, 

rečnícky, hovorový, 

umelecký  

Slohové postupy: 

rozprávací, opisný, 

informačný, 

výkladový 

(výklad, úvaha) 

 

 

 

 

Aplikačný kontext:  

odborný opis; úradný list; 

úradný/štruktúrovaný 

životopis; texty jednotlivých 

jazykových štýlov: náučný, 

administratívny, publicistický, 

rečnícky, hovorový, 

umelecký; texty jednotlivých 

slohových postupov: 

informačný, rozprávací, 

opisný, výkladový; úvaha; 

výklad 

 

Pojmy: 

- odborný opis  

- úradný list  

- jazykové štýly: 

náučný, 

administratívny, 

publicistický, 

rečnícky, hovorový, 

umelecký  

- slohové postupy: 

rozprávací, opisný, 

informačný, výkladový 

- výklad  

- úvaha 

- súdržnosť textu 

- rétorika 

Žiak 

- dokáže na základe analýzy jednotlivých textov 

identifikovať, systematizovať a zovšeobecniť 

poznatky o slohových útvaroch/žánroch 

- dokáže v akomkoľvek texte, ktorý je primeraný 

úrovni daného ročníka, vyhľadať explicitne a 

implicitne vyjadrené informácie a správne 

spojiť jednotlivé údaje do komplexnej 

informácie 

- dokáže na základe explicitných a implicitných 

informácií z umeleckého textu vyvodiť hlavnú 

myšlienku 

- dokáže prerozprávať obsah umeleckého textu so 

zachovaním časovej a logickej postupnosti 

- dokáže vysvetliť význam daných pojmov, určiť 

ich v texte a posúdiť ich štylistický význam 

- rozlišuje jednotlivé časti vonkajšej kompozície 

textu a dokáže ich vyjadriť pri hlasnom čítaní 

- dokáže na základe porovnania textov určiť 

odlišné, resp. spoločné znaky vonkajšej 

kompozície štandardizovaných slohových 

útvarov/žánrov 

- dokáže identifikovať všetky časti vnútornej 

kompozície umeleckého textu 

- dokáže na základe porovnania textov určiť 

odlišné, resp. spoločné znaky vnútornej 

kompozície štandardizovaných slohových 

útvarov/žánrov 

- dokáže vytvoriť osnovu a koncept 

pripravovaného textu 

- dokáže pri písaní textu zohľadniť a odôvodniť 

požiadavky na formálnu úpravu slohových 

útvarov/žánrov 

- dokáže prijať hodnotenie druhých (spolužiakov 

a učiteľa), zlepšiť organizáciu a nadväznosť 

myšlienok, opraviť jednotlivé chyby a formálne 

nedostatky textu 

- dokáže vytvoriť čistopis 

- dokáže skontrolovať texty vytvorené niekým 

Osobnostný rozvoj 

človeka – schopnosť 

vnímať okolitý svet 
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iným 

- dokáže spoločensky vhodným spôsobom 

zhodnotiť texty vytvorené niekým iným a svoje 

hodnotenie dokáže zdôvodniť 

- 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 na zadanú alebo voľnú tému 

ucelený text, ktorý spĺňa znaky konkrétneho 

slohového postupu 

- dokáže vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému 

ucelený text, ktorý spĺňa znaky konkrétneho 

slohového útvaru/žánru a vhodného jazykového 

štýlu 

- dokáže pri tvorbe umeleckého a vecného textu 

aplikovať svoje vedomosti o vnútornej 

kompozícii 

- dokáže v rozličných informačných zdrojoch 

vyhľadať a zaznamenať si informácie (fakty, 

slová, vety, textové pasáže) súvisiace s 

obsahom jeho textu a použiť ich vo vlastnom 

texte 

- dokáže vyhľadať informácie v grafoch a 

tabuľkách a použiť ich vo vlastnom texte 

- dokáže z dostupných údajov a informácií 

vytvoriť graf a tabuľku a použiť ich v texte 

- dokáže porovnať a odlíšiť texty z hľadiska 

slohových útvarov/žánrov 

- dokáže aplikovať vedomosti o jednotlivých 

žánroch/útvaroch pri transformácii z jedného 

žánru do druhého 

- dokáže sformulovať vlastný názor a použiť 

presvedčivé argumenty a vhodné výrazové 

prostriedky 

- si dokáže samostatne zvoliť alebo sformulovať 

tému adekvátnu komunikačnej situácii 
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     - dokáže samostatne pohotovo sformulovať 

základné myšlienky na zvolenú tému a 

vysloviť ich výstižne a zrozumiteľne 

- dokáže samostatne sformulovať súvislý a 

logicky usporiadaný text na danú tému 

- dokáže samostatne použiť vhodné jazykové 

prostriedky v súlade s komunikačnou 

situáciou 

- dokáže pohotovo a bez prípravy začať a 

ukončiť komunikáciu a dokáže použiť správne 

prostriedky 

- dokáže správne a spoločensky vhodne 

sformulovať otázky, aby zistil, ako poslucháči 

porozumeli jeho prejavu 

- dokáže zhodnotiť prejav spolužiakov z 

hľadiska obsahu, jazykovej správnosti a 

spoločenského tónu a reagovať naň 

spoločensky vhodným spôsobom 

- dokáže vo vlastnom prejave vhodne využiť 

informácie alebo jazykové prostriedky získané 

z rôznych informačných zdrojov 

- dokáže primerane gestikulovať, používať 

vhodnú mimiku, zaujať spoločensky vhodný 

postoj a dodržiavať vhodnú vzdialenosť 

s komunikujúcim 

- dokáže zhodnotiť správnosť použitého 

žánru/útvaru a uplatnenie logickej postupnosti 

v ústnom prehovore komunikačného partnera 

- dokáže vytvoriť s ohľadom na komunikačnú 

situáciu ucelený text, ktorý spĺňa znaky 

konkrétneho slohového postupu/vhodného 

jazykového štýlu 

 

r 
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Literatúra 
66 Spoločenská lyrika 

Reflexívna lyrika 

Aforizmus, epigram, 

epitaf 

Epos 

Román: 

dobrodružný, 

historický, vedecko-

fantastický, 

dievčenský 

Román zo života 

mladých 

Román vo forme 

denníka 

Komédia 

Tragédia 

Činohra 

 

 

Aplikačný rámec: 

báseň, lyrika: lyrické dielo, 

spoločenská lyrika, reflexívna 

lyrika; epika: epické dielo; 

detektívny román; biografický 

román; dievčenský román; 

historický román; dobrodružný 

román, román vo forme denníka; 

vedecko-fantastická literatúra; 
dráma: dramatické dielo; tragédia, 

komédia, činohra 

 

Pojmy: 

- spoločenská lyrika 

- reflexívna lyrika 

- epika: aforizmus  

- vonkajšia kompozícia 

literárneho diela 

- dráma: tragédia, komédia, 

činohra  

- dejstvo 

 Žiak 

- dokáže plynulo čítať súvislý umelecký text, pri 

hlasnom čítaní správne dýcha, artikuluje a 

dodržiava správnu výslovnosť 

- dokáže analyzovať báseň z hľadiska témy, 

kompozície, štylizácie a metriky 

- dokáže vytvoriť a vysvetliť definície daných 

pojmov  

- dokáže určiť dielo z hľadiska literárneho druhu, 

resp. žánru 

- dokáže určiť v texte básnickú otázku, metaforu a 

vytvoriť vlastné príklady 

- dokáže vyjadriť svoj čitateľský zážitok a uviesť, 

čo ho vyvolalo.  

- dokáže určiť text ako aforizmus a svoje tvrdenie 

odôvodniť 

- 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 v 

dramatizovanom čítaní 

- dokáže na základe analýzy literárneho diela 

identifikovať jeho vonkajšiu a vnútornú 

kompozíciu a svoje tvrdenie zdôvodní 

- dokáže vytvoriť príbeh, v ktorom sú obsiahnuté 

všetky fázy vnútornej kompozície a uplatnené 

znaky vonkajšej kompozície 

- dokáže analyzovať umelecký text z hľadiska 

témy, vonkajšej a vnútornej kompozície 

a štylizácie 

- dokáže výrazne prečítať prehovory jednotlivých 

postáv dramatického textu v súlade s ich 

charakterom 

- dokáže transformovať dramatický literárny text 

na prozaický 

- dokáže vytvoriť krátky dramatický text 

Osobnostný rozvoj 

človeka – rozvoj 

estetického vnímania,  

reflexívna lyrika 

Sociálny rozvoj človeka -  

spoločenská lyrika 

Multikultúrna výchova – 

poznávanie iných kultúr – 

dobrodružný román 

Ochrana zdravia a života 

– tragédia  
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Finančná gramotnosť 

 
Plánovanie, príjem, práca 

Čiastková kompetencia 1:   Identifikovať zdroje osobných príjmov. Úroveň 2: Vysvetliť pojem mzda (hrubá, čistá). Charakterizovať príjem z 

podnikateľskej činnosti. Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán. Úroveň 2: Vysvetliť prvky osobného rozpočtu (pravidelné a 

nepravidelné príjmy, výdavky a úspory). (náuka o slove/slovná zásoba - slová z oblasti peňažníctva a finančníctva). 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 3: Uplatniť spotrebiteľské zručnosti pri zodpovednom rozhodovaní o nákupe. Úroveň 2: Rozlíšiť pozitívne a negatívne 

vplyvy reklamy na spotrebiteľa. (Úvaha – vplyv reklamy). 

Finančná zodpovednosť spotrebiteľov 

Čiastková kompetencia 2:  Stručne zhrnúť hlavné princípy ochrany spotrebiteľov. Úroveň 2: Vyhľadať informácie o právach spotrebiteľov 

vrátane práva na reklamáciu (výťah). 

 

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,  
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- 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 

8. ročník 4 - opakovanie učiva zo 7. ročníka 

- podstatné mená mužského rodu: zvieracie 

- neživotné zakončené na – r, -l 

- opakovanie učiva z 8. ročníka 

81 – 90 

plnovýznamových slov 
2 Slávnostný prejav 

Životopis 

 

 

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 

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. 
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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 

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) 
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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 Ôsmy, deviaty 

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 8. 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 8. 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 8. 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 8. 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 8. 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 8.a 9. 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. 

 

Competence 12: « responding to broken rules or obligations  » level a2 

Kompetencia č. 12: „Reagovať na porušenie pravidiel alebo nesplnenie povinností“ 

Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

 

Responding to 

broken rules or 

obligations   

  

Reagovať na 

porušenie 

pravidiel alebo 

nesplnenie 

povinností 

 

 

Apologising  Ospravedlniť 

(sa) 

 

I’m afraid I’ve broken 

your hairdryer. 

There’s nothing I can 

do about it, I’m 

afraid. I’m sorry to 

hear that. He is sorry, 

but he won’t be able 

to come. 

  

 

Opisné tvary to be able 

to, to have to, to be 

allowed to. 

  

Predprítomný 

jednoduchý čas, tvorba 

otázky, odpovede a 

záporu. 

  

  

 

Competence 13: « responding to a story or event » level a2   

Kompetencia č. 13: „Reagovať na príbeh alebo udalosť“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

 

 

Responding to 

a story or 

event   

  

 

Expressing interest 

Vyjadriť záujem o niečo 

Expressing surprise 

Vyjadriť prekvapenie 

 

 

 I see.  How nice! 

That’s interesting. 

 

You’re joking! What a 

surprise! No, really?! 

 

Vyjadrenie modality 

pomocou possibly, 

probably, perhaps. 

  

Krátke prídavné otázky v 
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Reagovať  na 

príbeh alebo 

udalosť 

 

 

 

 

Expressing indifference 

Vyjadriť nezáujem 

 

 

She probably did it, 

didn´t she.  Charlie 

hasn’t got a problem 

with Steve, has he? 

 

I’m bored. Perhaps 

it’s interesting, I don’t 

know.   

prítomnom a minulom 

čase.   

  

 

 

 

Competence 14: « making and responding to an offer » level a2 

Kompetencia č. 14: „Dať ponuku a reagovať na ňu“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

 

Making and 

responding to 

an offer 

  

Dať ponuku a 

reagovať na ňu 

Asking 

 

Asking sb for sth Žiadať 

niekoho o niečo 

 

 

Responding to a request 

Odpovedať na žiadosť 

 

 

 

 

Suggesting sb do sth  

Navrhnúť niekomu, aby 

niečo urobil 

 

 

 

 

 

 

Suggesting sb do sth 

together Navrhnúť 

niekomu, aby sme 

spoločne niečo urobili 

 

  

Suggesting lending or 

giving something  

Navrhnúť, že niečo 

 

 

 

Can I have some 

water/a cup of coffee, 

please? I need some 

help. 

Sure, why not? I don’t 

really want to go to 

the cinema.  I’d love 

to come/go.  I can 

manage. None of my 

friends are coming. 

Why don’t you see 

the doctor? Would 

you like to come and 

visit me in summer? 

Let’s buy some 

souvenirs from other 

cities. Why don’t we 

go to England? 

 

Offering help  

Ponúknuť pomoc   

May/Can I help you? 

Are you looking for 

something?  Do you 

need some help? 

What can I do for 

you? 

I will lend you the 

book if you need it. 

 

 

Počítateľné a 

nepočítateľné podstatné 

mená. 

  

Väzba I’d love to/I want 

to + sloveso. 

  

Vyjadrenie množstva 

pomocou any, some, a 

lot of, all, none, not 

(any), enough, (a) few. 
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Competence 15: « responding to future events » level a2   

Kompetencia č. 15: „Reagovať na niečo, čo sa má udiať v budúcnosti“ Úroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

 

Responding to 

future events   

  

Reagovať na 

niečo, čo sa 

má udiať  v 

budúcnosti 

 

Warning against sb/sth 

Varovať pred 

niekým/niečím 

  

  

Be careful. Don’t talk 

during the class. It’s 

probably not a good idea 

to go by train. This won’t 

last.  If you do that one 

more time, I shall be very 

angry. 

 

Giving advice Poradiť 

 

  

  

  

 

Be careful. Don’t talk 

during the class. It’s 

probably not a good 

idea to go by train. 

This won’t last.  If 

you do that one more 

time, I shall be very 

angry. 

 

 

 

 

 

 

Never take a lot of 

money with you. 

Always keep your 

money safe.  You 

should talk to 

somebody. You 

needn’t worry. Go 

along this street. He 

went outside, he isn’t 

here. 

 

Jazyková dimenzia 

Modálne slovesá 

should, shall, would, 

needn’t, will, wont’t. 

  

Paralely v spôsobe 

trávenia voľného času 

detí v Európe.   

 

 

Competence 16: « responding to past events » level a2   

Kompetencia č. 16: „reagovať na niečo, čo sa udialo v minulosti“ Uroveň A2 

 

Kompetencie Funkcie Interakčné schémy Jazyková dimenzia 

 

Responding to 

past events   

  

Reagovať  na 

niečo, čo sa 

udialo v 

minulosti 

 

Recalling sth/sb 

Spomenúť si na 

niečo/niekoho 

 

Reminding others of 

sth Pripomenúť 

niekomu niečo 

 

Expressing 

congratulations   

 

 

I used to live there. I 

didn’t use to like 

mushrooms but I like 

them now. 

Don’t forget/Remember 

to bring your umbrella. 

Don’t forget to lock the 

door. 

Blahoželať 

Congratulations! Happy 

New Year! 

 

Vyjadrenie minulosti 

pomocou  used to. 

  

Vyjadrenie účelu 

pomocou neurčitku. 

  

Určitý a neurčitý člen, 

nulový člen. 
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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. 

 

 

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. 
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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  

 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  
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 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  

 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.  
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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 8. 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 8. 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 8. roč. 

Téma: Nakupovanie a platby 

 

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,  
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- 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    ôsmy 

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. 

 . 
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Nemecký  jazyk – ročník: ôsmy 

   2 hod. týždenne 
Jazykové 

činnosti 
Výkonový štandard 

Počúvanie s 

porozumením 

Žiak na konci 8. 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 8. 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 8. 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 8. 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 8. 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? 

 

  



45 

 

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 

Človek a príroda Zvieratá/fauna Počasie Rastliny/flóra Klíma ENV 

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

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

Slovensko ENV        Geografické údaje História 
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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 

 

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,  
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 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 

Obsah predmetu: 
8. ročník 
 Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami Kladné a záporné čísla v rozšírenom 

obore desatinných čísel. Navzájom opačné čísla. Absolútna hodnota celého a desatinného 

čísla na číselnej osi. Absolútna hodnota nuly. Usporiadanie a porovnanie celých a desatinných 

čísel a ich zobrazenie na číselnej osi. Sčitovanie a odčítavanie celých a desatinných čísel. 

Výpočty so zlomkami (prevodom na desatinné čísla). Násobenie a delenie záporného čísla 

kladným. Slovné úlohy. 

 Premenná, výraz, rovnica Riešenie jednoduchých úloh vedúcich na lineárne rovnice 

bez formalizácie do podoby rovnice: úvahou, metódou pokus – omyl, znázornením. Lineárna 

rovnica s formálnym zápisom . Overenie, či dané číslo je riešením slovnej úlohy. Zápis 

vzťahov vychádzajúcich z jednotlivých operácií z porovnávania. Výrazy s premennými, 

dosadzovanie čísel za jednotlivé premenné. Vzorce. Vyjadrenie a výpočet neznámej 

z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch. 

 Trojuholník, zhodnosť trojuholníkov Konštrukcia trojuholníka (sss, sus, usu), jej 

jednoznačnosť a súvis so zhodnosťou trojuholníkov. Súčet vnútorných uhlov v trojuholníku. 

Trojuholníková nerovnosť a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka. Rovnoramenný 

a rovnostranný trojuholník, ich základné vlastnosti. Výška trojuholníka, niektoré ďalšie 

konštrukčné úlohy. 

 Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka Rovnobežky preťaté priamkou 

(priečkou). Striedavé a súhlasné uhly pri rovnobežkách. Rovnobežníky a ich základné 

vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti. Výška rovnobežníka. Konštrukcia rovnobežníkov. 

Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, ich vlastností. Jednoduché konštrukcie 

rovnobežníkov a lichobežníka. Obsah a obvod kosoštvorca, kosodĺžnika a trojuholníka. 

Slovné úlohy z praxe . Obvod a obsah lichobežníka. Slovné úlohy z reálneho života. 

 Kruh, kružnica Kruh, kružnica. Dotyčnica ku kružnici, jej poloha voči príslušnému 

polomeru. Tetiva kružnice. Kružnicový oblúk a kruhový výsek (odsek), ich stredový uhol. 

Obsah kruhu a dĺžka kružnice (obvod kruhu). Výpočet medzikružia. 

 Hranoly Hranol, jeho znázornenie a sieť. Objem a povrch hranola. Použitie vzorcov 

na výpočet objemu a povrchu hranola aj v slovných úlohách z praxe. 

 Pravdepodobnosť, štatistika Pravdepodobnostné hry a pokusy. Rôzne úlohy na 

porovnávanie šancí rôznych udalostí. Číselné porovnávanie šancí. Plánovitý zber údajov a ich 

systemizácia pri jednoduchých a primeraných experimentoch. Zobrazenie skupín údajov, 

tvorba grafov a diagramov. 

 

9. ročník 
 Mocniny a odmocniny, zápis veľkých čísel Druhá a tretia mocnina a odmocnina. 

Mocniny s mocniteľom – prirodzeným číslom . Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis 

s mocninami. Zápis veľkých čísel v tvare a.10
n
  (pre 1≤ a <10 pre n ϵ N) a práca s takýmito 

číslami na kalkulačke. Vytváranie predstavy o veľmi veľkých a veľmi malých číslach. 

Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. 

 Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných úprav. Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah 

k príslušnej lineárnej rovnici, jednoduché grafické znázornenie riešenia. Riešenie 

jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou v menovateli. Vyjadrenie neznámej zo vzorca. 
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Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici. 

 Niektoré ďalšie telesá, ich objem a povrch Valec, ihlan, kužeľ a ich siete. Objem 

a povrch valca, ihlana a kužeľa. Guľa a rez guľou. Objem a povrch gule. Použitie vzorcov na 

výpočet objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa a gule aj v slovných úlohách z praxe. 

 Súmernosť v rovine Osová súmernosť, os súmernosti. Stredová súmernosť, stred 

súmernosti. Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti . Konštrukcia obrazu v stredovej 

súmernosti . Ukážky stredovej súmernosti – útvarov (aj v štvorcovej sieti). 

 Pytagorova veta Pytagorova veta, jej odvodenie. Použitie Pytagorovej vety pri riešení 

praktických úloh. 

 Grafické znázorňovanie závislostí Karteziánsky súradnicový systém. Rôzne spôsoby 

znázorňovania – grafy závislostí. Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami 

závislostí. Lineárna funkcia, jej vlastnosti a graf. Všeobecná rovnica lineárnej funkcie: y = k . 

x + q ; ( k ≠ 0 ) Koeficienty k a q v predpise lineárnej funkcie. Graf a predpis priamej 

a nepriamej úmernosti. 

 Podobnosť trojuholníkov Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti. 

Úsečka rozdelená v danom pomere. Podobnosť trojuholníkov. Riešenie primeraných 

matematických a konštrukčných úloh. Použitie podobnosti pri meraní výšok a vzdialeností, 

topografické práce v reálnych situáciách. 

 Štatistika Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber. Realizácia vlastných 

jednoduchých štatistických prieskumov - projektov, ich spracovanie. Tabuľky, grafy 

a diagramy, ich čítanie, interpretácia a  tvorba,  prechod  od  jedného  typu znázornenia 

k inému. 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: ôsmy 
5 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

Opakovanie 

vedomostí zo 7. 

ročníka 

12 Zlomky – porovnávanie 

a usporiadanie zlomkov, zápis 

zlomkov v tvare desatinného čísla 

a naopak 

Sčitovanie a odčitovanie kladných 

racionálnych čísel 

Násobenie a delenie kladných 

racionálnych čísel 

Slovné úlohy 

Percentá – percentá, zlomky 

a desatinné čísla, výpočet 1% 

Výpočet percentovej časti, základu 

a počtu percent v slovných úlohách 

Pomer – priama a nepriama 

úmernosť 

Zmena a rozdelenie v danom 

pomere 

Kocka a kváder – premena jednotiek 

objemu 

Objem a povrch kvádra a kocky 

 

Zápis zlomku, desatinné číslo. Porovnávanie 

zlomkov s rovnakým a rôznym menovateľom, 

usporiadanie zlomkov zostupne a vzostupne, 

šípkové pravidlo, úprava na rovnakého 

menovateľa 

Počtové operácie s racionálnymi číslami, 

riešenie praktických slovných úloh so 

zlomkami 

 

Percento, zlomok, desatinné číslo, výpočet 1%, 

percentovej časti, základu a počtu percent, 

slovné úlohy 

 

Pomer, členy pomeru, vzťah priamej 

a nepriamej úmernosti, trojčlenka, zmena 

a rozdelenie v danom pomere 

 

Jednotky objemu a ich premieňanie, riešenie 

praktických slovných úloh  

 

Žiak 

vie zapísať zlomok, pozná jeho hodnotu, 

vie zapísať ho v tvare desatinného čísla 

a naopak. 

Vie porovnať zlomky s rovnakým 

a rôznym menoavteľom, upraviť ich na 

rovnakého menovateľa 

pohotovo rieši úlohy so zlomkami so 

všetkými matematickými operáciami –

súčet, rozdiel, súčin a podiel 

vie rozlíšiť, pomenovať a vypočítať 

hodnotu časti prislúchajúcej k počtu 

percent  

vie uplatniť dané vedomosti pri riešení 

jednoduchých slovných úloh z 

praktického života 

vie riešiť úlohy s využitím vzťahu  

priamej a nepriamej úmernosti.  

vie rolíšiť rozdiel v zmene a rozdelení 

v danom pomere 

vie pohotovo premieňať jednotky objemu, 

riešiť primerané praktické slovné úlohy na 

výpočet objemu a povrchu kvádra 

a kocky. 

Enviromentálna 

výchova 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Dopravná 

výchova 

 

Finančná 

gramotnosť 

Celé čísla, 

počtové 

výkony 

s celými 

číslami 

21 
Kladné a záporné čísla v rozšírenom 

desatinnom obore. 

Navzájom opačné čísla 

Absolútna hodnota celého 

a desatinného čísla, absolútna 

hodnota nuly. 

Usporiadanie a porovnanie celých 

Číselná os, kladné a záporné čísla, kladné 

a záporné desatinné čísla  

Navzájom opačné čísla 

Absolútna hodnota celého a desatinného čísla, 

číselná os 

Usporiadanie a porovnanie celých 

a desatinných čísel 

Žiak 

pozná    vlastnosti    celých    čísel    a    

príklady využitia   celých  čísel  (kladných   a 

záporných) v praxi. 

vie čítať  a písať  celé  čísla  (aj  z rôznych  

tabuliek a grafov). 

vie vymenovať a vypísať dvojice navzájom 

opačných celých čísel (aj z číselnej osi). 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Dopravná výchova 
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a desatinných čísel a ich zobrazenie 

na číselnej osi 

Sčitovanie a odčítavanie celých 

a desatinných čísel 

Násobenie a delenie kladných 

a záporných čísel 

Slovné úlohy – kontextové 

a podnetové 

 

Pojem racionálne číslo 

Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, 

kladné, záporné čísla, znamienkové pravidlá 

Násobenie, činiteľ, súčin, delenie, delenec, 

deliteľ, podiel, skúška správnosti  

 

vie určiť  absolútnu  hodnotu  celého  a 

desatinného čísla (racionálneho čísla) a nuly na 

číselnej osi. 

vie porovnávať  celé a racionálne  čísla  a 

usporiadať  ich  podľa veľkosti. 

vie správne zobraziť celé čísla na číselnej osi.  

vie priradiť  k celému  číslu  obraz  na  číselnej  

osi  

vie zobraziť kladné a záporné čísla na číselnej 

osi. 

vie sčitovať a odčítavať celé a desatinné čísla 

vie vyriešiť primerané slovné úlohy na sčítanie 

a odčítanie celých a desatinných čísel 

(kladných a záporných). 

vie   jednoducho   zapísať   postup   riešenia 

slovnej úlohy, výpočet a odpoveď 

vie spamäti, písomne a na kolkulačke 

vynásobiť a vydeliť záporné číslo kladným 

číslom, 

vie vyriešiť primerané slovné úlohy na 

násobenie a delenie celých čísel,  

 

Ochrana života a 

zdravia 

Premenná, 

výraz, rovnica 
33 

Číselný výraz 

Výrazy s premennou 

Hodnota výrazu 

Rovnosť výrazov 

Sčítanie a odčítanie výrazov 

s premennou 

Násobenie a delenie výrazov číslom 

rôznym od nuly, vynímanie pred 

zátvorku 

Riešenie jednoduchých úloh 

vedúcich na lineárne rovnice bez 

formalizácie do podoby rovnice 

úvahou, metódou pokus – omyl, 

znázornením 

Lineárne rovnice  

Riešenie jednoduchých lineárnych 

rovníc pomocou ekvivalentných 

úprav 

Riešenie jednoduchých slovných 

(kontextových) úloch, ktoré sa dajú 

Číselný výraz, rovnosť a nerovnosť číselných 

výrazov 

Nerovná sa, je rôzne od, znaky =, ≠ 

Hodnota číselného výrazu 

priorita matematických operácií pri výpočte 

hodnoty číselného výrazu 

Výrazy s premennou – algebrický výraz, 

koeficient, premenná, člen s premennou, člen 

bez premennej – číslo, počet členov výrazu 

Hodnota výrazu po dosadení čísel za jednotlivé 

premenné 

Sčítanie a odčítanie výrazov s rovnakou 

premennou 

Násobenie a delenie výrazov s premennou 

číslom rôznym od nuly, vynímanie pred 

zátvorku 

Rovnica 

Jednoduché slovné úlohy vedúce k riešeniu 

lineárnych rovníc metódou pokus – omyl, 

znázornením  

Žiak 

vie vypočítať hodnotu číselného výrazu a 

uplatniť pri jeho výpočte prioritu 

matematických operácií 

vie rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných 

výrazov 

vie rozlišovať medzi číselným výrazom 

a výrazom s premennou 

vie zostaviť jednoduchý výraz s premennou 

podľa slovného opisu, určiť vo výraze členy 

s premennou a členy bez premennej, určiť 

počet členov výrazu 

vie určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota 

premennej. 

vie rozhodnúť o rovnosti dvoch výrazov 

vie sčitovať a odčítavať výrazy s premennou 

vie násobiť a deliť výrazy číslom rôznym od 

nuly, vynímať pred zátvorku 

vie riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce  

k lineárnej rovnici bez formalizácie do podoby 

rovníc 

vie rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

Enviromentálna 

výchova 
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riešiť pomocou lineárnej rovnice 

Vyjadrenie a výpočet neznámej 

z jednoduchého vzorca 

Využitie úloh na priamu a nepriamu 

úmernosť na propedeutiku funkcií 

 

Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických 

výrazov, lineárna rovnica s jednou neznámou, 

ľavá a pravá strana rovnice, riešenie – koreň 

rovnice, skúška správnosti 

Ekvivalentné úpravy pri riešení lineárnych 

rovníc – výmena pravej a ľavej strany rovnice. 

Pričítanie resp. odčítanie čísla, člena s 

premennou k resp. od obidvoch strán rovnice 

Ďalšie ekvivalentné úpravy pri riešení 

lineárnych rovníc – násobenie a delenie oboch 

strán rovnice číslom rôznym od nuly, 

odstránenie zátvoriek a zlomkov z rovnice 

Slovná (kontextová) úloha, zápis, 

matematizácia textu úlohy, postup riešenia, 

zostavenie lineárnej rovnice, skúška, odpoveď 

Dopočítavanie chýbajúcich údajov 

v jednoduchých vzorcoch, vyjadrenie neznámej 

zo vzorca 

Priama a nepriama úmernosť, závislosť veličín, 

tabuľka, pravouhlá sústava súradníc v rovine, 

bod v sústave súradníc, súradnice bodu, graf, 

znázornenie priamej a nepriamej úmernosti 

grafom 

(algebrických) výrazov 

vie postupne pomocou ekvivalentných úprav 

vedieť riešiť jednoduché lineárne rovnice 

vie iešiť jednoduchú lineárnu rovnicu a urobiť 

skúšku správnosti 

Vedieť riešiť lineárne rovnice so zlomkami  

a urobiť skúšku správnosti. 

vie  urobiť zápis úlohy a zapísať postup 

riešenia slovnej úlohy.  

vie iešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy 

vedúce k lineárnej rovnici 

vie overiť správnosť riešenia slovnej úlohy – 

skúška správnosti 

vie vyjadriť a vypočítať neznámu 

z jednoduchých vzorcov 

vie  zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu súradníc 

v rovine 

vie vyznačiť body v pravouhlej sústave 

súradníc v rovine, resp. určiť jeho súradnice 

vie znázorniť graf priamej a nepriamej 

úmernosti v pravouhlej sústave súradníc  

 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníkov 
 

     11 
Trojuholník 

Konštrukcia trojuholníka určeného 

stranami – sss 

Konštrukcia trojuholníka určeného 

stranami a uhlami – sus, usu 

Rovnostranný  a rovnoramenný 

trojuholník 

Rovnostranný  a rovnoramenný 

trojuholník 

Výška trojuholníka 

Ďalšie konštrukcie trojuholníka 

 

Základné prvky trojuholníka – vrcholy, strany, 

vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka, súčet 

vnútorných uhlov trojuholníka, súčet 

vnútorného a vonkajšieho uhla pri vrchole 

trojuholníka, ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý 

trojuholník 

Náčrt, rozbor konštrukčnej úlohy,  

trojuholníková nerovnosť, zápis postupu, 

konštrukcia, skúška správnosti konštrukcie, 

zhodnosť trojuholníkov 

Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník, 

objav niektorých ich základných vlastností, 

strany, základňa, hlavný vrchol,  

vnútorné a vonkajšie uhly,  

pravidelný šesťuholník a osemuholník 

Výška trojuholníka (priamka, úsečka, dĺžka 

Žiak 

vie rozlíšiť základné prvky trojuholníka. 

pozná vetu o vnútorných uhloch trojuholníka 

a vie vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka. 

pozná vetu o súčte vnútorného a vonkajšieho 

uhla trojuholníka pri tom istom vrchole 

samostatne rieši úlohy s využitím vlastností 

vnútorných a vonkajších uhlov 

vievykonať rozbor konštrukčnej úlohy.  

vie vysvetliť a zapísať konštrukčný postup 

zostrojenia trojuholníka, aj pomocou 

matematickej symboliky. 

Pozná vetu o trojuholníkovej nerovnosti.  

Vie zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného 

postupu s využitím vety sss, sus, usu.  

Vie popísať rovnostranný a rovnoramenný 

trojuholník a ich vlastnosti. 

Vieť presne a čisto narysovať ľubovoľný 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 
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úsečky),  

päta výšky, priesečník výšok, ortocentrum,  

body trojuholníka,  

body ležiace mimo trojuholníka,  

poloha ortocentra v ostrouhlom, pravouhlom 

a tupouhlom trojuholníku 

rovnostranný a rovnoramenný trojuholník.  

pozná vlastnosti výšok v trojuholníku.  

vie zostrojiť výšky trojuholníka. 

Vie zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom 

trojuholníku. 

vie riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím 

poznatkov o výške trojuholníka 

Rovnobežníky, 

lichobežníky, 

obsah 

trojuholníka 

25 
Rovnobežky preťaté priečkou, 

striedavé a súhlasné uhly pri 

rovnobežkách 

Rovnobežníky a ich základné 

vlastnosti vyplývajúce 

z rovnobežnosti 

Rovnobežníky a ich základné 

vlastnosti vyplývajúce 

z rovnobežnosti 

Výška rovnobežníka  

Konštrukcia rovnobežníkov  

Lichobežník 

Konštrukcia lichobežníka 

Obsah a obvod rovnobežníka 

Obsah a obvod trojuholníka 

Obsah a obvod lichobežníka 

Slovné (kontextové a podnetové) 

úlohy z praxe (z reálneho života) 

 

 

Rovnobežnosť, rovnobežné priamky, 

rôznobežky, priečka, uhol, veľkosť uhla, 

súhlasné a striedavé uhly 

Štvoruholníky, rovnobežníky,  

štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik,  

strany, veľkosti strán, vnútorné uhly 

rovnobežníka (štvoruholníka),  

výšky rovnobežníka,  

uhlopriečky, priesečník (stred) uhlopriečok 

rovnobežníka (vlastnosti),  

súčet vnútorných uhlov štvoruholníka 

Pravý, ostrý a tupý uhol,  

základňa, rameno a výška  lichobežníka,  

všeobecný, pravouhlý a rovnoramenný 

lichobežník 

Konštrukcia lichobežníka podľa zadaných 

prvkov. 

Odvodenie vzorcov pre výpočet obvodu 

a obsahu štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika, trojuholníka 

Odvodenie vzorcov pre výpočet obvodu 

a obsahu lichobežníka, formálne výpočty 

obvodu a obsahu  lichobežníka 

Riešenie slovných úloh 

 

Žiak 

Vieť zostrojiť dve rovnobežné priamky,  

preťaté priečkou.  

vie určiť a vymenovať súhlasné 

a striedavé uhly na dvoch rovnobežkách 

preťatých priečkou. 

Rieši úlohy s využitím vlastností 

súhlasných a striedavých uhlov.  

vie načrtnúť a pomenovať rovnobežníky : 

štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik  

poznať ich základné vlastnosti.  

Správne rozlišuje (vie vysvetliť rozdiel) 

medzi pravouhlým a kosouhlým 

rovnobežníkom.  

Vie narysovať štvorec, kosoštvorec, 

obdĺžnik, kosodĺžnik a správne označiť 

ich základné prvky.  

Dokáže v rovnobežníku zostrojiť 

a odmerať jehovýšku. 

Vie riešiť a narysovať primerané 

konštrukčné úlohy pre štvoruholníky 

s využitím vlastností konštukcie 

trojuholníka.  

Vie načrtnúť lichobežník, pomenovať 

a opísať jeho základné prvky.  

Vie zostrojiť ľubovoľný lichobežník 

podľa zadaných prvkov a na základe 

konštrukčného postupu  

Vyriešiť primerané konštrukčné úlohy pre 

štvoruholníky s využitím vlastností 

konštrukcie trojuholníka a s využitím 

poznatkov o rovnobežníkoch a 

lichobežníkoch.  

 

Osobný 

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 
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Pozná základné vzorce pre výpočet 

obsahu a obvodu  lichobežníka.  

Vie vypočítať obsah a obvod 

rovnobežníkov a lichobežníka.  

Kruh, 

kružnica 
13 

 Kruh, kružnica 

Vzájomná poloha priamky a 

kružnice 

Dotyčnica ku kružnici, jej poloha 

voči príslušnému polomeru 

Tetiva kružnice 

Kružnicový oblúk a kruhový 

výsek(odsek), ich stredový uhol 

Dĺžka kružnice (obvod kruhu) 

Obsah kruhu 

Medzikružie 

Kontextové úlohy 

protis 

Kruh K, kružnica k ako množiny bodov určitej 

vlastnosti,  

stred kruhu (kružnice),  

polomer a priemer kruhu (kružnice),  

hraničná kružnica 

medzikružie 

Vzájomná poloha kružnice a priamky, sečnica, 

nesečnica, dotyčnica, 

tetiva, vzdialenosť stredu od tetivy,  

Talesova kružnica 

Kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový 

výsek (odsek) 

Obvod kruhu, obsah kruhu, dĺžka kružnice, 

medzikružie,  

Ludolfove číslo a jeho približné hodnoty  

S = π.r
2
; o = 2.π.r = π.d 

Riešenie jednoduchých praktických slovných 

úloh 

 

Žiak 

Vie zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh 

K s daným plomerom r, alebo s daným 

priemerom d.  

Vie vysvetliť vzťah medzi polomerom 

a priemerom kružnice k (kruhu K) 

Vie určiť vzájomnú polohu kružnice 

k a priamky p.  

Vie zostrojiť dotyčnicu ku kružnici 

k v určenom bode ležiacom na kružnici k. 

(ktorý leží mimo kružnice k zvonku) 

a opísať postup tejto konštrukcie 

približnou metódou aj pomocou Talesovej 

kružnice  

Vie na kružnici vyznačiť kružnicový 

oblúk, prípadne kružnicový oblúk 

prislúchajúci danému stredovému uhlu,  

Vie v kruhu vyznačiť kruhový oblúk, 

prípadne kruhový oblúk prislúchajúci 

danému stredovému uhlu, 

Vie v kruhu vyznačiť kruhový odsek.  

Pozná základné vzťahy pre výpočet dĺžky 

kružnice a obsahu kruhu.  

Vie vypočítať obsah kruhu a dĺžku 

kružnice  

Vie vyriešiť slovné úlohy, ktoré využívajú 

výpoče obsahu alebo obvodu kruhu, resp. 

dĺžku kružnice 

Osobný 

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Mocniny 

a odmocniny, 

zápis veľkých 

čísel 

15 
Druhá a tretia mocnina 

Druhá a tretia odmocnina 

Mocniny s mocniteľom – 

prirodzeným číslom 

Mocniny čísla 10, predpony a ich 

súvis s mocninami 

Zápis veľkých čísel v tvare a.10
n
 

Súčin rovnakých činiteľov,  

druhá mocnina ako obsah štvorca,  

zápis druhej mocniny reálneho čísla,  

základ mocniny(mocnenec),  

exponent(mocniteľ),  

x
2 
= (-x

2
),  

tretia mocnina,  

Žiak 

Vie správne  prečítať zápis druhej a tretej 

mocniny ľubovoľného racionálneho čísla 

a určiť v ňom základ a exponent.  

Vie vysvetliť vzťah x
2 
= (-x

2
) a 

x
3
 ≠ (-x

3
).  

Vie správne prečítať zápis druhej a tretej 

Mediálna 

výchova 
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(pre 1 ≤ a < 10) a práca s takýmito 

číslami na kalkulačke. 

Vytváranie predstavy o veľmi 

veľkých a veľmi malých číslach. 

Počítanie s veľkými číslami, 

zaokrúhľovanie a odhad výsledku 

tretia mocnina ako objem kocky,  

zápis tretej mocniny x
3
,  

x
3
 ≠ (-x

3
) 

Druhá a tretia odmocnina, znak odmocnenia,  

základ odmocniny (odmocnenec),  

zápis druhej odmocniny (   ; x ≥ 0 ),  

zápis tretej odmocniny (   
 

 ). 

n-tá mocnina ľubovoľného čísla (a
n
) pre 

konkrétne hodnoty n, n je prirodzené číslo 

Veľmi veľké a veľmi malé čísla zapísané 

v tvare a.10
n
,  

odhad, zaokrúhľovanie,  

práca s kalkulačkou 

odmocniny ľub. kladného racionálneho 

čísla a určiť v ňom stupeň odmocnenia 

a odmocnenca (základ).  

Vie vypočítať druhú mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla a druhú 

odmocninu kladného racionálneho čísla 

na kalkulačke. Vie vypočítať spamäti 

hodnotu druhej a tretej mocniny malých 

prirodzených čísel a hodnotu druhej 

odmocniny z čísel 4, 9, 16, 25, ...,100.  

Vie zapísať ako mocninu čísla : 100, 

1000, 10 000,...  

Vie zapísať veľmi veľké číslav tvare a.10
n
 

(pre 1 ≤ a < 10 a n ϵ N).  

Vie používať zaokrúhľovanie a odhad pri 

riešenií praktických úloh.  

Hranoly 
9 

Hranol, jeho znázornenie a sieť 

Objem a povrch hranola 

Slovné (kontextové a podnetové) 

úlohy na výpočet objemu a povrchu 

hranola 

 

Teleso, kocka, kváder,  

hranol – kolmý, pravidelný, trojboký, 

štvorboký, šesťboký, 

 sieť, plášť, podstava a ich vlastnosti  

vrcholy, hrany, steny. 

Povrch, objem, jednotky obsahu a objemu, 

odvodenie vzorcov pre výpočet povrchu 

a objemu hranolov 

Riešenie slovných úloh z reálneho života 

 

Žiak 

vie načrtnúť kocku, kváder, hranol vo 

voľnom rovnobežnom premietaní.  

Vie opísať hranol a identžifikovať jeho 

základné prvky 

pozná vlastnosti podstavy, plášťa 

a hranola.  

Vie určiť počet hrán, stien a vrcholov 

hranola.  

Vie zostrojiť sieť kolmého hranola. 

Vie použiť príslušné vzorce na výpočet 

objemu a povrchu (kocky, hranola, 

kvádra), vie objem a povrch vypočítať 

Vie vyriešiť slovné úlohy s využitím 

objemu a povrchu kocky, kvádra a hranola 

Mediálna 

výchova 

Pravdepodobn

osť a štatistika 
8 

Pravdepodobnostné hry a pokusy. 

Rôzne úlohy na porovnávanie šancí 

rôznych udalostí.  

Číselné porovnávanie šancí. 

Plánovitý zber údajov a ich 

systematizácia pri jednoduchých 

a primeraných experimentoch. 

Zobrazenie skupín údajov, tvorba 

Udalosť, pravdepodobnosť,  

pokus, početnosť, relatívna početnosť,  

možné a nemožné udalosti 

porovnávanie rôznych udalostí vzhľadom na 

mieru ich pravdepodobnosti 

Štatistika, štatistický súbor, štatistické 

zisťovanie,  

jednotka a znak, početnosť javu, aritmetický 

Žiak 

Vie uskutočniť primerané 

pravdepodobnostné experimenty 

Dokáže posúdiť a rozlíšiť možné 

a nemožné udalosti/javy 

Vie rozhodnúť o pravdepodobnosti 

jednoduchej udalosti 

Vie vypočítať relatívnu početnosť 

Osobný 

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

Multikultúrna 
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grafov a diagramov 

 

priemer 

Tabuľka, grafické znázornenie údajov, kruhový 

diagram, stĺpcový graf, interpretácia údajov 

udalosti, spracvovať, zhromaždiť 

a rozdtriediť údaje v experimente, 

vytvoriť zo zhromaždených údajov 

štatistický súbor 

Vie vypočítať aritmetický priemer 

z údajov v tabuľke alebo grafe 

Vie zaznamenať a usporiadať údaje do 

tabuľky, prečítať a interpretovať údaje 

z tabuľky, z kruhového a stĺpcového 

diagramu 

Dokáže znázorniť údaje z tabuľky 

kruhovým a stĺpcovým diagramom a 

naopak 

 

výchova 

Záverečné 

opakovanie 
8 

Opakovanie a upevňovanie 

nadobudnutých vedomostí 

a zručností z jednotlivých 

tematických celkov 

Opakovanie a upevňovanie nadobudnutých 

vedomostí a zručností z jednotlivých 

tematických celkov 

 

 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: deviaty  5 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Mocniny a 

odmocniny, 

zápis veľkých 

čísel 

18 Druhá mocnina  

 

Tretia mocnina  

 

Druhá odmocnina 

 

Tretia odmocnina 

 

Mocniny s prirodzeným 

mocniteľom 

 

Sčítanie a odčítanie mocnín 

Súčin rovnakých činiteľov, druhá mocnina 

ako obsah štvorca, zápis druhej mocniny 

reálneho čísla, základ mocniny(mocnenec), 

exponent(mocniteľ),  

x
2 
= (-x

2
), tretia mocnina, tretia mocnina 

ako objem kocky, zápis tretej mocniny x
3
, 

x
3
 ≠ (-x

3
) 

Druhá a tretia odmocnina, znak 

odmocnenia, základ odmocniny 

(odmocnenec), zápis druhej odmocniny ( 

  ; x ≥ 0 ), zápis tretej odmocniny (   
 

 ). 

n-tá mocnina ľubovoľného čísla (a
n
) pre 

Žiak: 

Vie prečítať správne zápis druhej a tretej 

mocniny ľubovoľného racionálneho čísla 

a určiť v ňom mocnenca (základ) a 

mocniteľa (exponent) 

Vie zapísať druhú a tretiu mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla ako 

súčin rovnakých činiteľov 

Vie zapísať aj súčin konkrétneho 

väčšieho počtu rovnakých činiteľov do 

tvaru mocniny a opačne 

Vie vysvetli. vzťah x
2
 = (-x

2
) a x

3
 ≠(-x

3
) 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Mediálna 

výchova 

 

Enviromentál

na výchova 
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Súčin a podiel mocnín s rovnakým 

základom 

 

Mocnina súčinu a podielu 

Umocňovanie mocnín 

Mocniny čísla 10 

 

Zápis veľkých čísel v tvare a.10
n 

 

Vytváranie predstavy o veľmi 

veľkých 

a veľmi malých číslach 

 

Počítanie s veľkými číslami 

konkrétne hodnoty n, n je prirodzené číslo 

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis 

s mocninami 

Zápis čísla, veľmi veľké a veľmi malé čísla 

zapísané v tvare a.10
n
, odhad, 

zaokrúhľovanie, práca s kalkulačkou 

Počítanie s veľkými číslami, 

zaokrúhľovanie a odhad výsledku 

Vie prečítať správne zápis druhej a tretej 

odmocniny ľubovoľného kladného 

racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň 

odmocnenia a odmocnenca (základ) 

Vie zapísať druhu a tretiu odmocninu 

kladného racionálneho čísla 

Pozná zápis n-tej mocniny ľubovoľného 

čísla a, kde n je prirodzene číslo 

Vie vypočítať druhu mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla a druhu 

odmocninu kladného racionálneho čísla 

na kalkulačke 

Vie násobiť a deliť mocniny s rovnakým 

základom a prirodzeným exponentom 

Vie riešiť primerané numerické a slovné 

úlohy s veľkými číslami s využitím 

zručností odhadu a zaokrúhľovania 

Vie používať zaokrúhľovanie a odhad pri 

riešení praktických úloh 

Pytagorova 

veta 

20 Pravouhlý trojuholník  

 

Pytagorova veta, jej odvodenie 

 

Veta obrátená k Pytagorovej vete 

 

Výpočet dĺžok strán v pravouhlom 

trojuholníku 

 

Použitie Pytagorovej vety pri 

riešení 

praktických úloh 

Pravouhlý trojuholník a jeho vlastnosti. 

Objav Pytagorovej vety. 

Výpočty strán v pravouhlom trojuholníku 

Využitie Pytagorovej vety v praktických 

úlohách 

 

Žiak: 

Pozná a vie vymenovať základné prvky 

pravouhlého trojuholníka (odvesna, 

prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90 

stupňov) 

Vie, pre aký útvar platí Pytagorova veta 

pozná a vie vysloviť formuláciu 

Pytagorovej vety. 

Vie zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c2 

= a2 + b2, ale aj vzťahom pri danom 

označení strán pravouhlého trojuholníka 

Vie samostatne vyjadriť a zapísať zo 

základného vzťahu Pytagorovej vety 

obsah 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Enviromentál

na výchova 

 

Multikultúrn

a výchova 

Mediálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Premenná, 

výraz, rovnica 

20 Celistvé algebrické výrazy 

Sčítanie a odčítanie celistvých 

výrazov 

Násobenie celistvých výrazov 

Delenie výrazu jednočlenom 

Číselný výraz, priorita matematických 

operácií pri výpočte hodnoty číselného 

výrazu 

Výrazy s premennou – algebrický výraz, 

koeficient, premenná, člen s premennou, 

Žiak: 

Vie určiť hodnotu výrazu 

Vie sčitovať, odčitovať a násobiť celistvé 

výrazy 

Vie upraviť výraz vynímaním pred 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 
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Rozklad výrazov na súčin 

vynímaním pred zátvorku 

Používanie vzťahov (a ± b)
2
, a

2
 – 

b
2
 pri úprave výrazov 

Lomený výraz, podmienky 

reálnosti lomeného výrazu 

Rozširovanie lomených výrazov 

Krátenie lomených výrazov 

Násobenie lomeného výrazu 

celistvým výrazom 

počet členov výrazu 

Sčítanie a odčítanie výrazov s rovnakou 

premennou 

Násobenie a delenie výrazov s premennou 

číslom rôznym od nuly 

Vynímanie pred zátvorku 

Rozklad výrazov na súčin 

Lomený výraz, jeho úprava a podmienky 

riešiteľnosti 

Viesť žiakov k systematickej práci a 

pozornosti 

zátvorku 

Vie používať vzťahy (a ± b)
2
, a

2
 – b

2
 pri 

úprave výrazov 

Vie charakterizovať lomený výraz 

Vie určiť podmienky, za ktorých má 

daný výraz zmysel 

Vie rozširovať a krátiť lomený výraz 

Vie násobiť lomený výraz celistvým 

Vie použiť vedomosti o úprave 

celistvých výrazov 

Vie použiť lomené výrazy vo fyzikálnych 

vzorcoch 

Riešenie 

lineárnych 

rovníc a 

nerovníc 

30 Riešenie lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných úprav 

 

Riešenie lineárnych rovníc s 

neznámou v menovateli.  

 

Podmienky riešenia 

 

Vyjadrenie neznámej zo vzorca 

 

Sústava dvoch lineárnych rovníc s 

dvoma neznámymi 

 

Slovné úlohy 

 

Slovné úlohy o spoločnej práci 

 

Slovné úlohy o pohybe 

 

Slovné úlohy o zmesiach 

Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických 

výrazov, lineárna rovnica s jednou 

neznámou, ľavá a pravá strana rovnice, 

riešenie – koreň rovnice, skúška správnosti 

Ekvivalentné úpravy pri riešení lineárnych 

rovníc – výmena pravej a ľavej strany 

rovnice. Pričítanie resp. odčítanie čísla, 

člena s premennou k resp. od obidvoch 

strán rovnice 

Ďalšie ekvivalentné úpravy pri riešení 

lineárnych rovníc – násobenie a delenie 

oboch strán rovnice číslom rôznym od 

nuly, odstránenie zátvoriek a zlomkov 

z rovnice 

Dopočítavanie údajov v jednoduchých 

vzorcoch, vyjadrenie neznámej zo vzorca 

Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma 

neznámymi 

Sčítacia, porovnávacia a dosadzovacia 

metóda. 

Slovné úlohy vedúce k sústave dvoch 

rovníc o dvoch neznámych. 

Slovné úlohy o práci, pohybe a zmesiach. 

Žiak: 

Vie riešiť lineárne rovnice pomocou 

ekvivalentných úprav a urobiť skúšku 

správnosti 

Vie riešiť lineárne rovnice s neznámou v 

menovateli a urobiť skúšku správnosti 

Vie určiť podmienky riešenia rovnice s 

neznámou v menovateli 

Vie vyjadriť a vypočítať neznámu z 

jednoduchých vzorcov, napr.:  

= 2( a + b ); o = z + 2a 

Vie riešiť sústavu dvoch lineárnych 

rovníc s dvoma neznámymi sčítacou, 

dosadzovacou a porovnávacou metódou a 

urobiť skúšku správnosti 

Vie urobiť zápis slovnej úlohy, zapísať 

postup riešenia, zostaviť rovnicu alebo 

sústavu rovníc 

Vie určiť a vybrať vhodnú stratégiu 

riešenia slovnej úlohy (rovnicou, 

tipovaním, ...)  

Vie vyriešiť slovnú úlohu a overiť 

správnosť riešenia slovnej úlohy 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Enviromentál

na výchova 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Dopravná 

výchova 

 

 

Súmernosť v 

rovine 

15 Osová súmernosť, os súmernosti 

 

Stredová súmernosť, stred 

súmernosti 

Osová súmernosť, os súmernosti 

Stredová súmernosť, stred súmernosti 

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 

Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti 

Žiak: 

Vie určiť, či sú geometrické útvary 

súmerné podľa osi, resp. podľa stredu 

Vie nájsť os súmernosti osovo 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 
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Konštrukcia obrazu v osovej 

súmernosti 

 

Konštrukcia obrazu v stredovej 

súmernosti 

 

Ukážky osovej a stredovej 

súmernosti – útvarov (aj v 

štvorcovej sieti) 

súmerného útvaru 

Vie zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo jednoduchého 

útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a 

častí kružnice v osovej súmernosti 

Vie zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo jednoduchého 

útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a 

častí kružníc v stredovej súmernosti 

Vie určiť osi súmernosti (štvorec, 

obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, 

atď. 

Dopravný 

výchova 

Grafické 

znázorňovanie 

závislostí 

18 

 
Karteziánsky súradnicový systém 

 

Grafy závislostí 

 

Vlastnosti zistiteľné z grafu 

 

Lineárna závislosť (funkcia), jej 

vlastnosti a graf 

 

Všeobecná rovnica lineárnej 

funkcie y = k.x + q (k ≠ 0) 

 

Parametre k a q v lineárnej funkcii 

Graf priamej a nepriamej 

úmernosti 

 

Karteziánsky (pravouhlý dvojrozmerný) 

súradnicový systém 

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy 

závislostí 

Súvis grafu s niektorými základnými 

vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, 

najväčšie a najmenšie hodnoty) 

Vlastnosti funkcie, graf funkcie, zápis 

funkcie 

Priama a nepriama úmernosť ako funkcie 

 

Žiak: 

Vie opísať a zostrojiť pravouhlý 

súradnicový systém 

Vie zobraziť bod (úsečku, trojuholník, 

atď.) v pravouhlom súradnicovom 

systéme, napr. A[3;2]...úsečka XY, ak 

X[2;-4].a Y[-3;3]. Vie zostrojiť graf 

lineárnej závislosti podľa údajov z 

tabuľky pre hodnoty x a y 

Vie opísať základné vlastnosti grafu 

lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) –

Vie zostaviť tabuľku a zostrojiť graf 

lineárnej funkcie v obore reálnych čísel 

Dokáže riešiť slovné úlohy na využitie 

závislosti prvkov v priamej a nepriamej 

úmernosti 

Mediálna 

výchova 

 

Ochrana 

života 

a zdravia 

 

Dopravná 

výchova 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

Niektoré ďalšie 

telesá, ich 

objem a 

povrch 

20 Premena jednotiek 

Povrch a objem kvádra, kocky, 

hranola 

Valec, ihlan, kužeľ a ich siete 

Povrch a objem valca,  ihlana 

Povrch a objem kužeľa 

Guľa a rez guľou 

Povrch a objem gule 

Použitie vzorcov na výpočet 

objemu a povrchu  

kváder, kocka, hranol 

Jednotky objemu 

Povrch a objem telies 

Valec, ihlan, kužeľ a ich siete 

Povrch a objem valca  Povrch a objem 

ihlana  Povrch a objem kužeľa 

Guľa a rez guľou  Povrch a objem gule 

Použitie vzorcov na výpočet objemu a 

povrchu (aj v slovných úlohách z praxe) 

Žiak: 

Vie opísať valec, ihlan, kužeľ a 

pomenovať ich základné prvky 

Vie určiť počet hrán, stien a vrcholov 

ihlana. Vie používať vzorce pre výpočet 

objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa 

a gule. Vie riešiť primerané slovné úlohy 

na výpočet objemu a povrchu valca, 

ihlana, kužeľa a gule 

Mediálna 

výchova 

Ochrana 

života 

a zdravia 

Dopravná 

výchova 

Multikultúrn

a výchova 
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Podobnosť 

trojuholníkov 

15 Podobnosť geometrických 

útvarov, pomer podobnosti 

 

Úsečka rozdelená v danom 

pomere 

Podobnosť trojuholníkov 

Riešenie primeraných 

matematických a konštrukčných 

úloh 

Podobnosť v praxi 

Podobnosť geometrických útvarov, pomer 

podobnosti 

Úsečka rozdelená v danom pomere 

Podobnosť trojuholníkov 

Riešenie primeraných matematických 

(numerických) a konštrukčných úloh 

Použitie podobnosti pri meraní výšok a 

vzdialeností, topografické práce v reálnych 

situáciách 

Žiak: 

Vie rozhodnúť o podobnosti dvojice 

daných útvarov rovine (štvorce, 

obdĺžniky, trojuholníky, atď.) 

Vie vypočítať pomer podobnosti k pre 

dva rovinné útvary. Vie použiť pomer 

podobnosti k dvoch podobných 

rovinných útvarov– mierka mapy a 

skutočné rozmery predmetov – mierka 

plánu 

Mediálna 

výchova 

 

Dopravná 

výchova 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

Štatistika 11 Štatistické prieskumy, triedenie, 

náhodný výber 

Realizácia vlastných 

jednoduchých štatistických meraní 

Tabuľky, grafy a diagramy 

Štatistické prieskumy, triedenie, výber 

Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, 

interpretácia a tvorba, prechod od jedného 

typu znázornenia k inému 

Realizácia vlastných jednoduchých 

štatistických prieskumov - projektov, ich 

spracovanie 

Žiak: 

Vie zrealizovať primeraný štatistický 

prieskum . Vie popísať triedenie 

štatistických jednotiek a náhodný výber 

zo súboru . Vie pripraviť a spracovať 

jednoduchý vlastný projekt zameraný na 

štatistický prieskum určitej udalosti s 

vyjadrením početnosti určitého javu   

Mediálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

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. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník:ôsmy  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Úvod 1 Oboznámenie sa 

s predmetom  

 Žiak vie / pozná :   

Neživá príroda 

a jej poznávanie 

1 Neživá a živá príroda -Neživá a živá príroda. Nerastné 

suroviny, rudy, nerudy 

-Závislosť organizmov   a človeka od 

neživej prírody 

-Poznávanie neživej prírody, význam 

vied o Zemi  

Preukázať na príklade závislosť 

organizmov od neživej prírody. Uviesť 

príklad vplyvu organizmov na neživú 

prírodu. Preukázať na príklade význam 

vied o Zemi. Poznať význam nerastných 

surovín pre život človeka. Diskutovať o 

význame nerastných surovín pre život 

človeka. 

Environmentálna 

výchova  

Zem a jej stavba 2 Stavba Zeme 

 

Zemská kôra v pohybe  

-Stavba Zeme 

-Sféry zemského telesa  

-Stavba zemskej kôry pevnín a dna 

oceánov 

-Zemská kôra v pohybe 

-Pohyby zemskej kôry a ich príčiny 

-Vzďaľovanie, približovanie 

a podsúvanie litosferických platní 

 

Určiť a pomenovať podľa ukážky 

členenie sfér zemského telesa. Rozlíšiť na 

ukážke pevninskú a oceánsku zemskú 

kôru. Poznať príčinu pohybu 

litosferických platní. Uviesť dôsledky 

vzďaľovania litosferických platní. Uviesť 

dôsledky podsúvania a približovania sa 

litosferických platní. Opísať na ukážke 

vznik a zánik oceánskej zemskej kôry. 
Vytvoriť model stavby zemského 

telesa. 

Environmentálna 

výchova  

 

Mediálna výchova  

 

Stavebné jednotky 

zemskej kôry 

2 Minerály a horniny  

 

Minerály 

-Minerály a horniny 

- Rozlišovacie znaky minerálov 

a hornín 

- Vznik minerálov a hornín 

- Príklady minerálov a hornín 

Minerály- vznik, vonkajší tvar 

a vnútorná stavba , kryštál, 

Charakterizovať minerál a uviesť 

konkrétny príklad. Charakterizovať 

horninu a uviesť konkrétny príklad. 

Rozlišovať na ukážke minerál a horninu. 

Uviesť aspoň jeden spôsob vzniku  

hornín.Identifikovať vybrané minerály a 

horniny. Žiak pozná podstatu vzniku 

Environmentálna 

výchova  

 

Ochrana života 

a zdravia  
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kryštalizácia, vlastnosti minerálov, 

tvrdosť, hustota, farba, lesk 

chránené minerály 

horniny vyvreté, usadené, premenené 

 

minerálov. Vie pomenovať priestorový 

útvar, od ktorého závisí tvar a vlastnosti 

kryštálov. Zdokumentovať výskyt 

minerálov alebo hornín v okolí školy, 

bydliska. Vyhľadať informácie o 

praktickom využití minerálov a hornín a 

ich výskyt na Slovensku. Zrealizovať 

pozorovanie alebo pokus na zistenie 

fyzikálnych a chemických vlastností 

minerálov. Kategorizovať horniny 

podľa znakov . 

 

Geologické procesy 13 Praktické cvičenie 

 

Vnútorné geologické 

procesy 

 

Vyvreté horniny 

 

Horotvorná činnosť 

a poruchy zemskej 

kôry 

 

Zemetrasenie 

 

Premena hornín 

a premenené horniny 

Vonkajšie geologické 

horniny 

 

Vplyv, prejavy 

a dôsledky zemskej 

príťažlivosti, vody, 

ľadovca a vetra 

 

Usadené horniny 

 

Krasové procesy 

 

- Poznávanie minerálov a hornín 

- Vnútorné geologické procesy 

-Zdroje energie geologických 

procesov 

- Magmatická činnosť, magma a láva 

- Časti sopky 

- Prejavy sopečnej činnosti 

- Vyvreté horniny  

- Vznik, rozlišovacie znaky hlbinných 

a vyvretých hornín 

- Typické horniny. Vlastnosti, 

využitie, výskyt 

- Horotvorná činnosť a poruchy 

zemskej kôry 

- Prejavy horotvornej činnosti  

- Vrásnenie, vrásy a zlomy 

- Zemetrasenie  

- Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy 

a dôsledky  

- Ochrana pred zemetrasením a jeho 

dôsledkami 

- Výskyt na Slovensku 

- Premena hornín a premenené 

horniny 

- Činitele premeny, vznik 

premenených hornín 

-Typické premenené horniny, 

Žiak vie rozlíšiť magmatickú a sopečnú 

činnosť, odlíšiť magmu a lávu podľa 

miesta vzniku, opísať podľa ukážky časti 

sopky, uviesť príklad prejavov sopečnej 

činnosti, uviesť príklad významu 

sopečnej činnosti pre človeka. 

Zdôvodniť vplyv geologických procesov 

na tvary zemského povrchu, na život 

organizmov. Zdokumentovať 

katastrofické geologické procesy vo 

svete i na Slovensku a ich následky. 
Žiak pozná podstatu vzniku vybratých 

hornín. Rozlíšiť na ukážke hlbinnú 

a výlevnú vyvretú horninu. Odlíšiť 

štruktúru žuly a čadiča. Poznať využitie 

aspoň jednej hlbinnej a výlevnej vyvretej 

horniny.  

Charakterizovať horotvornú činnosť. 

Rozlíšiť na ukážke príklad poruchy 

zemskej kôry. Rozlíšiť vrásu a zlom 

podľa ich vzniku a charakteristických 

znakov.  

Pozná príčinu vzniku zemetrasenia. 

Uviesť príklad druhu zemetrasenia a jeho 

dôsledky. Rozlišovať rozdiel medzi 

ohniskom a epicentrom zemetrasenia. 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Finančná 

gramotnosť  

 

Environmentálna 

výchova  

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Riadenie rizika 

a poistenie 
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Opakovanie 

 

Jaskyne na Slovensku 

 

Praktické cvičenie  

vlastnosti, využitie 

- Vonkajšie geo. Procesy 

- Pôsobenie vonkajších geo. činteľov, 

ich prejavy 

-Zvetrávanie mechanické, chemické 

- Zvetrávanie, príčiny a dôsledky 

- Vplyv prejavy a dôsledky zemskej 

príťažlivosti, vody, ľadovca, vetra 

-Geologické činitele, činnosť rušivá, 

tvorivá rozrušovanie, prenášanie, 

usadzovanie, spevňovanie 

- Usadené horniny 

- Krasové procesy  

- Základné pojmy a vlastnosti, 

príklady hornín, ich vlastnosti 

a využitie 

- Jaskyne Slovenska, rozdelenie, kras, 

krasové útvary povrchové, podzemné 

-Popis, bohatstvo, Slovenska 

Poznať možnosti ochrany ľudí a budov 

pred dôsledkami zemetrasenia.  

Uviesť hlavné činitele premeny hornín. 

Opísať na ukážke typickú vlastnosť 

premenených hornín. Poznať jednu 

premenenú horninu, typickú vlastnosť 

a jej využitie.  

Poznať pôsobenie vonkajších 

geologických procesov a ich čiastkové 

procesy. Rozlíšiť mechanické a chemické 

zvetrávanie a ich dôsledky.  

Pozná dôsledky zemskej príťažlivosti, 

činnosti toku rieky a morskej vody. Pozná 

podstatu vzniku ľadovca a dôsledky 

činnosti horského ľadovca.  

Dejiny Zeme 4 Vek Zeme 

a skameneliny  

 

Prvohory a druhohory 

 

Treťohory 

a štvrtohory 

 

Opakovanie  

-Vek Zeme a skameneliny, vek 

hornín, pomerný, skutočný 

- Charakteristika skamenelín, podstata 

ich vzniku 

- Druhy skamenelín, príklady 

- Určovanie veku Zeme a hornín 

-Geologické éry 

- Prvohory, druhohory, trvanie, 

delenie, rastlinstvo, živočíšstvo 

- Treťohory, štvrtohory , trvanie, 

delenie, rastlinstvo a živočíšstvo 

-Vývoj života, zmena zemskej kôry, 

klimatické zmeny 

Charakterizovať skamenelinu. Uviesť 

príklad skameneliny. Opísať proces 

vzniku skameneliny. Poznať postup 

určovania pomerného , skutočného veku 

hornín. Usporiadať skameneliny na 

ukážke podľa geologických ér. Zhodnotiť 

významné geologické procesy, ktoré 

prebiehali v jednotlivých geologických 

érach. Zistiť informácie o vývoji prírody 

svojho okolia. 

Pozná na ukážke  príklad vedúcej 

skameneliny prvohôr, druhohôr. Uviesť 

význam prvohorných papradí, prasličiek 

v súčasnosti.  

Mediálna výchova  

 

Environmentálna 

výchova  

 

 

Príroda Slovenska 1 Neživá príroda 

Slovenska  

-Neživá príroda Slovenska 

- Geologické jednotky Záp. Karpát 

Pozná významné geo. procesy a vývoj 

organizmov v SR. Pomenovať a určiť 

podľa ukážky geo. jednotky SR podľa 

typickú znakov.  

 

 

Podmienky života 9 Organizmy -Organizmy a prostredie Pozná aspoň tri anorganické a tri Environmentálna 
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a vzťahy 

organizmov 

a prostredie  

 

 

Neživé zložky 

prostredia  

 

Živé zložky prostredia  

 

Spoločenstvo 

organizmov  

 

Ekosystém  

 

Život ekosystému  

 

Biosféra 

 

Biologická 

a ekologická 

rovnováha 

 

Záverečné opakovanie  

- Vzťahy organizmov s prostredím, 

prispôsobivosť organizmov 

prostrediu, znášanlivosť podmienok 

prostredia 

- Neživé zložky prostredia 

- Vplyv energie, svetla, tepla, 

vzduchu, vody, pôdy na životné 

podmienky a procesy organizmov  

- Živé zložky prostredia 

- Populácia, vlastnosti populácie, 

vnútorné a vonkajšie vzťahy  

- Spoločenstvo organizmov 

- Typy spoločenstiev 

- Druhová rozmanitosť, štruktúra, 

zloženie spoločenstva a priestorové 

členenie 

- Ekosystém, zložky a typy 

ekosystému 

- Obeh látok a tok energie 

v ekosystéme  

- Život ekosystému 

- Vlastnosti ekosystému 

- Biosféra, zložky biosféry, obeh a tok 

energie v biosfére 

- Biologická a ekologická rovnováha  

- Podmienky udržania biologickej 

rovnováhy 

- Možnosti zachovania a ohrozenia 

ekologickej rovnováhy 

organické látky, ktoré sú súčasťou 

organizmov. Demonštrovať na príklade 

prispôsobenie organizmov prostrediu, 

Uviesť príklad závislosti organizmu od 

prostredia a vzájomného vzťahu medzi 

organizmami. Poznať prispôsobivosť 

organizmov životným podmienkam. 

Pozná význam slnečného žiarenia, 

teploty, vody a vzduchu pre rastliny 

a živočíchy. Uviesť zložky pôdy a ich 

význam pre organizmy. 

Rozlíšiť na ukážke jedinca populácia 

rastlín a živočíchov. Uviesť príklad 

početnosti populácie. Identifikovať 

vonkajšie a vnútorné vzťahy populácií na 

príklade.  Vytvoriť pojmovú mapu 

vzájomných vzťahov medzi 

populáciami.Chápať podmienky rastu 

populácie. Pozná význam hustoty pre 

prežitie populácie. Rozlíšiť na príklade 

konkurenciu, predáciu, parazitizmus, 

symbiózu. Zdokumentovať výskyt 

spoločenstiev rastlín a živočíchov v okolí 

školy alebo bydliska. Zhodnotiť dôsledky 

narušenia biologickej rovnováhy. 

Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, prírodné 

a umelé spoločenstvo, suchozemské, 

sladkovodné a morské spoločenstvo. 

Uviesť príklad dominancie 

v spoločenstve. Rozlíšiť živé a neživé 

zložky ekosystému. Poznať typy 

ekosystémov. Uviesť príklad producenta, 

konzumenta, rozkladača.  

Pozná význam premeny látok a energie 

v ekosystéme. Zostaviť príklad 

potravového reťazca. Chápať význam 

obnovy ekosystému. Rozlíšiť neživé 

a živé a zložky biosféry. Rozlíšiť na 

ukážke tri ekosystémy v biosfére. 

výchova  

 

 

Finančná 

gramotnosť  

 

 



73 

 

Zdôvodniť výhody ekologického 

hospodárenia v krajine  

 

Finančná gramotnosť: 

 
Človek vo sfére peňazí: Posúdenie významu trvalých životných hodnôt, zváženie vplyvu peňazí na ich zachovávanie a na základe toho    

vybranie a stanovenie životných priorít a východísk zabezpečenia životných potrieb. ( Ochrana životného prostredia, chráneného územia a 

živočíchov. Uviesť príklady hospodárneho správania sa pri používaní surovín, tovarov rôzneho účelu vzhľadom na materiál.) 

Riadenie rizika a poistenie: Používanie primeraných stratégií riadenia rizík. Zemetrasenie, Sopečná činnosť(Charakterizovať oblasti so 

zvýšeným rizikom úrazu a poškodenia zdravia. Uviesť možnosť zdravotného a úrazového poistenia a poistenia majetku.) 

       Environmentálna výchova: Znečisťovanie životného prostredia, Svetové environmentálne problémy a ich riešenie - Ochrana prírody a 

finančné náklady, finančné šetrenie. 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník:deviaty  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Základné znaky 

a životné procesy 

organizmov 

14 Baktérie, huby a rastliny 

Príjem živín a premena 

látok  

Dýchanie 

Rozmnožovanie, Rast 

a vývin  

 

Živočíchy, povrch tela , 

pohyb, dýchanie , príjem 

živín, vylučovanie , Obeh 

telových tekutín. 

Regulácie 

 

Rozmnožovanie a vývin, 

Životné procesy organizmov 

Výživa organizmov, živiny 

organizmy parazitické, 

saprofytické, symbiotické baktérie 

rozkladné, kvasné, mliečne, 

hľuzkové výživa rastlín, 

fotosyntéza výživa živočíchov, 

trávenie, vstrebávanie dýchanie 

organizmov, rozklad organických 

látok, uvoľnenie energie 

vylučovanie živočíchov dráždivosť, 

citlivosť a pohyb rastlín a 

živočíchov regulácia hormonálna, 

nervová 

- popísať podstatu prijímania 

a vylučovania látok 

- rozlišovať heterotrofné 

a autotrofné organizmy 

- popísať fotosyntézu 

- poznať spôsoby rozmnožovania 

a ich podstatu 

- rozlíšiť nahosemnné 

a krytosemenné a jednoklíčolistové 

a dvojklíčnolistové rastliny 

- poznať povrch tela u stavovcov 

a bezstavovcov 

- charakterizovať základné funkcie 

pohybovej, dýchacej, tráviacej 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj  
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1. praktické cvičenie  

 

Baktérie, huby, rastliny, živočíchy 

Príjem živín, vylučovanie látok, 

dýchanie, rozmnožovanie baktérií, 

húb, rastlín a živočíchov 

 

Charakteristické znaky 

nahosemenných a krytosemenných 

rastlín , dreviny, stromy, kry, byliny 

 

Porovnanie jednoklíčnolistých 

a dvojkličnolistých rastlín  

 

Prehľad znakov stavby, funkcií 

orgánov a orgánových sústav 

pŕhlivcov, ploskavcov, mäkkýšov, 

článkonožcov, rýb, obojživelníkov, 

plazov, vtákov a cicavcov ( pokryv 

tela, pohybová, dýchacia, 

vylučovacia, obehová sústava 

a rozmnožovanie) 

a vylučovacej sústavy a u stavovcov 

a bezstavovcov  

-rozlíšiť základné znaky a funkcie 

obehovej, riadiacej sústavy 

a zmyslových orgánov 

- popísať vývinové štádia  

- porovnať stavbu tela u stav. a 

bezstavovcov 

zdôvodniť odlišnosť stavby a 

funkcie rastlinnej a živočíšnej 

bunky,  zhodnotiť význam 

jednotlivých životných procesov 

pre život  organizmov,  vytvoriť 

pojmovú mapu vzťahov 

orgánových sústav živočíchov,   

porovnať životné procesy rastlín a 

živočíchov,   naplánovať 

pozorovanie základných znakov a 

procesov  organizmov rôznymi 

zmyslami a rôznymi spôsobmi,  

uskutočniť jednoduchý pokus alebo 

pozorovanie na skúmanie  

životných procesov organizmov, 

Vnútorná stavba 

a dedičnosť 

organizmov 

4 Bunková stavba 

organizmov 

 

Nebunkové organizmy 

Dedičnosť a jej podstata 

Význam dedičnosti 

a premenlivosti 

organizmov 

2. praktické cvičenie 

Nebunkové organizmy, vírusy, 

význam a prevencia vírusových 

ochorení 

Bunková stavba organizmov 

a rozdielne znaky rastlinných 

a živočíšnych buniek – výživa, 

fotosyntéza, dýchanie 

 genetika dedičnosť, premenlivosť, 

potomstvo genetická informácia 

jadro, chromozóm, nukleová 

kyselina, DNA, dvojzávitnica gén, 

znak, vlastnosť, alela dominantná, 

recesívna bunka telová, pohlavná, 

oplodnená kríženie, schéma 

kríženia premenlivosť nededičná, 

-porovnať základné znaky rastlinnej 

a živočíšnej bunky 

- vedieť nakresliť a popísať bunku 

- popísať základné znaky stavby 

tela vírusov, - porovnať telo 

baktérie, - objasniť pojem 

dedičnosť a premenlivosť a ich 

význam 

- opísať podstatu prenosu dedičných 

informácií, Lokalizovať uloženie 

genetickej informácie v bunke, 

opísať stavbu chromozómu, 

schematicky znázorniť prenos 

určitého znaku z rodičov na 

potomkov, zhodnotiť význam 
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dedičná šľachtenie, odroda, 

plemeno dedičná choroba genetické 

poradenstvo 

dedičnosti a premenlivosti, 

diskutovať o dedičných chorobách, 

ich vplyve na život človeka a 

možnosti využitia genetického 

poradenstva, 

Základy ekológie 5 Organizmy a prostredie 

 

Neživé faktory prostredia, 

živé faktory prostredia 

 

Ekosystém, život 

ekosystému 

3. praktické cvičenie 

Jednota organizmov s prostredím, 

prispôsobivosť organizmov 

prostrediu. 

Abiotické faktory prostredia: svetlo, 

teplo, vzduch, pôda, voda, 

negatívne vplyvy na ich čistotu 

a dôsledky pre život organizmov 

Biotické faktory prostredia 

Vlastnosti spoločenstva: zložky, 

príklady spoločenstiev organizmov 

a ich vzťahov. Rozlíšiť 

spoločenstvá podľa zastúpenia 

organizmov, Rozhodnúť o zaradení 

vybraných organizmov do lesného, 

vodného, poľného, lúčneho a 

vysokohorského spoločenstva 

-poznať ekologickú prispôsobivosť 

organizmov  

uviesť abiotické a biotické faktory 

a ich význam, vedieť príklad  

- charakterizovať a rozlišovať 

populáciu, spoločenstvo, ekosystém 

- rozlíšiť základné vzťahy medzi 

populáciami a spoločenstvami 

v ekosystéme  

Environmentálna 

výchova 

 

 

Biosféra – svetový 

ekosystém 

2 Biologická rovnováha 

v prírode 

 

Globálne ekologické 

problémy 

Biosféra ako globálny ekosystém, 

globálne problémy, príčiny 

a dôsledky, možnosti riešenia ( 

skleníkový efekt, ozónová diera, 

kyslé dažde, populačná explózia, 

ničenie dažďových pralesov, 

hromadenie odpadov ) 

-poznať, zložky biosféry, podstatu 

obehu jednotlivých látok a energie 

- poznať globálne ekologické 

problémy, analyzovať možnosti 

zabránenia vzniku smogu, 

skleníkového  efektu, kyslých 

dažďov, ozónovej diery, 

hromadenia odpadov,  zhodnotiť 

význam recyklácie druhotných 

surovín a alternatívnych  zdrojov 

energie, navrhnúť jednoduchý 

projekt zameraný na riešenie 

environmentálnych problémov v 

okolí. 

 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Životné prostredie 

organizmov a človeka 

4 

 

Zložky životného 

prostredia 

Zložky životného prostredia 

organizmov a človeka, vzájomné 

-charakterizovať ŽP organizmov 

a človeka 

Environmentálna 

výchova 
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Opakovanie  

3 

Starostlivosť o životné 

prostredie 

Štátna ochrana prírody 

vzťahy, význam 

Negatívne a pozitívne faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie  

Životné prostredie zložky životného 

prostredia človeka ekológia, 

environmentalistika podmienky 

života priemysel, doprava, 

energetika, poľnohospodárstvo 

znečistenie vzduchu, vody, pôdy 

globálne environmentálne problémy 

odpad, skládky, spaľovanie, 

recyklácia starostlivosť o prírodné a 

životné prostredie človeka ochrana 

prírody, zákon o ochrane prírody, 

chránené druhy, chránené územia 

obnoviteľné zdroje energie 

- poznať zložky ŽP a ich význam 

- uviesť vplyv prostredia na život 

organizmov a človeka 

zistiť, ako pozitívne a negatívne 

človek zasahuje do zložiek 

životného prostredia, zdôvodniť 

príčiny negatívneho vplyvu človeka 

na životné prostredie, určiť 

chránené rastliny, živočíchy a 

chránené územia Slovenska,   

 

Finančná gramotnosť: 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: Projektová práca 
(Navrhnúť možnosť využívania alternatívneho zdroja energie alebo ekologickej likvidácie odpadu z domácnosti s cieľom šetrenia financií 

a životného prostredia.) 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí: Škodlivé vplyvy na zdravie človeka 

 (Vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o vplyvoch znečisteného prostredia na človeka a vplyv týchto závislostí na osobné aj 

rodinné financie.) 

Človek vo sfére peňazí: Faktory ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života 

Starostlivosť o životné prostredie. (Poukázať na rôzne spôsoby ekonomického sa správania v domácnosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť 

k zlepšeniu životného prostredia.)   

 

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  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: FYZIKA Ročník: ôsmy   

2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

SVETLO 23 SKÚMANIE 

VLASTNOSTÍ 

SVETLA (9 h)  

 

 

 

 

 

ODRAZ A LOM 

SVETLA (14 h)  

 

o Slnečné svetlo a teplo  

o Zdroje svetla  

o Priamočiare šírenie svetla  

o Rozklad svetla. Farby spektra  

o Skladanie farebných svetelných 

lúčov  

o Absorpcia svetla. Absorbovanie a 

odraz farieb spektra povrchmi rôznej 

farby  

o Odraz svetla. Zákon odrazu  

o Zobrazovanie rovinným zrkadlom  

o Odraz svetla na guľových zrkadlách  

o Zobrazovanie guľovými zrkadlami  

o Lom svetla. Zákon lomu. Dúha  

o Šošovky  

o Zobrazovanie spojkou  

o Zobrazovanie rozptylkou  

o Optické vlastnosti oka  

o Chyby oka. Okuliare  

o Praktické využitie šošoviek  

Žiak vie: 

o dokázať experimentom premenu svetla na teplo  

o porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka  

o navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenia svetla  

o navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla  

o opísať skladanie farieb  

o opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho povrchu a 

farebných povrchov  

o riešiť úlohy zadané testovou formou  

o navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona odrazu a lomu 

svetla  

o znázorniť graficky zobrazenie predmetu zrkadlom, spojkou a 

rozptylkou  

o vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb oka  

o získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov  

o čítať s porozumením odborný text  

o správne citovať zdroje informácií  

o tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu  

o prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede  

o porozumieť aplikácii zákonitostí do technických zariadení  

o rozlíšiť reálnu situáciu od modelovania  

 

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

environmentálna výchova 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

dopravná výchova 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

používanie ochranných 

pomôcok 
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SILA A 

POHYB. 

PRÁCA. 

ENERGIA  

 

43 SKÚMANIE 

SILY (14 h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILA A POHYB 

(10 h)  

 

 

 

PRÁCA. VÝKON. 

TRENIE (4 h)  

 

 

POHYBOVÁ A 

POLOHOVÁ 

ENERGIA (4 h)  

 

 

ENERGIA V 

PRÍRODE, 

TECHNIKE A 

SPOLOČNOSTI 

(11 h)  

 

 

 

o Telesá pôsobia na seba silou. Účinky 

sily na teleso  

o Skladanie síl rovnakého a opačného 

smeru  

o Skladanie dvoch rôznobežných síl  

o Rovnováha síl  

o Otáčavé účinky sily  

o Rovnovážna poloha páky  

o Ťažisko telesa a jeho určenie  

o Tlaková sila. Tlak v kvapaline a 

plyne  

o Sily pôsobiace na telesá v 

kvapalinách a plynoch  

 

o Opisujeme pohyb telesa  

o Priamočiary a krivočiary pohyb  

o Rovnomerný a nerovnomerný pohyb  

o Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie  

o Dráha pohybu a jej závislosť od času  

o Priemerná rýchlosť nerovnomerného 

pohybu  

o Grafické znázornenie rýchlosti a 

dráhy pohybu v čase  

o Mechanická práca  

o Práca na naklonenej rovine  

o Výkon  

o Trenie. Trecia sila a jej meranie  

 

o Pohybová energia telesa  

o Polohová energia telesa  

o Vzájomná premena polohovej a 

pohybovej energie telesa  

o Zákon zachovania energie  

 

o Vnútorná energia telesa. Zmena 

vnútornej energie telesa konaním 

práce  

o Zmena vnútornej energie telesa 

tepelnou výmenou  

o Zdroje energie. Fosílne palivá  

o demonštrovať na jednoduchom príklade vzájomné pôsobenie 

telies  

o charakterizovať silu ako fyzikálnu veličinu, ktorá má veľkosť a 

smer  

o znázorniť silu orientovanou úsečkou  

o vysvetliť vybrané javy z bežného života súvisiace so skladaním 

síl  

o určiť ťažisko vybraných telies  

o vysvetliť vybrané javy z bežného života súvisiace s pôsobením 

tlakovej sily  

o merať atmosférický tlak  

o demonštrovať prenos tlaku v kvapalinách a plynoch  

o opísať pohyb telies vzhľadom na iné telesá  

o opísať pohyb telies cez pojmy dráha, čas, rýchlosť  

o klasifikovať pohyby telies  

o zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre rovnomerný 

priamočiary pohyb  

o zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri 

rovnomernom priamočiarom pohybe  

o čítať údaje z grafu  

o riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný 

priamočiary pohyb  

o rozlíšiť okamžitú a priemernú rýchlosť  

o  vypočítať priemernú rýchlosť pohybu telesa  

 

o aplikovať vzťah na výpočet mechanickej práce a výkonu v 

jednoduchých výpočtových úlohách  

o zaznamenať si údaje z merania a vypočítať vykonanú prácu  

o zaznamenať si údaje z merania a určiť veľkosť trecej sily  

o analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky trenia  

o rozlíšiť polohovú a pohybovú energiu telesa  

o na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu rôznych 

foriem energie a zákon zachovania energie  

o zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám energie  

o chápať energiu a jej zdroje ako spoločenský fenomén  

o posúdiť zdroje energie využiteľné na Slovensku  

o čítať s porozumením texty zamerané na odborné problémy  

o získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov  

o správne citovať zdroje informácií  

o tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu  

o prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede  

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

 

environmentálna výchova 

 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

organizovať prácu 

 

dopravná výchova 

pozorovať svoje okolie 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 

 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

používanie ochranných 

pomôcok 
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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. 

o Výhrevnosť paliva  

o Elektrárne  

o Netradičné zdroje energie  

o Čísla o spotrebe energie nás varujú  
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Dejepis 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis 
Ročník: ôsmy 

1 hod. týždenne 

TC, okruh, hod. Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezová téma 

 

Európa na ceste 

 k  moderným  

národom  

 

 

Vek rozumu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zrod modernej 

doby 

 

 

 

 

Modernizácia 

 

 

 

 

 

 encyklopédia, 

občan,  revolúcia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napoleon, národný 

štát (Nemecko, 

Taliansko) 

 

 

 

priemyselná 

revolúcia,  továreň, 

robotník, podnikateľ 

 

 

 

národné hnutia 

 

 

Žiaci sú schopní: 

 - na časovej osi vyznačiť obdobie  18. až 20. storočia a zapísať  

najvýznamnejšie udalosti  

- prečítať a kriticky zhodnotiť historický prameň z uvedeného obdobia  

- analyzovať myšlienkový smer  vyzdvihujúci rozum  

kriticky zhodnotiť dovtedajšie ľudské  poznanie  

- zdôvodniť úlohu občana na politickej scéne  

- na základe obrázkov a fotografií z učebnice, odbornnej literatúry a pod. / 

nakresliť pevnosť Bastilu, francúzskeho vojaka, mešťana, mestský dom, a 

pod. 

  

- vysvetliť význam Občianskeho zákonníka  

kriticky posúdiť príčiny a dôsledky francúzskej revolúcie  

- analyzovať príčiny a dôsledky vzniku cisárstva vo Francúzsku  

- napísať krátku prácu na tému francúzski encyklopedisti alebo Napoleon a 

pod.  

- vyhľadať údaje o bratislavskom mieri a   

 

prezentovať ich v krátkej informácii  

- na historickej mape vyhľadať a opísať politickú mapu Európy po 

Viedenskom  kongrese  

- analyzovať príčiny a zdôvodniť význam zjednotenia Talianska a 

Nemecka  

- pochopiť proces formovania moderných národov a vymenovať ich znaky 

 

- identifikovať znaky priemyselnej revolúcie a jej vplyv na modernizáciu a 

 

OSR 

TPPZ 

MDV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TPPZ 

EV 

DV 
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Nacionalizmus vznik nových tried  

- porovnať výrobu tovaru v manufaktúre a v továrni a opísať továrenskú 

prácu s prízvukom na prácu detí a žien  

- porovnať dopravné prostriedky parník a moderné lode, konský záprah a 

železnice a automobil  

- opísať a vysvetliť postavenie menších národv v Uhorsku ( Rumunov, 

Chorvatov, Slovákov ) a ich boj za národnú slobodu  

 

 

OSR 

MKV 

 

Moderný 

slovenský národ  

 

Slovenské 

národné hnutie 

 

 

 

 

 

spisovný jazyk 

politické programy 

tri generácie 

vzdelancov 

(Bernolák, Kollár, 

Štúr) 

revolučné roky 

1848/49 

Slovenská národná 

rada 

dobrovoľnícke 

výpravy  

 

Žiaci vedia: 

-kriticky posúdiť a zhodnotiť činnosť slovenských národných vzdelancov  

- analyzovať a zhodnotiť revolučný rok 1848/49  

- analyzovať politický program Slovákov – Žiadosti slovenského národa  

- opísať dobrovoľnícke výpravy a posúdiť ich význam a význam SNR  

- analyzovať požiadavky v dokumente Memorandum národa slovenského  

 

 

OSR 

ENV 

MKV 

RV 

 

 

 

 

 

Rakúsko-Uhorsko  

 
Slováci 

v Uhorsku 

 
Každodennosť 

 

 

dualizmus 

modernizácia 

industrializácia 

maďarizácia 

slovenská otázka 

 

vysťahovalectvo 

mesto a vidiek 

 

Žiaci sú schopní: 

- opísať vznik Rakúsko -Uhorska  

- špecifikovať postavenie   Slovákov v R -U  

- zaujať kritický postoj k maďarizácii  

 

- kriticky zdôvodniť príčiny a dôsledky vysťahovalectva Slovákov  

-zhotoviť graf dokumentujúci regióny, z ktorých najviac ľudí emigrovalo 

- zhotoviť tabuľku na porovnanie života v meste a na dedine  

 

MKV 

ENV 

NŠFG 

 

MKV 

ENV 

 

 Hodnotenie predmetu 

 
1. Ústne skúšanie – min. 1x za polrok 

 a)   na tému danú učiteľom 

  výborný - vyčerpávajúca, samostatná odpoveď, správne zodpovedané ďalšie otázky 

  chválitebný – samostatná odpoveď, správne odpovede na doplňujúce otázky, menšia neistota 
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  dobrý   – samostatná odpoveď s menšími nepresnosťami, nepresné odpovede na doplňujúce otázky 

  dostatočný – odpoveď iba za pomoci navádzacích otázok 

   nedostatočný – nevie odpovedať na žiadne otázky, nepripravený 

 

b) odpovede na otázky na kartičkách z prebraného učiva – 5 otázok = 5 bodov 

   výborný   – 5 - 4 body 

   chválitebný – 3 body 

  dobrý  – 2 body 

  dostatočný – 1 bod 

   nedostatočný  – 0 bodov 

 

2. Aktivita na vyučovaní  

     – v rámci frontálneho opakovania – za každú správnu odpoveď 1 bod, za nesprávnu odpoveď sa mu 1 bod odpočíta 

     - za 5 bodov žiak dostane známku 1. stupňa 

  

3. Projekty – 1x za polrok 

    hodnotí sa:       klasifikácia: 

   1. obsah ...... 2 body     10 – 9 bodov   výborný 

  2. forma....... 2 body        8 – 7 bodov  chválitebný 

  3. prezentácia   4 body       6 – 5 bodov   dobrý 

  4. obhajoba..... 2 body       4 – 3 body   dostatočný 

             2 – 0 bodov   nedostatočný  

 

4. Referáty – dobrovoľné – hodnotenie ako v bode 3 

 

5. Didaktické testy – po ukončení tematického celku – 10 – 15 otázok – max. na 20 min. 

    Klasifikácia: 

    100 -  85  %                             výborný 

 84 -  70                                  chválitebný 

 69 -  50                                  dobrý 

 49 -  30                                  dostatočný 

 29 -    0                                  nedostatočný 
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6. Exkurzie – z každej exkurzie bude klasifikovaný písomný záznam z exkurzie na základe   zadania učiteľa – hodnotenie ako v bode 5 

 

7. Pracovné listy, doplňovačky, historické hádanky – vopred ohlásené budú klasifikované   ako v bode 5, vopred neohlásené budú hodnotené 

iba bodmi a budú slúžiť na sebakontrolu  a informáciu pre učiteľa, ako žiaci zvládli učivo. 

 

8. Súčasťou celkového hodnotenia predmetu bude aj prístup žiaka k učebnej činnosti na vyučovaní, domáca príprava, vedenie zošita, plnenie 

zadaných úloh.  Žiak zodpovedá za svoju žiacku knižku a je povinný dať si zapísať každé hodnotenie. 

 

 

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) 

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) 

Celková kompetencia: Používanie spoľahlivých informácií a rozhodovacích procesov osobných financiách. 

 

Čiastková kompetencia 4: Prijímať finančné rozhodnutia zvažovaním alternatív a dôsledkov.  
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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. Zhodnotiť 

výsledky finančného rozhodnutia. Používať zodpovedné rozhodovanie pri strednodobých cieľoch. 

 

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

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť, ako komunikácia o finančne významných záležitostiach môže pomôcť predchádzať 

konfliktom. Identifikovať rozdiely medzi hodnotami a postojmi k peniazom u rovesníkov. 

 

Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca 

Celková kompetencia: Porozumenie a orientovanie sa v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny. Vyhodnotenie 

vzťahu práce a osobného príjmu. 

 

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

vzájomné vzťahy medzi životnými potrebami jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 2: Porozumieť a orientovať sa v problematike zabezpečovania životných ( ekonomických) potrieb jednotlivca a 

rodiny. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vysvetliť základné súvislosti zabezpečenia životných potrieb jednotlivca a rodiny. 

Čiastková kompetencia 3: Zhodnotiť vzdelanostné a pracovné predpoklady z hľadiska uspokojovania životných potrieb. 

         Očakávania, že žiak je schopný: 

Uviesť príklady, ako záujmy, poznatky a schopnosti jednotlivca môžu ovplyvniť výber povolania. 

 

Čiastková kompetencia 4: Identifikovať zdroje osobných príjmov. 

Očakávania, že žiak je schopný: 

Vysvetliť pojem mzda. Uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda (dar, provízia a zisk). 

 

Čiastková kompetencia 5: Orientovať sa v modeloch zabezpečenia jednotlivca a rodiny peniazmi. 

Očakávania, že žiak je schopný: Vedieť popísať spôsob zabezpečenia peňazí vo vlastnej rodine a porovnať ho so zabezpečením  inej 

 rodiny. 
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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 

Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Občianska náuka Ročník: ôsmy 

1 hodina týždenne/ 33 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

 

 

Štát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Právo 

 

  10 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

  11 

 

 

Čo je štát? 

 

 

Ústava 

 

 

Formy vlády 

 

 

 

 

Volebný systém 

 

Právo a právne 

normy 

 

 

 

 

 

  

  

- štát jeho znaky a funkcie 

  

  

- Ústava Slovenskej 

republiky 

  

  

- Forma vlády 

- deľba štátnej moci 

- demokracia 

 

 

- voľby 

 

- právne normy  

- právna spôsobilosť  

- spôsobilosť na právne 

úkony 

- trestná zodpovednosť 

- prezumpcia neviny 

Žiak vie/dokáže: 

 

- vysvetliť funkcie štátu 

  

 

- analyzovať články Ústavy SR, týkajúce sa 

znakov štátu a štátnej moci 

- zhodnotiť význam Ústavy SR pre občana 

- porovnať na príkladoch vybraných štátov rôzne 

formy vlády 

- zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci 

- vystihnúť rozdiely medzi priamou a nepriamou 

demokraciou 

- rozlíšiť parlamentné, prezidentské a komunálne 

voľby 

- vytvoriť hierarchiu právnych predpisov 

- rozpoznať na príkladoch znaky protiprávneho 

konania 

Sociálny rozvoj 

človeka – 

človek ako 

súčasť určitého 

spoločenstva/štá

tneho útvaru 

 

 

Osobnostný 

rozvoj človeka – 

trestná 

zodpovednosť 

občana, právo 

voliť a byť 

volený 
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Ľudské práva a 

slobody 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ľudské práva 

Práva dieťaťa 

 

 

Porušovanie 

ľudských práv 

 

  

- ľudské práva a slobody 

- práva dieťaťa 

- Dohovor o právach dieťaťa 

  

- predsudky 

- diskriminácia 

 

- orientovať sa v texte Druhej hlave Ústavy SR a 

Dohovoru o právach dieťaťa 

 

 

- rozpoznať v konkrétnych situáciách prejavy 

diskriminácie 

- identifikovať rodové stereotypy v okolí 

a médiách 

- prezentovať výsledky samostatne nájdených 

príkladov najčastejšieho porušovania práv 

dieťaťa v rodine, škole, na Slovensku, vo svete 

 

Osobnostný 

rozvoj človeka – 

človek, jeho 

práva a slobody 

 

Sociálny rozvoj 

človeka – 

diskriminácia a 

predsudky 

 

 

Finančná gramotnosť 

 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí 

Čiastková kompetencia 3: Posúdiť význam boja proti korupcii, ochrany proti praniu špinavých peňazí a ochrany finančných záujmov EÚ. 

Úroveň 2: Vymedziť korupciu ako porušenie zákona (trestný čin). Vysvetliť pojem pranie špinavých peňazí. Uviesť príklady podvodov 

súvisiacich so zneužívaním verejných zdrojov. 

 

Čitateľská gramotnosť 

 

Rozvoj bázovej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného.  

Rozvíjať porozumenie textu. 

Rozvoj funkčnej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť vyhľadávať a získavať informácie vyjadrené priamo v texte. Pokúšať sa o posúdenie/zhodnotenie 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, 

- prečítaný text dokázať zhodnotiť podľa jeho využitia, užitočnosti, novosti, spoľahlivosti a pravdivosti informácií, tvorba kritickej reflexie.  
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Geografia 

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia  Ročník: ôsmy 

1 hod. týždenne 

Tematický celok 
Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Európa 8 BOZP 

 

Vymedzenie hraníc 

Európy 

Povrch Európy 

Podnebie a počasie 

Európy 

Vodstvo Európy 

Orientácia na mape 

Šírkové pásma 

a výškové stupne 

Obyvateľstvo 

a osídlenie  

Hranice Európy, hraničné geo. celky 

Horské pásma, nížiny, pohoria, 

najvyšší vrch Európy 

Typy podnebia Európy, podnebné 

pásma 

Najväčšie a najdlhšie vodné toky 

a plochy 

Flóra, fauna Európy 

Sídla, rozmiestnenie obyvateľstva 

Žiaci vedia na mape ukázať 

hranice Európy, vedia 

vymenovať hraničné geo. celky 

Vymedziť polohu a opísať 

pobrežie Európy z mapy, 

Vymedziť podľa mapy povodia 

najväčších európskych riek a 

zaradiť ich do úmorí,  zdôvodniť 

rozmiestnenie jednotlivých typov 

krajín na území  Európy 

Žiaci vedia na mape ukázať 

najväčšie horské celky a nížiny 

Žiaci vedia, aké tlakové výše 

a níže ovplyvňujú počasie 

v Európe, do ktorej oblasti 

patríme 

Žiaci vedia vymenovať a ukázať 

na mape Európy najdlhšie rieky 

Vedia vymenovať druhy rastlín, 

zvierat, ktoré sú pre Európu 

typické 

Porovnať hospodársku vyspelosť 

a štruktúru priemyslu piatich 

rozlohou najväčších štátov 

Európy,  na konkrétnych 

príkladoch vysvetliť význam 

EÚ,   zaujať postoj k dvom 

závažným problémom Európy  

 

Multikultúrna výchova  
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Oblasti a štáty 

Európy 

1 Oblasti a štáty Európy Vymedzenie oblastí a štátov Žiaci poznajú rozdelenie Európy  Multikultúrna výchova 

Stredná Európa 8 Stredná Európa 

Slovensko 

Česko Poľsko 

Maďarsko Rakúsko 

Švajčiarsko Nemecko 

Vymedzenie hraníc strednej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká 

oblasti 

Žiaci vedia základné 

charakteristiky štátu, ukázať na 

mape a vymenovať susedov. 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia štruktúra 

obyvateľstva, národnostné 

zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny 

problémy Európy oblasti Európy 

Multikultúrna výchova 

Západná Európa 3 Západná Európa: 

Francúzsko, Veľká 

Británia, BENELUX 

Vymedzenie hraníc západnej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká 

oblasti 

Žiaci vedia základné 

charakteristiky štátu, ukázať na 

mape a vymenovať susedov 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia štruktúra 

obyvateľstva, národnostné 

zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny 

problémy Európy oblasti Európy 

 

Severná Európa 3 Severná Európa 

Dánsko, Nórsko, 

Island, Švédsko, 

Fínsko 

Vymedzenie hraníc severnej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká 

oblasti 

Žiaci vedia základné 

charakteristiky štátu, ukázať na 

mape a vymenovať susedov 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia štruktúra 

obyvateľstva, národnostné 

zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny 

problémy Európy oblasti Európy 

 

Južná Európa 2 Južná Európa 

Španielsko 

Taliansko 

Portugalsko 

Vymedzenie hraníc južnej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká 

oblasti 

Žiaci vedia základné 

charakteristiky štátu, ukázať na 

Multikultúrna výchova 
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mape a vymenovať susedov 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia štruktúra 

obyvateľstva, národnostné 

zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny 

problémy Európy oblasti Európy 

Juhovýchodná 

Európa 

3 Juhovýchodná Európa Vymedzenie hraníc juhovýchodnej 

Európy 

Balkánske štáty, politická situácia 

Balkánske štáty a Grécko 

 

Žiaci vedia regionálne špecifiká 

oblasti 

Žiaci vedia základné 

charakteristiky štátu, ukázať na 

mape a vymenovať susedov 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia štruktúra 

obyvateľstva, národnostné 

zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny 

problémy Európy oblasti Európy 

 

Východná Európa 3 Východná Európa 

Bielorusko, Ukrajina, 

Moldavsko, Pobaltské 

štáty 

Rusko 

Vymedzenie hraníc východnej 

Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká 

oblasti 

Žiaci vedia základné 

charakteristiky štátu, ukázať na 

mape a vymenovať susedov 

rozmiestnenie obyvateľstva, 

hustota zaľudnenia štruktúra 

obyvateľstva, národnostné 

zloženie, náboženské zloženie 

hospodárstvo, nerastné suroviny 

problémy Európy oblasti Európy 

Multikultúrna výchova 

Opakovanie Európy 1     

Záverečné 

opakovanie 

1     

Multikultúrna výchova: Obyvateľstvo Európy - zohľadniť vplyv finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny, ekonomické 

                                         rozdiely medzi krajinami Európy. 

                                         Európa - charakterizovať výhody  cestovného poistenia do zahraničia 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia Ročník: deviaty  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Úvod do vyučovania  1 Úvodná hodina, 

opakovanie učiva 8. 

ročníka 

Oboznámenie s ročníkovým 

učivom, upevnenie učiva 8. 

ročníka 

Oboznámiť sa s učivom geografie v 9. ročníku, 

zopakovať učivo o Európe z 8. ročníka. 

 

Poloha Slovenska  3 Poloha a rozloha 

Slovenska 

Práca a mapou. 

Geografické 

súradnice, 

rovnobežky, 

poludníky 

Opakovanie učiva 

Identifikovať na mape 

najväčšie pohoria, nížiny a 

kotliny Slovenska 

 

Karpaty Tatry, Nízke Tatry, 

Slovenské rudohorie, 

Štiavnické vrchy, Slovenský 

raj, Slovenský kras, 

Muránska planina, Veľká 

Fatra, Malá Fatra, Poľana, 

Pieniny, Vihorlat, Slanské 

vrchy, Nízke Beskydy 

Podunajská nížina, Záhorská 

nížina, Hornonitrianska 

kotlina, Považské podolie, 

Žilinská kotlina, 

Juhoslovenská kotlina, 

Košická kotlina, 

Východoslovenská nížina 

Zopakovať celok  Poloha 

Slovenska 

 Zhodnotiť polohu Slovenska v rámci Európy a 

sveta z mapy (hranice, susedné štáty, horské 

celky, nížiny, podnebné pásma) 

 

Uviesť rozlohu Slovenska, polohu vzhľadom 

k Európe a svetu. Určiť na mape polohu 

Slovenska zemepisnými súradnicami 

Environmentálna 

výchova  

Príroda Slovenska  6 Povrch – nížiny, 

kotliny a pohoria 

Podnebie 

Vodstvo 

Rastlinstvo, 

živočíšstvo, pôdy 

Podunajská nížina, Záhorská 

nížina, Hornonitrianska 

kotlina, Považské podolie, 

Žilinská kotlina, 

Juhoslovenská kotlina, 

Košická kotlina, 

 Vymenovať, ukázať na mape a zaradiť 

jednotlivé povrchové celky na území 

Slovenska do pohorí. 

Vysvetliť vplyv oceánu a prevládajúceho 

západného prúdenia vzduchu na podnebie 

Slovenska,  zdôvodniť vznik troch 

Ochrana človeka 

a prírody 

 

Ľudské práva  
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Ochrana prírody 

Kalamity a prírodné 

hrozby 

Opakovanie 

tematického celku 

 

Východoslovenská nížina 

Dunaj, Váh, Hron, Orava, 

Hornád, Poprad, Ondava 

jazerá, plesá, umelé vodné 

nádrže minerálne a termálne 

pramene klimatické oblasti 

vegetačné (rastlinné) stupne 

chránené oblasti 

klimatických oblastí na území Slovenska,   

vymedziť a porovnať podľa mapy povodia 

najväčších  slovenských riek,  vysvetliť 

príčiny rozdielov v množstve vody počas roka  

v najväčších riekach Slovenska,  v tematickej 

mape rozlíšiť oblasti s vysokým výskytom 

zdrojov  podzemnej vody,  odôvodniť 

pomocou nákresu usporiadanie vegetačných  

(rastlinných) stupňov na Slovensku,  uviesť päť 

typických rastlinných a živočíšnych druhov 

žijúcich  v jednotlivých vegetačných stupňoch, 

v tematickej mape ohraničiť veľkoplošné 

chránené územia na Slovensku 

História, obyvatelstvo, 

sídla a hospodárstvo 

Slovenska  

 

7  Historické udalosti 

na Slovensku, vznik 

Slovenska 

Historické územia a 

tradície 

Obyvateľstvo 

Sídla 

Hospodárstvo 

Poľnohospodárstvo 

Priemysel, doprava 

Cestovný ruch 

a krásy Slovenska 

Opakovanie 

tematického celku 

História, obyvateľstvo mestá, 

vidiecke sídla 

Regióny, pamiatkové 

rezervácie, skanzeny 

Zaľudnenie, veková 

pyramída, prirodzený 

prírastok, prirodzený úbytok, 

biologické, kultúrne znaky 

obyvateľstva 

Sídlo, mesto, vidiek 

Rastlinná a živočíšna výroba, 

úrodnosť 

Priemysel 

Cestovný ruch, pamiatky 

Popísať formy zriadení, do ktorých patrilo 

Slovensko. Poznať dátum vzniku ČSR a SR. 

Vymenovať regióny Slovenska, uviesť rozdiel 

medzi pamiatkovou rezerváciou ľudovej 

architektúry a mestskou pamiatkovou 

rezerváciou. Definovať pojem skanzen a uviesť 

k nemu príklad. 

Včasovej postupnosti zaradiť tri najdôležitejšie 

historické udalosti v dejinách Slovenska,  

vysvetliť príčiny zmien v počte obyvateľov 

Slovenska  za posledných 50 rokov 

Definovať pojem mortalita, natalita, poznať 

a charakterizovať rozličné štruktúry 

obyvateľstva.Podľa mapy vymenovať a opísať 

jednotlivé centrá priemyselných odvetví na 

Slovensku.  

Poznať základné zákonitosti rozvoja 

cestovného ruchu na Slovensku 

 

 

Ľudské práva 

 

Regiony Slovenska  

 

16 

 

 Kraje Slovenska. 

Bratislavský kraj 

Trnavský kraj 

Nitriansky kraj 

Trenčiansky kraj 

Bratislava, Trnava, Košice, 

Prešov, Banská Bystrica, 

Žilina Nitra, Trenčín, 

Poprad, Martin hospodárstvo 

a nerastné suroviny 

administratívne členenie 

Charakterizovať oblasť kraja Slovenska a jeho 

porovnanie s ostatnými krajmi 

Zhodnotiť vplyv prírodných podmienok na 

nerovnomerné rozmiestnenie obyvateľstva 

Slovenska,  zdôvodniť rozmiestnenie 

národností na území Slovenska  

 

Ochrana človeka 

a prírody 
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Opakovanie 

Žilinský kraj 

Bansko- 

bystrický kraj 

Košický kraj 

Prešovský kraj 

Rozdiely medzi 

regiónmi Slovenska 

Opakovanie 

Záverečná 

klasifikácia  

cestovný ruch problémy 

Slovenska regióny Slovenska 

pamiatky zaradené v 

zozname prírodného a 

kultúrneho dedičstva 

UNESCO 

Povrchové celky, rieky, 

jazerá, mestá, kultúrne 

a historické pamiatky 

 

Na základe tematickej mapy vytvoriť zoznam 

desiatich  najľudnatejších miest Slovenska 

porovnať hospodárstvo a odvetvovú štruktúru 

priemyslu v jednotlivých regiónoch Slovenska 

Zhodnotiť možnosti Slovenska z pohľadu 

rozvoja cestovného ruchu,  zaujať postoj k 

trom závažným problémom Slovenska 

Porovnať prírodné podmienky krajov na 

západnom, strednom a východnom Slovensku,  

usporiadať podľa rozlohy a počtu obyvateľov 

tri najväčšie kraje  Slovenska,  porovnať 

jednotlivé kraje navzájom a vystihnúť tri 

spoločné a tri  rozdielne črty v ich 

hospodárstve. 

 

 

Finančná gramotnosť 

 

Človek vo sfére peňazí: Hospodárstvo: peniaze, príjem a práca, plánovanie a hospodárenie s peniazmi, hospodárska kríza, -zohľadniť vplyv 

finančných kríz na hospodárenie jednotlivca a rodiny 

Cestovný ruch: Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie hotovosti  

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: Rozdiely medzi regiónmi: analyzovať osobné a ekonomicko-spoločenské udalosti, ktoré môžu zmeniť alebo 

ovplyvniť osobný rozpočet 

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: ôsmy    2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Opakovanie, 

BOZP 

4 Oapkovanie 7. 

ročníka 

BOZP 

Poučenie BOZP 

Zopakovať učivo s predchádzajúceho 

ročníka 

- žiak si zopakuje a upevní učivo s 

predchádzajúceho ročníka  

 

Zloženie látok 8 Chemické prvky 

a zlúčeniny 

Prvok, značka prvku 

Zlúčenina, chemický vzorec 

Makroskopický pohľad na chemicky 

čisté látky (chemický prvok, 

chemická zlúčenina) 

 

 

 

- vie vysvetliť zloženie látok 

- pozná slovenské názvy a značky 

chemických prvkov 

- vie vysvetliť prvky a zlúčeniny 

- pozná význam chemických značiek 

a chemického vzorca  

-vysvetliť pozorované zmeny sprevádzajúce 

rozpúšťanie látok na základe poznania ich 

časticového zloženia 

- pozorovať vlastnosti látok. 

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci 

 16 Častice látok: 

atóm, molekuly 

a ióny 

Atóm – stavba atómu, elektrónový 

obal atómu, jadro atómu, 

mikročastice ( protón, elektrón, 

neutrón ) protónové číslo 

Mikroskopický pohľad na látky: 

časticový model látky (atóm, ión, 

molekula) 

 

Chemická väzba, elektrónový pár. 

 

Molekula, ión, katión, anión 

 

Oxidácia, redukcia, oxidačno – 

redukčné reakcie 

 

- vie opísať stavbu atómu 

- rozlíšiť pojmy atóm, molekula a ión, 

- pozná označenie elektrického náboja 

protónov, elektrónov, neutrónov. 

- vie zapísať a vysvetliť vznik iónov 

z atómov 

- vie vysvetliť vznik chemickej väzby 

v látkach 

- vie zapísať a prečítať vzorce molekúl 

- vie určiť druh a počet atómov na príklade 

molekuly 

- vie pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné 

číslo atómu zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné 

číslo atómu znižuje. 

- vie uviesť príklady priebehu oxidačno – 

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci 
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Symbolické vyjadrenie zloženia látok 

(značky a vzorce) pozorovanie 

vlastností iónových, kovalentných a 

kovových látok (lesk, tvrdosť, 

kujnosť, elektrická a tepelná 

vodivosť, magnetizmus) chemické 

väzby v niektorých látkach 

(kovalentná a iónová väzba) 

redukčných reakcíí v bežnom živote  

 6 Periodická 

sústava prvkov 

Periodická sústava prvkov, skupiny, 

periody. Opis periodickej tabuľky 

prvkov  vlastnosti látok a ich 

súvislosti s PTP  

 

- pozná význam objavu periodickej sústavy 

a meno autora (D.I.Menedelejev).  

- vie určiť počet radov a stĺpcovv PSP 

- vie určiť umiestnenie prvkov na základe 

hodnoty protónového čísla. 

- orientovať sa v periodickej tabuľke prvkov 

(ďalej len PTP),  vyvodiť možné vlastnosti 

prvkov a ich zlúčenín  

- vie zapísať protónové číslo atómov 

- vie určiť počet elektrónov v atóme 

z hodnoty protónového čísla.  

- vysvetliť pozorované zmeny sprevádzajúce 

rozpúšťanie látok na základe poznania ich 

časticového zloženia,  pozorovať vlastnosti 

látok.  

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci 

Významné 

chemické 

prvky a 

zlúčeniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Významné 

chemické prvky 

a zlúčeniny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kyslík a jeho zlúčeniny a (oxidy) 

Vodík, kyslík (ozón) 

 

Alkalické kovy a ich zlúčeniny 

(hydroxidy, zásadité roztoky) 

 

Laboratórne cvičenie: Meranie pH 

rôznych látok 

 

Kovy a ich zlúčeniny  

( v ľudskom organizme a v bežnom 

živote) 

 

Alkalické kovy (sodík, draslík) 

halogény (fluór, chlór. bróm, jód) 

vzácne plyny oxidy (oxid uhoľnatý, 

- vie určiť základné vlastnosti a použitie 

kyslíka a vodíka.  

- porovnať vlastnosti vybraných oxidov, 

hydroxidov, kyselín a solí,  posúdiť vplyv 

vybraných oxidov, hydroxidov, kyselín a solí 

na  životné prostredie, uviesť príklady 

použitia vybraných oxidov, hydroxidov, 

kyselín a solí, 

- vie určiť oxidačné čísla atómov prvkov 

v oxidoch, kyselinách, hydroxidoch. 

- vie aplikovať pravidlá tvorby vzorcov 

a názvov oxidov, kyselín a hydroxidov 

- vie pomenovať ióny, ktoré vzniknú 

reakciou HCl, NaOH s vodou 

- pozná oxidy, ktoré reakciou s vodou 

spôsobujú kyslé dažde a príčiny vzniku 

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci, regionálna 

výchova 
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Chemické 

reakcie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reakcia kyselín 

a kovov 

Redoxné reakcie 

Neutralizácia 

oxid uhličitý, oxid siričitý, oxid 

sírový, oxid vápenatý, oxid kremičitý, 

oxidy dusíka) kyseliny (kyselina 

chlorovodíková, kyselina dusičná, 

kyselina uhličitá, kyselina sírová) 

hydroxidy (hydroxid sodný, hydroxid 

draselný, hydroxid vápenatý) soli 

(chlorid sodný, chlorid draselný, síran 

vápenatý, síran meďnatý, uhličitan 

sodný, uhličitan vápenatý, 

hydrogenuhličitan sodný) 

pozorovanie kyslých a zásaditých 

vlastností látok (indikátor, kyselina, 

zásada, neutralizácia, pH stupnica) 

 

 

 

 

 

Soli (neuralizácia, pH, stupnica pH, 

indikátor) 

Laboratórne cvičenie: Meranie pH 

rôznych látok 

Pomenovať dej, pri ktorom sa ox.č. 

atómu zvyšuje 

Opísať neutralizáciu ako CHR – 

NaOH+HCl – zapísať chem.rovnicou, 

chápať podstatu neutralizácie 

uvedených oxidov síry a dusíka. 

- pozná vplyv kyslých dažďov na životné 

prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku 

- vie určiť pomocou univerzálneho 

indikátorového papierika pH rôznych 

roztokov, vysvetliť vznik skleníkového 

efektu a kyslých dažďov a ich vplyv na 

životné prostredie,  orientovať sa v stupnici 

pH,   určiť pomocou indikátora pH 

roztoku,    

- vie prakticky určiť typ roztoku podľa pH. 

- vie pracovať s roztokmi indikátorov 

a indikátorovými papierikmi. 

- pozná výskyt a funkciu HCl v ľudskom 

organizme 

- vie uviesť význam katiónov Na, K, Mg, Ca 

a Fe pre ľudský organizmus a ich 

potravinové zdroje 

 

-uviesť príklady využitia neutralizácie,  

overiť prakticky priebeh, prejavy a výsledky 

neutralizačných a oxidačno-redukčných 

reakcií. 

- vie opísať neutralizáciu ako chemickú 

reakciu HCl s NaOH a zapísať chemickou 

rovnicou. 

 

 

Finančná gramotnosť 

 

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí: Voda, Kovy (Vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o cene materiálu.) 

Riadenie rizika a poistenie: Zásady BOZ pri práci v chémii, Vodík, Železo, Významné oxidy 

(Charakterizovať oblasti so zvýšeným rizikom úrazu a uviesť možnosť úrazového poistenia a poistenia majetku.) 

Enviromentálna výchova: Nežiaduci vplyv chemických látok na životné prostredie a organizmy.  
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Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Chémia Ročník: deviaty  

1 hod. Týždenne   33 h ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Chemické 

výpočty 

2 Látkové 

množstvo 

a molárna 

hmotnosť 

Látkové množstvo, jednotka látkového 

množstva – mól 

 

Molárna hmotnosť, jednotka molárnej 

hmotnosti 

- vie porovnať hmotnosť 1 mólu atómov 

rôznych prvkov 

- vie vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín zo 

známych molárnych hmotností atómov prvkov 

tvoriacich zlúčeninu 

- vie vypočítať látkové množstvo látky, ak je 

zadaná hmotnosť látky a molárna hmotnosť 

látky  

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci, regionálna 

výchova 

 2 Zloženie 

roztokov 

Vyjadrenie zloženia roztokov  

(hmotnostný zlomok a koncentrácia 

látkového množstva) 

- vie vypočítať hmotnosť látky a vody potrebnej 

na prípravu roztoku s určitou hmotnosťou 

zlomku zložky roztoku 

- vie vypočítať množstvo a hmotnosť látky 

potrebnej na prípravu roztoku s určitým 

objemom a koncentráciou látkového množstva 

 

Organické 

látky 

2 Vlastnosti 

jednoduchých 

organických 

látok  

Charakteristika organických látok 

Pozorovanie vlastností organických látok: 

správanie sa pri zahrievaní, rozpustnosť vo 

vode a v organických rozpúšťadlách, 

horľavosť, zloženie organických látok 

 

Organická chémia, štvorväzbovosť uhlíka, 

molekulový, štruktúrny a zjednodušený 

štruktúrny vzorec 

Uhlíkový reťazec, otvorený reťazec, 

uzavretý reťazec 

Jednoduchá väzba, dvojitá väzba a trojitá 

väzba. 

Nasýtené a nenasýtené uhľovodíky 

 

- rozlíšiť anorganické a organické látky, 

-vie vymenovať príklady anorganických 

a organických látok 

- vie určiť podľa typu vzorca na príklade 

organickej zlúčeniny 

- vie určiť typ uhlíkového reťazca a typ väzby na 

príklade organickej zlúčeniny 

- pozná typ väzby medzi atómami alkánov, 

alkénov, alkínov 

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci, regionálna 

výchova 

 7 Uhľovodíky  Vlastnosti a použitie najjednoduchších - rozlíšiť najjednoduchšie uhľovodíky, EnvV: Metán vo 
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organických látok: nasýtené a nenasýtené 

uhľovodíky alkány (metán, etán, propán, 

bután) alkény (etén) alkíny (etín) prírodné 

zdroje uhľovodíkov 

uhľovodíky ako palivo 

Prírodné zdroje uhľovodíkov, oktánové 

číslo benzínu 

 

-vie napísať vzorce metánu, etánu, propánu, 

butánu 

- vie opísať vlastnosti, výskyt a použitie alkánov 

- pozná použitie propán- butánovej zmesi 

- vie vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí pri 

unikaní tejto zmesi z tlakovej nádoby 

v uzavretom priestore 

- vie pomenovať produkty horenia uhľovodíkov  

- vie napísať vzorec eténu  

- vie vymenovať prírodné zdroje uhľovodíkov 

(uhlie, ropa, zemný plyn) spôsob ich využitia 

- vie uviesť negatívne vplyvy produktov 

vznikajúcich pri spaľovaní uhlia na životné 

prostredie 

- vie vymenovať základné frakcie spracovania 

ropy (nafta, benzín, oleje, asfalt) 

- vie vymenovať plynné  látky, ktorými 

prispieva automobilová doprava k znečisťovaniu 

ovzdušia.  

- pozná alternatívne zdroje energie (bioplyn) 

výfukových 

plynoch. 

Propán-butánová 

zmes  

nebezpečenstvo 

výbuchu 

v domácnostiach. 

Automobily na 

autogas 

 

EnvV: Zdroje 

uhľovodíkov  

vyčerpateľné 

a neobnoviteľné 

prírodné zdroje. 

Znečisťovanie ŽP 

súvisiace  

s využívaním 

uhlia, ropy a zem. 

plynu. 

 4 Deriváty 

uhľovodíkov  

Halogénderiváty 

 

Kyslikaté deriváty  

 

Deriváty uhľovodíkov (kyselina octová, 

metanol, etanol, acetón) 

 

 

- vie vyznačiť na konkrétnych príkladoch 

derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový zvyšok 

a charakteristickú skupinu  

- vie roztriediť príklady zlúčenín na uhľovodíky 

a deriváty uhľovodíkov 

-rozlíšiť uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov,  

uviesť vlastnosti a použitie derivátov 

- pozná najdôležitejšie vlastnosti a možnosti 

využitiachloroformu, metanolu, etanolu, 

kyseliny octovej a acetónu 

- pozná vplyv pôsobenia metanolu, etanolu 

a acetónu na ľudský organizmus, dôsledky 

pôsobenia etanolu ako návykovej látky 

-pozná pôvod názvu kyselina mravčia 

EnvV: Freóny 

a ozónová diera. 

Alkohol ako 

legálna droga 

Acetaldehyd 

spôsobuje 

u alkoholikov 

cirhózu pečene 

 

 11 Organické látky 

v živých 

organizmoch  

Prírodné látky  

Sacharidy, fotosyntéza 

Vlastnosti a použitie prírodných látok 

(sacharidy, tuky, bielkoviny) 

 

-uviesť zdroje a význam prírodných látok 

- pozná rozdelenie prírodných látok 

- vie vymenovať atómy prvkov, ktoré tvoria 

sacharidy 

- vie uviesť rozdelenie sacharidov podľa 

EnvV: 

Fotosyntéza  

sacharidov. 
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Laboratórne cvičenie: overovanie 

vlastností sacharidov  

Tuky 

Laboratórne cvičenie: Overovanie 

vlastnosti tukov a olejov 

 

 

Bielkoviny 

 

Laboratórne cvičenie: Overovanie 

prítomnosti bielkovín a ich vlastností 

 

Vitamín, enzýmy, hormóny 

zloženia 

- vie vymenovať reaktanty, produkty 

a podmienky fotosyntézy  

- vie vysvetliť význam fotosyntézy pre človeka 

a živočíchy  

- pozná výskyt, vlastnosti a použitie sacharidov: 

glukózy, fruktózy, sacharózy, škrobu, glykogénu 

a celulózy 

- vie rozdeliť tuky podľa zloženia a pôvodu 

- vie vysvetliť funkcie tukov v živých 

organizmoch 

-pozná význam enzýmov a hormónov pre 

človeka 

 5 Organické látky 

v bežnom živote 

Vlastnosti a použitie polymérov, 

polymerizácia (polyetylén), plasty, 

syntetické vlákna čistiace a pracie 

prostriedky 

Plasty, (polyetylén, polyvinylchlorid, 

polystyrén) 

Syntetické vlákna (silón, nylon, polyester) 

Mydlá, saponáty, kozmetické prípravky 

Pesticídy  

Lieky, drogy, vplyv látok na chemické 

procesy v živých organizmoch (vitamíny, 

liečivá, jedy, drogy) 

- vie vymenovať príklady a použitie plastov 

a syntetických vlákien 

- vie opísať úžitkové vlastnosti a možnosti 

použitia syntetických vlákien,  čistiacich a 

pracích prostriedkov 

- vie uviesť výhody a nevýhody používania 

plastov  

-vie opísať výhody a nevýhody používania 

pesticídov 

- pozná účinky skupín liekov ( antibiotiká, 

analgetiká, antipyretiká) 

- uplatniť v praxi poznatky o látkach 

nebezpečných pre človeka a životné prostredie 

EnvV: Plast ako 

biologicky 

nedegradovateľný 

odpad.Škodlivosť 

lepidiel 

a syntetických 

látok na ŽP 

 

 

Človek vo sfére peňazí: Faktory ovplyvňujúce životné prostredie a podmienky života. Starostlivosť o životné prostredie(Poukázať na rôzne 

spôsoby ekonomického sa správania v domácnosti, čo v konečnom dôsledku môže viesť k zlepšeniu životného prostredia.)   

Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí: Škodlivé vplyvy na zdravie človeka 

 (Vyhľadať a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov o vplyvoch alkoholu, cigariet a drog na zdravie človeka a vplyv týchto závislostí na 

osobné aj rodinné financie.) 

Plánovanie a hospodárenie s peniazmi: Projektová práca 

(Navrhnúť možnosť využívania alternatívneho zdroja energie alebo ekologickej likvidácie odpadu z domácnosti s cieľom šetrenia financií 

a životného prostredia.) 
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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. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Informatika Ročník: ôsmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
Informácie okolo 

nás 
11 Excel 

Práca s tabuľkami 

Vytvorenie grafu 

Tvorba videa 

Úprava fotografie 

Fotokoláž 

EXCEL – základné pojmy 

Práca s bunkami, označovanie oblasti 

Pridávanie a premenovanie listov 

Práca s tabuľkou, vkladanie údajov do 

tabuľky 

Výpočty v tabuľke 

Kopírovanie a presun 

Formátovanie buniek 

Vloženie stĺpca alebo riadku 

Vytvorenie a uloženie tabuľky 

Vytvorenie grafu 

Úvod do prostredia Windows Movie Maker 

Efekty a prechody videa 

Strih videa a titulky 

Zvuk, hudba a hovorený komentár 

Tvorba jednoduchých videí z obrázkov 

Grafická informácia, fotografia. 

Žiak 

Pozná základné pojmy Excel 

Vie vkladať, mazať, presúvať, kopírovať údaje v bunke 

Vie vkladať vzorce, pracovať s údajmi v tabuľke 

Vie upravovať tabuľku, vkladať a odoberať stĺpce a riadky 

Pozná základné prostredie Movie maker 

Vie importovať obrázky a videá do program. 

vie vytvárať jednoduché videá z obrázkov – Movie Maker  

Vie strihať video, vkladať titulky do videa, hudbu, zvuk 

a hovorený komentár 

Vie zapojiť mikrofón, nahrávať zvuky a vytvoriť jednoduché 

efekty 

Vie vložiť do videa požadované efekty a prechody medzi 

snímkami 

Vie upraviť fotografiu, vytvoriť koláž 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

 

 

Mediálna 

výchova 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

5 Zásady správnej komunikácie 

Nákupy cez internet 

On – line služby                      

e – spoločnosti, Projekt 

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.  

on – line služby a e – spoločnosti 

(internetový obchod, rezervácia vstupeniek, 

cestovných lístkov 

Žiak 

Pozná nástroje netikety.  

Pozná a vie využívať online služby  

Mediálna 

výchovaTvorba 

projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

8 Hry na rozvoj algoritmického 

myslenia 

Opakovanie Imagine – 

algoritmy s pevným počtom 

opakovaní 

Imagine – Príkazy s 

premennými, Projekt 

Programovací jazyk, elementárny príkaz, 

postupnosť, cyklus, procedúra.  

Pojem animácia 

Jednoduchá animáciu  

parametre, premenná, hodnota, priradenie 

 

Žiak 

Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie 

úloh s opakovaním nejakých činností. 

vie v programovacom jazyku používať premenné, 

naprogramovať jednoduchú animáciu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

Princípy 

fungovania IKT 
4 Vonkajšia pamäť 

Zálohovanie údajov 

Systém vonkajších pamätí 

Zálohovanie údajov na rôzne médiá, archív 

Žiak 

Pozná ukladanie informácií na rôzne média (CD/DVD, usb-

Mediálna 

výchova 
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Princípy fungovania internetu 

Adresa, doména, IP 

 

Kapacita prenosových médií 

Kompresia a dekompresia údajov 

Archív. 

Princípy fungovania internetu, adresa, 

doména, IP.  

 

 

pamäťový kľúč),  

Vie porovnať ich kapacitu,Pozná pojmy bit a bajt 

Vie logicky triediť dáta na disku a externých pamäťových 

médiách 

Dokáže vykonať zálohovanie údajov na server, formou 

mailu, na externé pamäťové médium 

Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť 

IP číslo počítača.  

Informačná 

spoločnosť 
5 Bezpečnosť a internet 

Autorský zákon 

Služby internetu, 

internetbanking 

Zdravotníctvo, doprava na 

internete 

Školský výlet cez internet - 

projekt  

Bezpečné správanie na internete, ochrana 

počítača 

Licencie programov, legálnosť používania, 

freeware, shareware 

Informačné technológie v znalostnej 

spoločnosti. 

Žiak pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady 

vie, čo sú autorské práva, legálny a nelegálny softvér,  

pozná rozdiel v používaní a šírení programov s rôznymi 

stupňami licencií 

Pozná využitie informačných a komunikačných technológií 

v znalostnej spoločnosti (bankovníctvo, zdravotníctvo, 

doprava, umenie... ).  

Ochrana života 

a zdravia 

Finančná 

gramotnosť 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

 

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 

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. 
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  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. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Výtvarná výchova 8. ročník 1 hod/týždeň 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezová 

téma 

Tematické 

práce. 
5 Úvod do vyučovania predmetu, potreby, 

pomôcky, bezpečnosť pri práci. Silueta 

sísliska – frotáž.  Členený portrét – 

vytvoriť koláž doplnenú lineárnou 

kresbou. Klaun – mozaika -  trhaná, 

strihaná, pokus o pestrú, nápaditú 

kompozíciu farieb. Kubistické zátišie –

trojpohľadovosť, geometrizovanie 

tvarov.  

Úvod do VV.  Frotáž sídlisko. 

Koláž. Práca s materiálmi.  

Mozaika.  Farebná kompozícia.  

Kubizmus.  Abstrakcia.  

 

 

 

Žiak vie vytvoriť frotáž na základe predstavivosti siluety 

sídlisk. Žiak  vie výtvarne pracovať s časopisom, 

kopírovať chýbajúce časti do jedného celku. Žiak 

dokáže témou cirkus, vytvoriť nápaditú a pestrú 

výtvarnú prácu. Vie využiť línie na abstraktné zátišie, 

vyjadriť  trojpohľadovosť, geometrizovať tvary. 

 

OSR 

ENV 

EV 

VUŽP 

RTM 

Úžitkové práce. 8 Dizajn – návrh na dekoratívnu látku 

s jesenným motívom. Uplatnenie 

fantázie pri dizajne látky. Návrh  

a realizácia na dekoratívne riešenie 

posúvaných nití. Práca s geometrickými 

pomôckami, rozvoj kombinačných 

schopností a fantázie. Vianočný 

pozdrav, aplikácia stuhy, pohľadnice, 

fotografie.  Návrh na filatelistickú 

známku, použiť ľubovoľný motív 

a písmo. Poznať umeleckú hodnotu 

známok.  Návrh na logo školy. Analýza 

výrazových prostriedkov. Veľkonočné 

kraslice, ornament vo výtvarnom umení, 

alt. mozaika.  Ekologický plagát – 

priblížiť plagátovú tvorbu, radiť písmo 

do plochy.  

Využitie farieb.  Fantázia.  

Dekoratívna práca – návrh  a 

výrobok. Vianočné pozdravy.  

Filatelistická známka.  Výrazové 

prostriedky.  Veľkonočné 

výtvarné umenie.  Plagát ako 

výtvarný prostriedok.  

Žiak vie uplatniť fantáziu pri návrhu na dekoratívnu 

látku z jesenných farieb. Žiak pracuje s geometrickými 

pomôckami na výkrese a rozvíja svoje kombinačné 

schopnosti a fantáziu.  Žiak   vie esteticky riešiť pozdrav 

prepletaním stuhy a dotvorením pohľadnicou.  Žiak vie 

vytvoriť návrh na filatelistickú známku, poznať 

umeleckú hodnotu miniatúrnych umeleckých diel. 

Dokáže analyzovať výrazové prostriedky značky, 

symbol školy.   Žiak vie vytvoriť viacfarebné 

kompozície z trhaného papiera, alt. vyzdobiť vajíčko 

ornamentálnymi prvkami.  Žiak dokáže vytvoriť plagát 

použitím výstrižkov z časopisov a radením písma, 

využiť kontrast a symboliku.  

ENV 

 EV 

 VUŽP 

RTM 

VV 

 EV 

 E 

 T 
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Výtvarná 

kultúra.  

 

 

10 

Dizajn, najmladší odbor umeleckej 

tvorby – beseda. Umenie, veda, 

technika. Analýza súčasného 

estetického a umeleckého vkusu. 

Úžitkové umenie – druhy umeleckých 

remesiel. Druhy, význam a spoločenská 

funkcia remesiel. Umenie a gýč. 

Charakterizovať umenie a gýč, analýza 

umeleckého napodobenia. Moderné 

umenie 20. storočia. Stretnutie 

s umením – návšteva galérie.  Symetria 

a symetria vo výtvarnom umení 

a v prírode.  Secesia vo výtvarnom 

umení, prelom 19. – 20. storočia, Alfonz 

Mucha. Grafiti – umenie alebo 

vandalizmus. Vysvetliť pojmy grafiti, 

vandalizmus.  Návrh na grafitovú 

kresbu. Vystihnúť základné znaky 

grafiti – text a dekoratívnu kresbu.  

Dizajn v bežnom živote. 

Umelecký vkus  v živote.  

Remeslá. Úžitkové umenie. 

Umenie a gýč. Moderné umenie 

a umelecké diela. Galéria. 

Kompozícia diela.  19-20 storočie 

v umení, A. Mucha. Grafiti ako 

moderné umenie. Návrh grafitu. 

Vie čo je to dizajn a kde všade sa s ním stretávame. Žiak  

vie analyzovať súčasný  estetický a umelecký vkus.  

Žiak vie vymedziť v riadenej besede charakter, druhy, 

význam, spoločenskú funkciu.  Vie charakterizovať 

umenie a gýč, analyzovať umeleckú hodnotu 

a napodobeninu.  Dokáže  vnímať, analyzovať umelecké 

diela. Explózia umeleckých smerov a prúdov.  Vie 

podnietiť vzťah k výtvarnému umeniu, vnímať 

a analyzovať umelecké diela. Žiak vie zákonitosti 

symetrie a asymetrie. Žiak pozná dielo Alfonza Muchu.  

Vie vysvetliť pojem grafiti – umenie a pojem 

vandalizmus. Žiak  vie vystihnúť základné znaky grafiti. 

EV 

 E 

 VUŽP  

 T,  MEV, 

MUV 

ENBV, OSR, 

VV, VUŽP,  

OČP 

 

 

Zobrazovacie 

činnosti. 

 

 

3 

Zátišie z prírodných a umelo 

vytvorených predmetov (mliečnik 

s jablkami)Tvar, veľkosť svetlo, a tieň. 

Secesný ornament – kompozícia do 

kruhu, štylizovať a zjednodušiť prírodné 

secesné tvary.  Zobrazovanie 

skutočnosti – kytica. Zachytiť prírodné 

a umelé tvary, komponovať do plochy.  

Zátišie – jeho forma.  Výtvarné 

techniky. Secesia a kruh. 

Skutočné umenie -  kytica. 

Žiak vie zachytiť tvar, svetelnosť, objem, svetlo a tieň, 

prekrývať telesá. Dokáže štylizovať 

a zjednodušiť prírodné secesné tvary, komponovať ich 

do kruhu.  Žiak vie zachytiť prírodné a umelé tvary 

kytice. 

ENV, VUŽP, 

EV, OSR 

EV, OČP,  

RTM 

 

 

Priestorové 

vytváranie. 

 

 

4 

 

Vrstvený reliéf z jedného prvku štvorec, 

viacuholník, trojuholník), tvarovanie. 

Sova – reliéf z rôzneho materiálu. 

Medovníková chalúpka – konštrukcia  

v priestore z odpadového materiálu.  

Medovníková chalúpka – maľba 

objektu, dokončenie.  

Vrstvenie – ako výtvarná 

technika.  Odpadový materiál.  

Priestorová práca - dokončenie.  

Vie točiť, prekladať, posúvať, vrstviť ľubovoľný prvok, 

vytvoriť reliéf navrstvením. Žiak vie vytvoriť 

v priestore reliéf z rôzneho odpadového materiálu.  

Dokáže  vytvoriť priestorový objekt z odpadových 

materiálov.  Žiak vie  dotvoriť objekt kolorovaním, 

inštalovať výstavku projektov.  

EV, T, RTM, 

OČP, VUŽP, 

PPZ,  

 

Výtvarné 

činnosti. 

 

 

3 

Veci okolo nás – odtlačok ruky na 

predmete.  Analýza vzájomných 

a priestorových vzťahov . Smútok, 

radosť, dobro, zlo – arteterapia.  

Využitie symboliky farby a rukopisu 

línie Symetrické riešenie plochy. 

Priestorové vzťahy.Vzajomné 

vzťahy.  Arteterapia. Symbolika. 

Symetria v umení. 

Žiak vie analyzovať vzájomné a priestorové vzťahy.  

Žiak vie využiť symboliku farby a rukopisu línie. Žiak 

vie využiť osovú súmernosť, pozitívne a negatívne 

riešenie plochy. 

EV, T, VUŽP,  

OČP,  RTM, 
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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: ôsmy 

1 hod. týždenne, 33 ročne 

Tématický 

celok 

Časová  

Dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandart Prierezové témy 

Človek 

a technika 

Elektrické 

spotrebiče 

v 

domácnosti 

10 Úvod, 

poučenie 

o BOZP 

El.spotrebiče 

Bezpečnosť, 

spotreba 

školský poriadok, pracovný 

poriadok v školskej dielni  

 elektrické spotrebiče v 

domácnosti, druhy 

elektrických spotrebičov 

princíp činnosti elektrických 

spotrebičov pravidlá 

bezpečného používania a 

obsluhy ekonomika 

domácnosti, energetický 

štítok (energetická trieda) 

elektrických spotrebičov 

spotreba elektrickej energie 

 Žiak vieopísať princípy činnosti vybraných 

elektrických spotrebičov,  ovládať pravidlá použitia 

vybraných elektrických spotrebičov v domácnosti,  

vypočítať spotrebu elektrickej energie vybraných 

spotrebičov v domácnosti s využitím energetického 

štítku  porovnať finančné náklady na prevádzku 

niektorých elektrických spotrebičov v domácnosti,  

zdôvodniť zber, triedenie a likvidáciu vyradených 

elektrických spotrebičov,  zrealizovať prieskum 

projekt na kúpu elektrického spotrebiča do 

domácnosti. 

Ochrana života a zdravia človeka 

pri práci 

 

Enviromentálna výchova 

Technická 

elektronika 

7 Obvody, 

Súčiastky 

Elektrotech. 

stavebnice 

dióda, tranzistor, integrovaný 

obvod, mikročip logické 

obvody snímače a regulačné 

prvky prenos signálov, 

telekomunikačná technika 

virtuálna elektronická 

stavebnica (Edison) 

Žiak vie zapojiť diódu v priepustnom a 

nepriepustnom smere, vysvetliť využitie diódy a 

tranzistora v elektrickom obvode, vyhľadať na 

internete príklady využitia snímačov v bežnom 

živote, uviesť spôsoby regulácie elektrických 

prístrojov a zariadení v domácnosti, pracovať 

samostatne s virtuálnou elektronickou stavebnicou, 

opísať princíp prenosu telekomunikačných signálov. 

Ochrana života a zdravia človeka 

pri práci 

Technická 

tvorba 

7 Konštruktéri 

Dokumenty, 

Solárne 

panely, 

LED diody 

 

konštruktér, technológ, 

konštruovanie, technológia 

výroby návrh a tvorba 

technickej dokumentácie, 

dizajn marketing PC, 

kresliace programy výrobky: 

Žiak vie vytvoriť technickú dokumentáciu k 

vlastnému jednoduchému výrobku v elektronickej 

podobe, vytvoriť reklamný leták s cenovou ponukou 

na predaj vlastného výrobku, navrhnúť vlastný 

výrobok, zrealizovať na svojom výrobku pracovné 

postupy ručného obrábania materiálov s využitím 

Enviromentálna výchova 

 

Ochrana života a zdravia 
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stolový ventilátor na solárny 

pohon; solárne osvetlenie 

záhradného chodníka; 

ochranca bytu/domu – 

pohybový snímač so 

zvukovým signálom; 

štedrovečerný stolový 

blikajúci (LED) stromček; z 

nefunkčného „mobilu“ 

autíčko; netradičný šach a 

pod. 

zapájania elektrických obvodov, vypracovať projekt 

vlastného jednoduchého kombinovaného výrobku. 

Svet práce 9 Voľba 

profesie, 

 

voľba profesijnej orientácie – 

základné princípy, 

sebapoznávanie, osobné 

záujmy a ciele, telesný a 

zdravotný stav, osobné 

vlastnosti a schopnosti, 

sebahodnotenie, vplyvy na 

voľbu profesijnej orientácie, 

informační základňa pre 

voľbu povolania, práca s 

profesijnými informáciami a 

využívanie poradenských 

služieb   

Žiak vie posúdiť svoje možnosti pri rozhodovaní o 

voľbe vhodného povolania a profesijnej prípravy, 

využiť profesijné informácie a poradenské služby pre 

výber vhodného vzdelania, navrhnúť plán a časový 

rozvrh pre dosiahnutie kariérnych cieľov, vrátane 

požiadaviek na vzdelanie a odbornú prípravu, náklady 

a možné zadlženie, vysvetliť pojem mzda (hrubá, 

čistá), uviesť príklady zdrojov príjmu iných než mzda 

(napr. dar, provízia a zisk, peňažný príjem 

domácnosti, štátna sociálna podpora), použiť 

internetovú kalkulačku na výpočet výšky čistej mzdy. 

 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

Finančná gramotnosť: 

1. Človek vo sfére peňazí - Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia. (človek  

a technika) 

                                             - Popísať fungovanie problematiky jednotlivca a rodiny v ekonomickej oblasti.(elektrická energia) 

                                             - Osvojiť si, čo znamená žiť hospodárne.(elektrická energia, technické materiály) 

2. Finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí - Nájsť a vyhodnotiť informácie z rôznych zdrojov.(elektrická energia) 

 

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

plynulosť čítania.  

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. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Hudobná výchova Ročník: ôsmy 

1 hodina týždenne/ 33 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

 

Hlasové činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inštrumentálne 

činnosti 

 

5 

 

 

 

 

 

 

    6 

 

Ľudové piesne 

Autorské piesne 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobné nástroje 

- ľudové piesne, autorské piesne, 

rytmizované texty, artikulačné 

cvičenia, dychové a hlasové 

cvičenia, intonačné cvičenia, hry s 

hlasom  

- syntéza zručností, vedomostí a 

návykov z ročníkov 5 – 7 

  

 

 

- hra na elementárnych hudobných 

nástrojoch  

- hra na klasickom hudobnom nástroji 

(zobcová flauta, keyboard, klavír, 

gitara a pod.)  

- elementárna improvizácia, 

kompozícia  

- vystúpenie pred obecenstvom (pred 

spolužiakmi, rodičmi) 

- školské hudobné teleso, kapela 

(school band) 

Žiak vie/dokáže: 

 

- spievať intonačne čisto  

   

- tvorivo pracovať s hlasom 

  

 

 

 

 

- správne používať elementárne hudobné 

nástroje, správne používať hrací aparát 

- hrať na jednom klasickom 

štandardizovanom hudobnom nástroji 

- podľa sluchu a podľa notového zápisu 

zahrať melodickú líniu  

- tvorivo pracovať s hudobnými nástrojmi 

(so zvukom) 

- prezentovať výsledky svojej práce ako 

sólový hráč, alebo v rôznych 

inštrumentálnych zoskupeniach, 

Osobnostný 

rozvoj človeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostný 

rozvoj človeka 
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Aktívne 

počúvanie hudby 

 

 

8 

Hudobné nástroje 

Hudobný 

skladatelia – 

gotika, renesancia, 

barok, 

klasicizmus, 

romantizmus 

 

 

- skladby slovenských a zahraničných 

hudobných skladateľov  

- soprán alt, tenor, bas, detský hlas, ženský 

zbor, mužský zbor, zmiešaný zbor, 

detský zbor  

- nástroje relatívne bežne používané v 

stredoeurópskej kultúre: napr. flauta, 

hoboj, klarinet, fagot, trúbka, lesný roh, 

pozauna, tuba, husle, viola, violončelo, 

kontrabas, klavír, organ, gitara, harfa, 

cimbal, bežné bicie nástroje  

- napr. sláčikové kvarteto, dychové 

kvinteto, komorný orchester, symfonický 

orchester, cimbalovka, dychovka, rôzne 

nástrojové zoskupenia v tzv. populárnej 

hudbe  

-  skladby svetových a slovenských 

skladateľov – reprezentantov 

jednotlivých štýlových období dejín 

hudby podľa voľného výberu učiteľa 

(bez chronologickej súvislosti), podľa 

triedneho zoznamu vypočutých diel z 5. 

– 8. ročníka  

- identifikačné znaky konkrétneho 

štýlového obdobia   

- notové záznamy skladieb pre sólo, pre 

rôzne komorné zoskupenia i ukážka 

jednoduchej partitúry pre orchester  

- názvy štýlových období – gotika, 

renesancia, barok, klasicizmus, 

romantizmus, hudba 20. storočia, 

súčasná hudba  

  

meno jedného skladateľa z obdobia baroka, 

klasicizmu, romantizmu a 

 

- aktívne počúvať hudbu,  

- rozoznať podľa farby zvuku ľudské hlasy  

- rozoznať podľa farby zvuku, vzhľadu i názvu 

klasické hudobné nástroje 

- rozoznať podľa zvuku, vzhľadu i názvu bežné 

nástrojové zoskupenia v  klasickej hudbe, 

ľudovej hudbe i v  populárnej hudbe 

-  identifikovať niektoré významné diela alebo 

úryvky z nich, určiť ich názov, meno autora,  

-  sluchom rozoznať a slovne vyjadriť 

najdôležitejšie štýlové odlišnosti stredovekej, 

renesančnej, barokovej, klasicistickej, 

romantickej hudby a hudby 20. storočia,  

- rámcovo poznať periodizáciu dejín európskej 

hudby,  

- sledovať plynutie znejúcej hudby v notovom 

zázname,  

- orientovať sa v ponuke koncertov a hudobných 

podujatí vo svojom regióne i na Slovensku,  

- vymenovať koncertné sály, výstavné a 

muzeálne priestory venované hudbe vo svojom 

regióne i na Slovensku 

- vymenovať niektorých významných umelcov a 

hudobné telesá slovenskej a svetovej hudobnej 

kultúry 

  

 

Multikultúr

na výchova 

– skladby 

slovenskýc

h 

a zahranič

ných 

skladateľo

v 
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Hudobno-

pohybové 

činnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

Tanec 

Výrazová rovina 

tanca 

Spoločenské 

tance 

 

 

 

 

 

 

Opera 

Opereta 

Muzikál 

Projekt 

- meno jedného skladateľa z obdobia 

baroka, klasicizmu, romantizmu a 

žijúceho skladateľa 

 

- kultivovaný pohyb, držanie tela, 

koordinácia častí tela, rytmicky korektné 

pohyby, pohyby vyjadrujúce 

emocionálno-výrazové charakteristiky 

hudby  

- zmena pohybu v súlade so zmenou 

formotvorného prvku  

- pohybová spontánnosť, uvoľnenosť 

- valčík, polka, tango, príp. niektoré 

ľudové párové tance 

 

- syntéza hlasových, inštrumentálnych, 

hudobno-pohybových a hudobno-

vizuálnych činností  

- kamera, mikrofón, zvukové 

reproduktory, počítač, projekcia  

- kritické myslenie  

- návšteva hudobného divadla, opery, 

operety, muzikálu a pod. v 

profesionálnom divadle, alebo 

sledovanie predstavenia z videozáznamu  

 

 

 

 

 

- pohybom reagovať na počutú hudbu,   

- zapamätať si jednoduché choreografie,  

- navrhnúť pohyb k hudbe 

- navrhnúť hudbu k pohybu 

- navrhnúť jednoduché choreografie  

- pohybovo improvizovať,  

- zatancovať základné krokové schémy 

štandardných tancov 

 

 

 

- podľa vlastných návrhov vytvárať hudobno-

dramatické celky  

- príp. zhotoviť a spracovať videozáznam 

projektu 

- diskutovať o vlastnom hudobno-dramatickom 

projekte  

- koncentrovane a  s porozumením sledovať 

profesionálne hudobno-pohybového 

predstavenie, opísať ho vlastnými slovami i 

odbornou terminológiou, diskutovať o ňom  

  

 

 

 

 

Sociálny 

rozvoj 

človeka – 

spoločensk

é tance 

 

 

 

 

 

 

 

Osobnostn

ý rozvoj 

človeka – 

rozvoj 

tvorivosti 

– tvorba 

projektu 

 

Finančná gramotnosť 

 

Plánovanie, príjem, práca 

 

Čiastková kompetencia 2: Vypracovať finančný plán. Úroveň 2: Zostaviť jednoduchý podnikateľský zámer a rozpočet malého podniku – fyzickej 

osoby. (zostavenie rozpočtu vlastného hudobno-dramatického projektu). 
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Čitateľská gramotnosť 

 

Rozvoj bázovej gramotnosti:  

Rozvíjať schopnosť čítať a dekódovať význam prečítaného.   

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 reprodukovať prečítaný text.  

 

 

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 
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Etická výchova 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: ôsmy 

1 hod. týždenne 

Téma Časová 

dotácia 

 Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Zdroje etického 

poznania ľudstva 

 

Mravné hodnoty 

a normy 

 

Zdroje etického 

poznania ľudstva 

 

6 Zmysel a smer života - zdroje etiky Svedomie – mravný 

úsudok mravné hodnoty a mravné normy hodnotová 

orientácia, 

Pozitívne vzory rebríček hodnôt svedomie  

etika a náboženstvá  

 

Aktuálne etické problémy v spoločnosti 

 

uviesť hlavné zdroje etiky,  

vymenovať niektoré mravné hodnoty, vysvetliť, 

na čo slúžia mravné normy,  vysvetliť význam 

svedomia,  

vymenovať príklady pozitívnych vzorov z dejín 

a literatúry, 

porovnať etický odkaz náboženstiev,  

diskutovať o aktuálnych etických problémoch v 

spoločnosti, 

VMR – Zlo vo 

svete a vo mne 

(nebezpečenstvo 

nezriadeného 

života) 

Život a zdravie 

 

6 Telesné a duševné zdravie – štýl učenia 

 

Ochrana života 

 

Starostlivosť o zdravie , stres, drogová závislosť 

 

Lekárska etika etické problémy doby – eutanázia, génová 

manipulácia, trest smrti, interrupcia 

vysvetliť spôsoby starostlivosti o zdravie svoje 

a iných,  

identifikovať prejavy zdravého životného štýlu,  

vysvetliť dôsledky nesprávnej životosprávy, 

diskutovať o etických problémoch súčasnosti, 

rozlíšiť medzi etickým a neetickým konaním 

človeka, 

 

 

 

VMR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 

Finančná 

gramotnosť 
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Ekonomické 

hodnoty 

 

 

6 Peniaze, ako prostriedok,  a ako cieľ 

 

Svojpomoc, pomoc slabším 

 

Solidarita – rodinný rozpočet 

 

Poctivosť ochrana spotrebiteľa 

 

Reklama a manipulácia zákazníkov 

určiť formy vlastníctva,  

diskutovať o vzťahu k peniazom, vysvetliť 

pojem konzumizmus, analyzovať prejavy a 

dôsledky sociálnej nerovnosti,  

zhodnotiť význam solidarity, posúdiť potrebu 

pomoci slabším, vystihnúť negatívne prvky 

reklamy,  

vysvetliť zásady ochrany spotrebiteľa na 

konkrétnych príkladoch zo života 

VMR – zlo vo 

svete a vo mne 

VMR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 

Finančná 

gramotnosť 

Dobré meno 

a pravda 

 

10 Poznanie  

Pravda ako etická hodnota kritické myslenie, argumentácia 

pravda a lož,  

Etické dilemy  

Tajomstvo  

Dobré meno jednotlivca i spoločenstva poznanie a úsilie 

poznávať 

Tvorivosť v medziľudských vzťahoch 

 

Riešenie problémov 

zdôvodniť potrebu pravdy v živote človeka, 

 vysvetliť význam tajomstva a utajovaných 

skutočností,  

pomenovať význam poznania a poznávania v 

živote človeka,  

zdôvodniť význam rešpektovania cti a dobrého 

mena,  

diskutovať o dôležitosti vzdelávania, zostaviť si 

konkrétny plán efektívneho zvládnutia 

školských úloh. 

VMR – nezrelé 

manželstvá 

Finančná gramotnosť: Témy z ETV pre 8. Ročník 

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 – Vlastníctvo, Peniaze, ako prostriedok,  a ako cieľ, Svojpomoc, pomoc slabším, Solidarita – 

rodinný rozpočet 

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: Vlastníctvo, Svojpomoc, Solidarita  
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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. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Telesná a športová výchova Ročník: ôsmy 

2 hod. týždenne 

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 

Dodržiava  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 

-úloha rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením 

-cvičenia rozvíjajúce kondičné, kondično-

koordinačné, koordinačné schopnosti pre potreby 

každého tematického celku 

-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. 

- vysvetliť význam rozcvičenia pred vykonávaním 

pohybovej činnosti, 

- zostaviť a realizovať rozcvičenie pre každý 

tematický celok, 

 -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 

 

24 

 

 

Disciplíny a cvičebný 

obsah športovej 

gymnastiky žien, 

mužov; športového 

aerobiku, modernej 

gymnastiky 

zásady racionálnej výživy 

 

-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 

Vie vysvetliť základy racionálnej výživy, 

 

-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 

   športoch, 

-zásady bezpečného správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení, 

-zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia 

hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl. 

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. 

 

 

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 
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Loptové hry 

Základná škola Nábr. Dr. A Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: 

Loptové 

hry 

Ročník: ôsmy 

1 hod. týždenne, 33 ročne 

Tématický 

celok 

Časová  

Dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandart Prierezové 

témy 

Vybíjaná 6 Poučenie o bezpečnosti 

Prihrávky, chytanie lopty 

Pravidlá,  prihrávky – 

príjem  lopty 

Prihrávky 

Hra 

Taktika 

Turnaj 

Zásady bezpečného a účelného 

pohybu v telocvični 

Špecifické poznatky, 

charakteristika, techniky 

organizácia zápasov, činnosť 

rozhodcov 

Dodržiava  zásady bezpečného a účelného 

pohybu v telocvični 

Žiak ovláda základné herné kombinácie, 

je schopný hrať podľa pravidiel 

vie viesť jednoduchý zápis, 

rozhodovať zápas, ovláda terminológiu 

Ochrana života 

a zdravia 

človeka pri 

práci 

 

 

Basketbal 8 Prihrávky, vedenie lopty 

Streľba z miesta, z pohybu 

Dvojtakt, - streľba na kôš 

Zjednodušená hra 

Zónová obrana 

Charakteristika techniky a 

individuálnej taktiky 

osvojovanie herných činností 

prihrávok 

Nácvik, odstraňovanie chýb 

Nácvik, hra, obrana 

Žiak vie vymenovať základné herné 

kombinácie 

prejaví úroveň osvojenia herných činností, 

vie hrať podľa pravidiel 

vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas, 

terminologický vie pomenovať činnosti 

jednotlivca 

Ochrana života 

a zdravia 

Prehadzovaná 6 Prihrávky v dvojiciach, 

podanie 

Hra podľa pravidiel 

Prihrávky v trojiciach 

Prehadzovaná -  hra - 

taktika 

Prehadzovaná - turnaj 

Nácvik, odstraňovanie chýb Žiak vie vymenovať základné herné 

kombinácie 

prejaví úroveň osvojenia herných činností, 

vie hrať podľa pravidiel 

vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas, 

terminologický vie pomenovať činnosti 

jednotlivca 

Ochrana života 

a zdravia 

Florbal 13 Vedenie loptičky 

Prihrávky v dvojiciach. 

Nácvik, odstraňovanie chýb Žiak vie vymenovať základné herné 

kombinácie 

Ochrana života 

a zdravia 
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Prihrávky po čiare 

v trojiciach 

Streľba na bránku 

Hra podľa pravidiel 

Hra – turnaj 

Vyhodnotenie činnosti 

 

prejaví úroveň osvojenia herných činností, 

vie hrať podľa pravidiel 

vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas, 

terminologický vie pomenovať činnosti 

jednotlivca 

 

Finančná gramotnosť: 

 
Človek vo sfére peňazí - Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí ako jedného z prostriedkov jej vyjadrenia. (basketbal) 

 

Čítateľská gramotnosť v predmete sa nebude uplatňovať 
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Náboženská výchova 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Náboženská 

výchova 

Ročník: ôsmy 

1 hod. týždenne 

Téma Časová 

dotácia 

Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie: Prierezové témy 

Kto som? 5 Sebapoznanie a sebaúcta (jedinečnosť, objavenie 

svojej veľkosti)  

 

Zodpovednosť za prijaté dary a talenty  

 

Sebaprijatie, sebaúcta komplexy menejcennosti 

vysvetliť pojmy: sebaúcta, sebaprijatie, pocit menejcennosti,  

uviesť biblické súvislosti na túto tému, vymenovať vlastné 

talenty a dary a poukázať na zodpovednosť za ich využívanie,  

sformulovať modlitbu vďaky za prijaté dary 

 

VMaR, – Zlo vo 

svete a vo mne 

(nebezpečenstvo 

nezriadeného 

života) 

Kto je človek? 6 Úcta k človeku - odvrátená tvár ľudskosti 

(konflikty, zneužívanie a zločiny proti ľudskosti)  

Ľudská dôstojnosť - človek sa pýta „prečo“ 

(hľadanie odpovedí na otázku utrpenia v Starom 

zákone)  

Pohľad na človeka v dejinách - ľudskosť (búranie 

predsudkov, tolerancia, Ježišov postoj k ľuďom na 

okraji spoločnosti)  

Zmysel utrpenia (Boh ukrytý v biede sveta) 

Kresťanský pohľad na dôstojnosť človeka- 

objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie 

človeka) 

poukázať na dôstojnosť človeka vo svetle viery a Svätého 

písma, 

opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach a porovnať 

ho s kresťanským učením,   

oceniť napĺňanie sociálnych rolí muža a ženy z pohľadu 

kresťanského ideálu vyjadreného v Desatore, 

VMaR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 
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Ľudskosť 9 Vojna v minulosti a dnes  - odvrátená tvár 

ľudskosti (konflikty, zneužívanie a zločiny proti 

ľudskosti)  

Človek sa pýta „prečo“ (hľadanie odpovedí na 

otázku utrpenia v Starom zákone) Ľudskosť 

(búranie predsudkov, tolerancia, Ježišov postoj k 

ľuďom na okraji spoločnosti)  

Zmysel utrpenia (Boh ukrytý v biede sveta) 

objavenie ľudskosti (vykúpenie – pozdvihnutie 

človeka) 

diskutovať o príčinách a zmysle ľudského utrpenia,  

uviesť príklady o neľudskom konaní človeka,  

skúmať možnosti objavenia Boha ukrytého v biede sveta,  

poukázať na význam prijatia sviatosti pomazania chorých,  

posúdiť nebezpečenstvo náboženského fundamentalizmu, 

intolerancie a odsudzovania,  

naplánovať si pomoc núdznym, 

VMaR – zlo vo 

svete a vo mne, pomoc 

chorým  

Dôstojnosť a 

výkon človeka 

5 „Mať“, alebo “byť“ hodnota ľudskej práce a 

dôstojnosť človeka,  

 

Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva,  

 

Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi) 

Utrpenie – sviatosť pomazania chorých 

vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty človeka na 

základe iba jeho výkonu,  

porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi zákonmi 

modernej spoločnosti,  

diskutovať o zachovávaní a nerešpektovaní 7. a 10. Božieho  

prikázania,  

oceniť pozitívne vzory z dejín Cirkvi, ktoré vynikali 

milosrdenstvom, poukázať na význam prijatia sviatosti 

pomazania chorých, 

VMaR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 

Kultúra života 9 Kultúra – rozvoj človeka a ľudskej Spoločnosti 

hodnoty kultúry života a kultúry Smrti ľudskosť – 

kresťanský postoj ku kultúre života 

 

zdôvodniť hodnotu každého človeka od počatia až po 

prirodzenú smrť, podporiť prínos kresťanských hodnôt pre 

súčasnú kultúru,  

 poukázať na význam 5. Božieho prikázania pre celú 

spoločnosť, diskutovať o dôležitosti spoločného dobra a 

solidarity. 

VMaR – program 

pre správny život 

Empatia – pomoc 

iným. 

 

Finančná gramotnosť: Témy z NAV  pre 8. Ročník 

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. 
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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 

 

Dôstojnosť a výkon človeka- Mať“, alebo “byť“ hodnota ľudskej práce a dôstojnosť človeka, Cirkev slabých (etika chudoby a milosrdenstva, 

Základné princípy sociálnej náuky Cirkvi) Utrpenie – sviatosť pomazania chorých 

diskutovať o vzťahu k peniazom, vysvetliť pojem konzumizmus, analyzovať prejavy a dôsledky sociálnej nerovnosti, zhodnotiť význam 

solidarity, posúdiť potrebu pomoci slabším,  

 

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. 

 

 


