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Slovenský jazyk a literatúra 

 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

Časový rozsah výučby 9 h.týždenne; 297 h.rok 

 

Ročník prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Jazyk slovenský  sa člení na dve základné zložky čítanie a písanie. Ostatné zložky 

slovenského jazyka. Literatúra, jazyková výchova a sloh sú organickou súčasťou týchto 

dvoch základných zložiek. 

Slovenský jazyk je vstupom do vedomostí a informácií z jednotlivých rovín jazyka / 

písanie, zvuková stránka jazyka, pravopis,  slohová výchova, výcvik čítania a literárna 

výchova / . Formuje budúci vzťah k rodnému jazyku, starostlivosť o jazykovú kultúru, vzťah 

k jazykovému vzdelávaniu, dôveru v seba samého, úctu k rodisku, škole a posilňuje pozitívne 

vzťahy. Realizáciou humanistickej koncepcie výučby predchádza preťaženosti žiakov. 

Vyučovací predmet  má centrálne postavenie vo vzdelávaní, pretože vytvára 

predpoklady na zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

Ciele predmetu 

Naučiť sa správne, čitateľne, esteticky a primerane rýchlo písať, naučiť sa  jednoduchú 

úpravu  písomných prác, osvojiť si výslovnostnú normu, cvičiť sa v správnej artikulácií, 

osvojiť  si základy pravopisnej normy / mäkké a tvrdé slabiky, diakritické a interpunkčné 

znamienka, rozdelenie viet/, naučiť sa analyzovať text , vyhľadávať jazykové javy, triediť ich 

a vyhodnocovať, vedieť sa primerane orientovať v jazykových príručkách, naučiť sa 

reprodukovať text, tvoriť vlastné texty  v ústnej a sčasti aj písomnej podobe, pestovať lásku 

a úctu k materinskému jazyku, osvojiť si a zdokonaliť techniku a kvalitu čítania, vytvárať 

vzťah k literatúre žánrami, ktoré sú mu blízke, uplatňovať integráciu rozumovej a citovej 

výchovy s využitím vlasteneckej , environmentálnej, zdravotnej , dopravnej výchovy, 

rozvíjať kreativitu a samostatnosť.  

 pestovanie vedomia jazykovej príslušnosti k istému etniku, zvyšovanie 

jazykovej kultúry- verbálnych ústnych i písomných jazykových prejavov 

 získanie najzákladnejších jazykových a rečových zručností 

 dosiahnutie plynulého prechodu od reproduktívnej k produktívnej forme 

komunikácie 
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 rozvíjanie komunikačných a vyjadrovacích schopností žiakov so zameraním sa 

na kultúru jazyka 

 rozširovanie slovnej zásoby žiakov 

 poznávanie pravopisných javov v rozsahu určenom v časti písanie 

 zoznamovanie sa s rôznymi literárnymi útvarmi, najmä od slovenských 

autorov 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Kľúčové kompetencie: 

Komunikačná 

Osvojiť si základy princípu zdvorilosti a kooperácie v každodennej komunikácii -

pozdrav, oslovenie, vedieť prevziať slovo v dialógu v skupine, predstaviť sa, prosba, 

poďakovanie, ospravedlnenie; základy neverbálnej komunikácie: nadviazať očný kontakt, 

vhodný postoj a gestá pri hovorení pred skupinou spolužiakov. 

Kognitívna 

Analyzovať celok na časti a syntetizovať časti do celku: text – veta – slovo – slabika – 

hláska. Formou hier s hláskami a písmenami, slovami a vetami rozvíjať fluenciu, flexibilitu a 

originalitu myslenia. Učiť sa vyhľadávať informácie o jazyku v tlačených slovníkoch a 

encyklopédiách, aj v elektronických zdrojoch. 
Rozvíjať základy funkčnej gramotnosti. 

Stratégia vyučovania 

Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na 

1.stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať 

žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť 

ich stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne 

postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na 

riešenie reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko 

a prirodzenev činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je 

vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na 

žiaka, ktoré sa nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu- tzv. 

Zážitkové učenie. Učiteľ na hodinách slovenského jazyka v rámci komunikácie môže 

využívať poznatky napr. „tvorivého písania“, je nutné využívať neverbálnu komunikáciu. Ide 

o to, aby vedomosti, ktoré žiak nadobúda v jazykovom vyučovaní vedel konkrétne 

a prakticky využiť v ďalších predmetoch. 
Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne: 

 žiak naučené poznatky dokáže intenzívne precítiť a prežívať 

  uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov 

  realizujú sa medzizložkové a medzipredmetové vzťahy 

  žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život 

  vz ťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej práce 
Učebný plán v predmete Slovenský jazyk a literatúra v 2. a 3. ročníku ZŠ disponuje 8 hodinami týždenne.  

Jazyková komunikácia (gramatika, pravopis a písanie) obsahuje učivo 

z fonetiky, lexiky a syntaxe. V učive 2.ročníka sa eliminuje morfologická rovina. Učivo 

o podstatných, prídavných menách a slovesách sa presúva do 3. ročníka ZŠ. Učivo: 

„Všeobecné a vlastné podstatné mená“ sa taktiež eliminuje. Vyučuje sa len v spojitosti 

s praktickými písomnosťami (list, pohľadnica, adresa) na hodinách písania a slohu. 

Zaraďujeme ho ku komunikačným zručnostiam. Učivo je jednoznačne vymedzené vo 

vzdelávacom štandarde.  
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Čítanie a literárna výchova – zmeny nastali najmä v kompetenciách, ktoré žiak 

nadobúda prostredníctvom tejto zložky. Technická stránka čítania zostáva i naďalej 

zachovaná. Rozdiel nastáva v tom, že žiak sa učí predložený text čítať s porozumením. 

Komunikácia a sloh je založená na verbálnej i neverbálnej komunikácii. Oblasť verbálnej 

komunikácie je zameraná na ústne vyjadrovanie. Žiak vie nájsť súvislosť medzi ilustráciou 

a obsahom prečítaného textu. Žiak vie vyjadriť svoj názor na ilustráciu v knižke. Vie 

porozprávať svoj zážitok pred triedou, obecenstvom. Dokáže usporiadať obrázky podľa 

časovej a príčinnej súvislosti. Vie samostatne porozprávať obsah jednoduchého textu, 

reprodukovať rozprávku, povesť a pod. 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia - SJL 

   U žiakov v priebehu školského roka budeme hodnotiť: vzťah a prístup k predmetu,  

schopnosť samostatne riešiť daný problém, úpravu a vedenie zošita, aktivitu na vyučovaní,  

písomné práce na záver prebratého tematického celku, rozcvičky a bleskovky, tvorivé  

cvičenia, doplňovacie cvičenia, odpisy, prepisy textov, vedenie  čitateľského denníka,  

prednes, projektové knihy, techniku  čítania, čítanie s porozumením a výrazné  čítanie,  

reprodukcie textov, orientáciu v texte, krátke slohové práce   

 Písomné previerky vedomostí žiakov 
V rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sú v 2. – 4. ročníku učebnými 

osnovami(UO) presne stanovené zamerania a počty povinne klasifikovaných kontrolných 

diktátov, ktoré má žiak absolvovať v príslušnom ročníku.   

Cvičné diktáty (neklasifikované) sa píšu podľa potreby. Nemusí ísť o súvislé texty. 

Môžu to  

byť slová, slovné spojenia, samostatné vety. Kontrolné diktáty sa píšu po prebratí 

daného učiva, na ktoré je diktát zameraný. Môže ísť o súvislý text alebo samostatné vety.  

V 1. ročníku neurčujeme počet kontrolných diktátov, ani ich zameranie, tento ročník je 

špecifický. Je v kompetencii vyučujúceho, aby objektívne zvážil, koľko kontrolných diktátov 

so žiakmi napíše a na  čo budú zamerané. Dôležité je, aby nedošlo k predimenzovaniu počtu 

týchto diktátov.  

V slovenskom jazyku sa v 2.–4. ročníku môžu pravidelne písať pravopisné cvičenia 

zamerané na upevňovanie preberaného  učiva. Pravopisné cvičenia sa neznámkujú. 

 O správnosti sú žiaci informovaní počtom chýb alebo bodov.  

Výstupné písomné práce v 3. a 4. ročníku zo slovenského jazyka sú predpísané 

vedením školy a ich výsledky sa zhodnocujú a porovnávajú s predošlými ročníkmi.  

  

Ústne previerky vedomostí žiakov 
Pri verbálnej kontrole budeme zisťovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou UO ŠkvP. Po ústnej odpovedi oznámi učiteľ známku ihneď, 

pri hodnotení úloh a cvičení sa využíva slovné hodnotenie formou stručného komentáru.   

  

Čítanie a literárna výchova  
Predmetom hodnotenia a klasifikácie v čítaní a literárnej výchove sú všetky zručnosti, 

vedomosti a estetické činnosti, ktoré sú uvedené v učebných osnovách pre jednotlivé 

ročníky. Podklady na klasifikáciu sa budú získavať prevažne ústnou formou. 
Okrem 

toho možno hodnotiť a klasifikovať výtvarné vyjadrenie žiakov (napr. obrázkovú 

osnovu, 

ilustráciu...) a ich pohybovú činnosť (dramatizácia, vyjadrenie pohybom). 

Klasifikácia literatúry bude vychádzať z prioritného postavenia estetickej funkcie jej 

obsahu, 

preto najvhodnejším spôsobom je kombinované klasifikovanie: 
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- prostredníctvom známky budeme klasifikovať úroveň zvládnutia techniky čítania 

(čitateľské 

zručnosti), teoretické vedomosti z literatúry 

- slovne sa hodnotia čitateľské schopnosti a zručnosti, schopnosť interpretovania, 

hodnotové činitele i estetické vnímanie (slovné hodnotenie je súčasťou klasifikovania 

známkou). 

Pri hodnotení čítania sa rešpektujú  zvláštnosti a  individuality žiakov. Podľa zváženia a 

možností si učiteľ vyberá mimočítankovú  literatúru a minočítankové čítanie. Hodnotí 

prednes 2-5 básní alebo próz. Hodnotí sa plynulosť, správnosť čítania, správna intonácia, 

čítanie s porozumením, práca s textom. Klasifikovať môžeme súbor činností a vedomostí, v 

ktorých je aj čitateľský prejav. 

  

Slohové písomné prejavy 
  

Úlohou slohovej výchovy v 2. ročníku je tvorenie a rozširovanie slovnej zásoby, 

spájanie slov do viet a tie do krátkych súvislých ústnych prejavov. Súvislý jazykový prejav 

by mal 

obsahovať  4 – 6 viet, a to na základe otázok alebo spontánneho rozprávania. Vety majú 

dávať zmysel. Žiak má hovoriť  plynule, neopakovať stále tie isté slová. V 2. ročníku 

samostatný písomný prejav od žiakov nevyžadujeme. 

  

V slohovej výchove v 3. ročníku hodnotíme výber jazykových prostriedkov, 

usporiadanie 

prejavu podľa bodov osnovy, zvládnutie predpísaných slohových druhov (reprodukcia, 

rozprávanie, pohotovosť v prejavoch spoločenského styku...) rozprávanie podľa 

obrázkovej osnovy. Postupne prechádzame po ústnej príprave ku kolektívnej tvorbe 

písomného prejavu. V druhom polroku ku samostatnej slohovej práci. Jej rozsah je v 

priemere 6 – 10 viet./rozprávanie podľa obrázkovej osnovy/. 

  

V 4. ročníku v slohovej výchove hodnotíme, ako vedia žiaci zozbierať a rozčleniť 

jazykový 

materiál na úvod, jadro a záver. Sledujeme časovú postupnosť a usporiadanie deja. 

Oceňujeme štylizáciu prejavu, výber synoným, prirovnaní, personifikáciu. Rozsah 

priemernej 

práce je 12 – 15 viet (poľa slohového druhu). Každý písomný prejav žiakov nasleduje 

vždy 

po dôkladnej motivácii a ústnej príprave, v ktorej sú zahrnuté invenčné, štylistické 

a kompozičné cvičenia. 

  

Hodnotenie písomných slohových prejavov 

V 2. ročníku je dôraz kladený najmä na komunikáciu a rečový prejav. Hodnotíme 

slovne nie známkou. 

V 3. a 4. ročníku sa zameriavame v súlade s UO ŠkVP aj na kratšie písomné prejavy. 

Hodnotíme dvomi známkami a to za  vnútornú formu (štylistickú a kompozičnú stránku) a  
vonkajšiu formu ( celková úprava a dojem). 

  

Písanie a grafomotorické zručnosti: Nie sú samostatnou zložkou SJL a neklasifikujú sa. 

Hodnotí sa čitateľnosť, úhľadnosť, primeraná rýchlosť, dodržiavanie pomerov a veľkosti 

písmen. Pri kontrolných prácach nie je dovolené aby nedostatky v tvare písma ovplyvnili 

obsahovú hodnotu a klasifikáciu žiakovej práce. V nich písomný prejav neklasifikujeme. 
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Žiak s vývinovými poruchami učenia (dyslexia, dysgrafia, dysortografia) môže písať 

diktát, alebo byť skúšaný inou jemu primeranou písomnou formou alebo slovne, učiteľ 

vyčísli počet chýb a pri hodnotení spolupracuje so žiakom. Samostatné kontrolné práce, 

odpisy, prepisy a pravopisné cvičenia sa píšu podľa uváženia učiteľa. 

 Estetická stránka grafického prejavu žiaka so zrakovým postihnutím, ktorý používa 

bežné písmo, sa nehodnotí. 

 

Učebné zdroje 

 Vzdelávací štandard zo slovenského jazyka pre 1. stupeň základnej školy, 

schválilo MŠ SR dňa 22. 8. 2003 

 Učebné osnovy slovenského jazyka a literatúry pre 1. stupeň ZŠ, schválilo MŠ 

SR dňa 3. 4.1997 

 Nemčíková M., Hirková A.,Šlabikár-Lipka pre 1 ročník ZŠ 

 Nemčíková M., Hirková A, Pracovný zošit k Lipke 

 Hirschnerová, Z., Dienerová E., Nosáľová M., Slovenský jazyk- metodická 

príručka pre 2.ročník ZŠ 

 Hirschnerová, Z., Dienerová E., Nosáľová M., Slovenský jazyk pre 2. ročník 

ZŠ- učebnica 

 Hirschnerová, Z., Dienerová E., Nosáľová M.,Slovenský jazyk pre 2. ročník 

ZŠ- pracovný zošit 

 Damboráková, V., Písanie v druhom ročníku ZŠ- metodické poznámky 

 Damboráková, V., Písanie v druhom ročníku ZŠ- 1. a 2. zošit 

 Nosáľová M., Dienerová E., Hirková A., Čítanka pre 2. ročník ZŠ 

 Nosáľová M., Dienerová E., Hirková A., Pracovný zošit k čítanke pre 2. 

ročník ZŠ 

 Nosáľová M., Dienerová E., Hirková A., Metodická príručka k čítanke 

 Kovárová, D., Kurtulíková, A., Mimočítankové čítanie- metodické poznámky 

 Kovárová, D., Kurtulíková, A., Mimočítankové čítanie- pracovný zošit pre 2. 

ročník 

 Benková S., Komlóssyová H., Pavlovič J., Štefeková K., Čítanka pre 3. ročník 

 Hirschnerová Z., Sedláková M., Kesselová J., Slovenský jazyk- metodická 

príručka pre 3.ročník 

 Hirschnerová Z., Sedláková M., Kesselová J., Slovenský jazyk pre 3. ročník- 

učebnica 

 internetové stránky: www.infovek.sk, www.alik.cz, www.skolahrou.sk 

 www.modernyucitel.sk, www.aitec.sk 

  

http://www.skolahrou.sk/
http://www.modernyucitel.sk/
http://www.modernyucitel.sk/
http://www.aitec.sk/
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Slovenský jazyk 

a literatúra- čítanie a písanie 

Ročník: prvý 

9 hodín týždenne/ 297 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Prípravné 

obdobie- čítanie 
8 Tvorenie viet 

Vyvodenie 

pojmov veta, slovo 

Vyvodenie pojmu 

slabika a 

samohláska 

Pomenovať obrázky, formulovať 

krátke vety, povedať niekoľko viet 

o ilustrácii, učiť sa krátke rečňovanky – 

jazykové prejavy, verbálna 

a neverbálna komunikácia. 

Rozčleniť vetu na slová pomocou 

názoru, pochopiť význam slov „slovo“ 

a veta. Rozčleniť slová na slabiky 

pomocou názoru, pochopiť význam 

slova „slabika“. 

Analýza slov na hlásky. 

Žiak 

- tvorí vety na základe ilustrácií v šlabikári 

- formuluje krátke otázky a primerané výstižné 

odpovede na otázky 

- odpovedá celou vetou 

- sa naučí krátke rečňovanky 

- dokáže členiť vetu na slová a spätne tvoriť 

vety 

- dokáže rozdeliť slovo na slabiky 

- sluchom analyzuje prvú a poslednú hlásku, 

postavenie hlások v slove 

- správne a zreteľne artikuluje hlásky a slabiky 

Dopravná 

výchova 

Environmentálna 

výchova 

Prírodoveda 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Nácvičné - 

šlabikárové 

obdobie 

112 Hláska- písmeno 

Slabika, slovo, 

veta, krátky text 

Malé a veľké písmená písanej 

a tlačenej abecedy jednotlivých 

tvarových skupín – hláska – písmeno, 

slovo v závislosti na poradí, ako sú 

uvedené v šlabikári pre 1. ročník, 

nácvik čítania otvorených 

a zatvorených slabík, slov, 

jednoduchých viet, vlastných mien 

osôb, miesta bydliska, prvého slova vo 

vete, rozlišovacie „diakritické“ 

znamienka, rozdeľovacie (interpunkčné 

znamienka). 

- pri ústnom prejave dodržiava správne 

dýchanie, artikuláciu a spisovnú výslovnosť 

- adekvátne komunikuje s prihliadnutím na 

situáciu 

- prečíta malé a veľké písmená písanej 

a tlačenej abecedy, spája hlásky do slabík, 

slabiky do slov, slová do viet 

- prečíta vety a krátke celky, ktoré obsahujú: 

otvorené slabiky 

- slabiky so spoluhláskovou skupinou, 

viacnásobnú spoluhláskovú skupinu, 

slabičné r ŕ, l ĺ v písanej aj tlačenej forme 

Environmentálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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    - prečíta arabské číslice 

- správne číta hlásky s dĺžňom, mäkčeňom 

a vokáňom 

- správne číta bodky, otáznik, výkričník, 

čiarku, spojovník 

 

Čítankové 

obdobie 
30 Texty a témy 

z platných 

a používaných 

čítaniek 

Vety, text: nadpis, riadok, článok. 

Diakritické a interpunkčné znamienka. 

Zdokonaľovanie techniky čítania, 

čítanie s porozumením. 

Voľná reprodukcia prečítaného textu. 

Vyjadrenie pocitov vyvolaných 

prečítaným textom. 

Príprava na prechod k tichému čítaniu. 

- správne číta krátky text po príprave 

- určí počet riadkov v článku 

- vymyslí, zmení nadpis článku 

- spája slová do viet, vety do krátkych 

jazykových celkov 

- reprodukuje umelecký a vecný text 

- zdramatizuje kratší prozaický alebo básnický 

text 

Dopravná 

výchova 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Nácvičné 

obdobie- písanie 
16 Slabiky, slová 

Veľké a malé 

písmená, vety 

Zošity s predtlačou 

č. 1-4 

Uvoľňovacie cviky. 

Vyvodenie a nácvik písmen slovenskej 

abecedy v poradí závislom od 

používaných učebníc a písaniek. 

Samostatné písanie jednoduchého textu 

s dôrazom na dodržiavanie základných 

parametrov písma. 

V písanom prejave aplikovať 

pravopisné javy. 

- žiak si osvojí uvoľňovacie cviky zápästia 

pred písaním 

- si osvojí písanie písmen slovenskej abecedy 

- správne podľa predlohy odpíše i podľa 

diktovania napíše tvary malých i veľkých 

písmen písanej abecedy podľa požiadaviek na 

písmeno pre 1. Ročník, 

- spája písmená do slabík a slov 

- odpíše písané slabiky, slová a vety 

- prepíše tlačené slabiky, slová, vety 

- čitateľne a úhľadne podľa diktovania krátke 

známe slová, jednoduché vety a číslice 

- napíše vlastné mená osôb, miesto bydliska 

a prvé slovo vo vete veľkým začiatočným písmenom 

Dopravná 

výchova 

Environmentálna 

výchova 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Čítankové 

obdobie- písanie 
131 Veta, text, zošity 

s predtlačou 5 a 6 

Zdokonaľovanie techniky písania. 

Odpis a prepis textu. 

Písanie podľa diktovania. 

Precvičovanie pravopisných javov. 

Vytváranie spôsobilostí samostatne sa 

vyjadrovať. 

- čitateľne a úhľadne podľa predlohy odpíše 

jednoduchý písaný text 

- čitateľne a úhľadne podľa predlohy – prepíše 

jednoduchý tlačený text 

Dopravná 

výchova 

Ochrana života 

a zdravia 
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 
Predmet: Slovenský jazyk a literatúra  Ročník: druhý 9 hodín týždenne 297h ročne 

Tematický 

celok  

Časová 

dotácia  

Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové témy 

Hláska a 

písmeno 

25 Rozlíšenie hlásky a 

písmena Rozdelenie 

hlások Rozlišovacie 

znamienka Samohlásky 

Dvojhlásky Spoluhlásky 

Odlíšenie hlásky od písmena 

Delenie hlások na 

samohlásky, dvojhlásky a 

spoluhlásky Správne 

vyslovovanie a písanie hlások 

s jednotlivými rozlišovacími 

znamienkami Správne 

vyslovovanie a písanie 

samohlások Správne 

vyslovovanie a písanie 

dvojhlások Rozlišovanie 

tvrdých a mäkkých 

spoluhlások 

Žiak vie odlíšiť hlásku od písmena  

Žiak vie rozdeliť hlásky Žiak vie používať 

rozlišovacie znamienka Žiak vie správne 

vyslovovať a písať samohlásky, dvojhlásky 

a spoluhlásky 

napísať tlačené a písané písmená slovenskej 

abecedy 

vymenovať a napísať písmená v abecednom 

poradí 

zoraďovať slová v abecednom poradí na 

základe prvého písmena 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj  

Mediálna výchova 

Slabika 49 Tvrdé slabiky Mäkké 

slabiky Jednoslabičné 

slová Viacslabičné slová 

Správne vyslovovanie a 

písanie y/ý po tvrdých 

spoluhláskach Písanie a 

vyslovovanie ď ť ň ľ s 

mäkčeňom a bez mäkčeňa 

pred e, i, ia, ie, iu 

Rozlišovanie jednoslabičných 

slov Rozlišovanie 

viacslabičných slov 

rozoznávať krátke a dlhé slabiky 

správne spájať spoluhlásky a samohlásky do 

slabík 

správne spájať spoluhlásky a dvojhlásky do 

slabík 

rozdeľovať slová na slabiky 

rozdeľovať slová na jednoslabičné 

a viacslabičné 

správne rozdeľovať slová na konci riadku 

rozoznávať kvantitu slabík 

rozdeľovať slová s dvojhláskami na slabiky 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 Enviromentálna 

výchova 

Veta 42 Druhy viet Oznamovacie 

vety Opytovacie vety 

Rozkazovacie vety 

Spájanie slov do viet Správne 

písanie a intonovanie 

oznamovacích viet Správne 

písanie a intonovanie 

opytovacích viet Správne 

písanie a intonovanie 

rozkazovacích viet 

tvoriť gramaticky správne vety 

poznať druhy viet (oznamovacie, opytovacie, 

rozkazovacie, želacie a zvolacie) 

správne používať za vetami interpunkčné 

znamienka: bodku, otáznik, výkričník 

uplatňovať melódiu vety podľa 

komunikačného zámeru výpovede 

rozlišovať neúplnú vetu v texte 

Dopravná výchova 

Ochrana života a 

zdravia  

Výchova k bezpečnosti 

v cestnej premávke 

Prezentačné zručnosti 
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Komunikačno-

slohová 

výchova 

39 Verbálna a neverbálna 

komunikácia  

Pravidlá komunikácie 

Recepcia a produkcia 

jazykových komunikátov  

Aktívne počúvanie a čítanie 

s porozumením 

O Druhy pozdravov, 

predstavenie sa, oslovenie, 

ďakovanie, prosenie 

Rozprávanie pomocou 

obrázkov Uvedomovanie si 

pravidiel komunikácie, 

rozlíšenie tykania a vykania, 

blahoželanie Ako sa 

rozprávame bez úst? 

Kreatívne písanie a 

rozprávanie Vzájomný dialóg, 

počúvanie rozprávky, divadlo, 

časopisy 

zablahoželať ústne aj písomne, používať 

tykanie a vykanie v závislosti od danej situácie 

napísať správne adresu svojho bydliska 

napísať jednoduchý (súkromný) list 

sformulovať blahoželanie ústne, písomne 

napísať blahoželanie na pohľadnicu 

porozprávať vlastný zážitok porozprávať obsah 

z prečítaného textu 

porozprávať príbeh podľa série obrázkov 

porozprávať dej konkrétneho alebo 

vymysleného príbehu vytvoriť nadpis k 

príbehu opísať predmet podľa jeho 

najvýraznejších (osobitých) znakov 

opísať ilustráciu pomocou vlastnej slovnej 

zásoby. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj Tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Písanie 39 Malé a veľké písmená 

písanej a tlačenej abecedy 

Písanie jednoduchých viet 

Písanie vlastných mien 

Písanie číslic 

Písanie malých a veľkých 

písmen písanej a tlačenej 

abecedy 

Rozdelenie hlások na 

samohlásky, dvojhlásky a 

spoluhlásky  

Spájanie samohlások a 

spoluhlások do slabík a slov  

Písanie a nácvik jednoduchých 

viet: oznamovacích, 

opytovacích, rozkazovacích, 

zvolacích a želacích viet.  

Veľké písmená na začiatku 

viet a vlastných mien  

Nápisy a nadpisy  

Písať listy a pohľadnice  

Dodržiavanie písomných 

zručností pri písaní číslic 

Žiak vie správne použiť malé a veľké písmená 

písanej a tlačenej abecedy  

Žiak vie vytvárať z hlások slabiky a slová, 

tvoriť jednoduché vety  

Žiak vie správne používať veľké písmená pri 

písaní vlastných mien Žiak vie aj v matematike 

písať správne tvary číslic 

Dopravná výchova 

Ochrana života a 

zdravia 

Enviromentálna 

výchova 
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Čítanie a literárna výchova  
Téma  Obsahový štandard  Výkonový štandard  Prierezové 

témy 

Ľudová slovesnosť - 

Vyčítanky Rapotanky 

Hádanky Príslovia 

Porekadlá 

Rozvíjanie fluencie, flexibility a originality myslenia 

formou hier s hláskami, písmenami, slovami a vetami a 

jednoduchými útvarmi ľudovej slovesnosti 

odlíšuje krátke literárne útvary ľudovej slovesnosti od iných 

literárnych útvarov (napr. rozprávok) 

zaspievať ľudovú pieseň podľa vlastného výberu, 

Sociálny a 

osobnostný rozvoj 

Formovanie 

mravnej výchovy 

Ľudová rozprávka Pojem rozprávka.  

Obsah rozprávky, dej, identifikácia postáv, ktoré v 

rozprávke vystupujú. 

vysvetliť pojem ľudová rozprávka 

plynulo prečítať text ľudovej rozprávky 

identifikovať postavy v rozprávke 

porozprávať dej rozprávky povedať ponaučenie vyplývajúce 

z rozprávky, vymenovať názvy niektorých rozprávkových 

kníh 

Ochrana života a 

zdravia 

Enviromentálna 

výchova 

Text  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báseň 

Nadpis 

V poézii a próze slovenských a svetových autorov 

spoznávanie života detí a zvierat 

Poznávanie pojmov: knižnica, spisovateľ, ilustrátor, 

divadlo, bábkové divadlo, poézia, próza, rozprávka, 

zdrobnenina 

Krátka a výstižná charakteristika textu. Text jeho 

tlačená alebo písaná forma - texty rozprávok, básní, 

piesní, texty kníh, časopisov a pod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Báseň je krátky alebo dlhší veršovaný útvar. Autor v 

nej zvyčajne vyjadruje svoje myšlienky, pocity. Báseň 

môže byť veršovaná alebo neveršovaná. Nadpis alebo 

názov ako výstižné a krátke pomenovanie nejakého 

básnického alebo prozaického útvaru. 

porozumieť, že text má určitý komunikačný zámer (oznámiť 

niečo, poučiť niekoho, prípadne pobaviť) 

uplatňovať správnu techniku čítania pri čítaní akéhokoľvek 

textu 

čítať plynulo súvislý text, správne dýchať, artikulovať, 

dodržiavať správnu výslovnosť, prečítať text na primeranej 

úrovni, pričom uplatňuje vhodnú moduláciu hlasu, 

suprasegmentálne javy (melódia vety, slovný prízvuk, dôraz, 

pauza, rytmus, intenzita hlasu) 

čítať text s porozumením 

reprodukovať informácie podľa otázok formulovaných 

učiteľom, ktoré sú v texte 

vysvetliť pojem zdrobnenina 

vyhľadať zdrobneninu v texte 

vytvoriť krátky literárny text so zdrobneninami 

porozumieť informáciám, podľa otázok formulovaných 

učiteľom, ktoré sú v texte uvedené nepriamo 

vyjadriť vlastný názor na prečítaný text 

 

rozlíšiť báseň od iných literárnych útvarov 

identifikovať veršované a neveršované literárne útvary, 

identifikovať v básni strofu identifikovať v básni rým, verš, 

zarecitovať báseň (básne) podľa vlastného výberu 

identifikovať nadpis v texte tvoriť nadpis k rôznym textom 
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(básnickým alebo prozaickým) 

Autor, 

spisovateľ/spisovateľka 

Čitateľ  

Kniha, knižnica 

Ilustrácia 

Autor je osoba, ktorá píše literárne texty alebo články 

v novinách a časopisoch.  

Spisovateľ/spisovateľka osoby, ktoré píšu literárne 

diela - básne, poviedky, rozprávky, divadelné hry, 

alebo iné literárne útvary.  

Pojmy kniha, knižnica, čitateľ.  

Pre žiakov 2.roč ZŠ sa pojem kniha spája najmä s 

literárnym dielom - 

kniha rozprávok, poviedok básní a pod.  

Návšteva knižnice a vyhľadávanie kníh v knižnici - 

pozitívny vzťah ku knihám, knižnici.  

Vedenie čitateľského denníka  

Ilustrácia vyjadruje podstatu literárneho textu. 

Rozhovory so žiakmi o ilustráciách. Literárne a 

výtvarné umenie veľmi úzko súvisia, navzájom sa 

dopĺňajú. Pestujeme u žiakov vzťah k výtvarnému 

umeniu. 

vyhľadávať v textoch mená autorov detskej literatúry 

 poznať mená najznámejších autorov detskej literatúry 

orientovať sa v knižnici 

čítať knihy od známych slovenských aj zahraničných 

autorov detskej literatúry, povedať obsah prečítanej knihy 

vymenovať postavy z prečítanej knihy 

poznať mená detských ilustrátorov 

nakresliť ilustráciu k prečítanej knihe 

 

Bábkové divadlo Bábkové divadlo – krátka definícia, jednoduchý opis 

ako vyzerá bábkové divadlo. Kto v ňom vystupuje? 

Ako vyzerajú bábky (figúrky), kto s nimi pohybuje? 

(bábkoherec) 

vysvetliť pojem bábkové divadlo, 

vysvetliť, čo je bábka, kto je bábkoherec, bábkar 

zhotoviť jednoduchú bábku (z papiera, látky) 

zahrať bábkovú hru so spolužiakmi, 

 

Noviny a detské 

časopisy 

Noviny a časopisy – definícia pojmov. Na čo slúžia, 

akú majú funkciu. Kde ich možno kúpiť.  

Časopisy a noviny pre dospelých. Názvy detských 

časopisov. 

 

čítať nahlas a s porozumením veku primerané texty z novín a 

detských časopisov 

povedať stručný obsah prečítaného textu 

poznať názvy známych detských časopisov 

 

 

Kritériá kontroly a hodnotenia diktátov: 

Počet a zameranie kontrolných diktátov v 2. ročníku:  počet: 10  

Zameranie:  

1. Opakovanie učiva z 1. ročníka ZŠ  

2. Hláska a písmeno (ch, dz, dž)  

3. Samohláska ä  

4. Dvojhlásky  
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5. Tvrdé spoluhlásky 

6. Opakovanie učiva za 1. polrok  

7. Mäkké spoluhlásky  

8. Slabiky di, ti, ni, li, de, te, ne, le  

9. Vety  

10. Opakovanie učiva z 2. ročníka 

 

Stupnica hodnotenia kontrolných diktátov:  

0 – 1 chyba  = 1  

2 – 4 chyby  = 2  

5 – 7 chýb  = 3 

 8 – 10 chýb  = 4  

11 a viac chýb  = 5  

Rovnaké chyby v tom istom slove sa pokladajú za jednu chybu, napríklad ríchly chlapec mal ríchly krok – (1 chyba) 

Rozsah kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch: 

2. ročník 20 – 30 plnovýznamových slov 

Poznámka: Navrhovaný rozsah slov platí aj pri prepise a odpise textu. 

Finančná gramotnosť 

 Slohová zložka: prosba, želanie – Zoradiť osobné želania, potreby podľa ich dôležitosti. 

 Slohová zložka: rozhovor -  Úver a dlh - Porozprávať sa o tom, čo môže nastať pri požičiavaní si cenných papierov alebo peňazí. Opísať,  aké      

vlastnosti má mať človek, ktorý si požičiava obľúbenú osobnú vec. Opísať postup ako si získať dôveru požičiavajúceho, ak stratil alebo poškodil 

požičanú vec. 

 Slohová zložka: tvorba otázok – žiadosť o informáciu - Vysvetliť prečo sa ľudia potrebujú poistiť. Na jednoduchých príkladoch názorne ukázať, 

ako poistenie funguje.                             
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Matematika 

 
Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 h. týždenne; 165h. rok 

4.h týždenne, 132 h rok 

Ročník prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet matematika je založený na realistickom prístupe k získavaniu nových 

vedomostí a k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. 

Predmet zahŕňa: 

 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými 

objektmi 

 vytváranie presných učebných návykov 

 formuje presné myslenie, argumentáciu, rozvíja algoritmické myslenie 

 vedomosti matematického a informatického poznania dokomentujúce potrebu 

matematiky a informatiky pre spoločnosť 

Ciele predmetu 

 vytvorenie a rozvíjanie kladného vzťahu k spoločných európskym hodnotám 

(humánne a demokratické hodnoty, ochrana a zveľaďovanie prírody, 

starostlivosť o svoje zdravie) 

 rozvíjať také schopnosti, ktoré pripravia žiakov na samostatné získavanie 

poznatkov 

 presné použitie materinského a odborného jazyka a správna aplikácia 

matematickej symboliky, využívanie osvojených pojmov a postupov pri 

riešení úloh 

 pri riešení úloh podporiť a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti, 

samostatnosť, rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti 

 rozvíjať numerické zručnosti žiakov 

 rozvíjať orientáciu v rovine a priestore 

 budovať vzťah medzi matematikou a realitou, rozvíjať logické a kritické 

myslenie 
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 spolu s ostatnými predmetmi sa podieľať na rozvíjaní schopností žiakov, 

používať prostriedky IKT 

 

Obsah predmetu 
 elementárne matematické poznatky, zručnosti a činnosti s matematickými 

objektmi rozvíjajúce kompetencie potrebné v ďalšom živote (osobnom, 

občianskom, pracovnom a pod.) 

  vytváraním presných učebných návykov rozvoj žiackych schopností, 

presného myslenia a formovania argumentácie v rôznych prostrediach, rozvoj 

algoritmického myslenia 

  súhrn veku primeraného matematického a informatického poznania, ktoré 

tvoria východisko ku všeobecnému vzdelaniu kultúrneho človeka 

  informácie dokumentujúce potrebu matematiky a informatiky pre spoločnosť 

Vzdelávací obsah matematika v 1-4. ročníku ZŠ zapadá do piatich tematických 

okruhov, čo sa zachováva aj pre ostatné stupne vzdelávania, pričom na každom stupni 

explicitne nemusí byť zastúpený každý tematický okruh: 
 

  Čísla, premenná a počtové výkony s číslami 

  Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 

  Geometria a meranie 

  Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 

  Logika, dôvodenie, dôkazy 

I. Sčítanie a odčítanie v obore do 20 s prechodom cez základ 10 

Sčítanie a odčítanie s prechodom cez základ 10 s dôrazom na automatizáciu týchto 

príkladov. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

II. Vytváranie prirodzených čísel v obore do 100 

Prirodzené čísla 20 – 100. Počítanie počtu vecí, ..., po jednom, po dvoch, po desiatich, 

utváranie skupín vecí, ...o danom počte. Čítanie a písanie čísel 20 – 100. Porovnávanie čísel. 

Riešenie úloh na porovnávanie (viac, menej rovnako). 

III. Geometria 

Budovanie telies z kociek podľa vzoru, obrázka. Bod, priamka úsečka. Rysovanie 

priamok a úsečiek. 

Vyznačovanie úsečiek na priamke. Meranie dĺžky úsečky. Jednotka centimeter (cm), 

decimeter (dm), meter (m). Porovnávanie úsečiek podľa ich dĺžky. 

IV. Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel v obore do 100 

Sčítanie a odčítanie v obore do 100. Počítanie spamäti. Písomné počítanie. Riešenie 

úloh na sčítanie a odčítanie. 

Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 
Vyslovenie tvrdení o činnostiach, obrázkoch, posúdenie ich pravdivosti. Riešenie 

nepriamo sformulovaných úloh. Sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti predmetov, 

čísel. Hľadanie všetkých možností usporiadania dvoch, troch predmetov, farieb, písmen, 

čísel. 

I. Násobenie a delenie v obore násobilky 

Dokončenie násobenia a delenia v obore násobilky. Slovné úlohy na násobenie a delenie. 

II. Sčítanie a odčítanie v obore do 10 000 

Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti (desiatok, stoviek a tisícok s desiatkami, 

stovkami a tisíckami, s dvoj-, troj- a štvorcifernými číslami), písomne a pomocou kalkulačky. 

Skúška správnosti riešenia. Riešenie slovných úloh. 
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III. Geometria a meranie 

Rysovanie štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti, pomenovať ich vrcholy a strany, 

dvojice susedných strán. Zväčšovanie a zmenšovanie. Vedieť narysovať trojuholník, 

pomenovať jeho vrcholy a strany. 

Odmerať veľkosť jeho strán s presnosťou na centimetre, na milimetre. Získať zručnosť 

s rysovaním kružnice daným stredom, daným stredom a polomerom. Rozlíšiť kruh 

a kružnicu. Stavba telies zo stavebnicových kociek podľa vzoru a poľa obrázka. Premieňanie 

jednotiek dĺžky. 

IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie 

Získanie skúsenosti s pravdivosťou a nepravdivosťou výrokov, negáciou výrokov. 

Vytváranie stĺpcových diagramov z údajov získaných žiakmi. Počítanie aritmetického 

priemeru pre menší počet dát.  

Stratégia vyučovania 
Na splnenie cieľov vyučovania matematiky je nevyhnutné využívať aktivizujúce 

vyučovacie metódy, akceptujúce vekové zvláštnosti a aktuálnu úroveň vedomostí a zručnosti 

žiakov, ich skúsenosti, prostredie, v ktorom žijú. Z motivačných a aktivizujúcich metód je 

vhodné využívať rôzne didaktické hry, inovačné metódy ako sú mapy mysle, brainstorming, 

zhlukovanie, prácu vo dvojiciach. 

Pri opakovaní a precvičovaní učiva je vhodné využívať prácu v skupinách 

homogénnych aj heterogénnych. Pri riešení úloh je potrebné dané úlohy gradovať od 

jednoduchších k zložitejším vyžadujúcich využitie vyšších myšlienkových operácií. 

Aktivita žiaka pri vyučovaní matematiky nemá byť orientovaná len na úsilie 

zapamätať si, ale má byť spojená s hľadaním podstaty problému, so samostatným myslením. 

Vyučovanie má do istej miery kopírovať objaviteľský postup. To si vyžaduje, aby sa učivo, 

pokiaľ je to možné, predkladalo vo forme problémov a otázok, ktoré majú žiaci riešiť. Pri 

riešení problémov sa majú žiaci naučiť používať rôzne pramene informácií. 

Na vyučovaní je vhodné využívať aj hry, sudoku, hádanky, rébusy, osemsmerovky, 

krížovky. 

Formy práce: 

výkladové · rozprávanie, objasňovanie, opis 

dialogické · rozhovor, beseda, diskusia, 

demonštračné · demonštrácia postupu činnosti, ukážky riešenia úloh, zostavenia 

plánu,  

· ukážky predmetov, javov, zobrazení. 

formy samostatnej práce žiakov · samostatné štúdium, diskusia medzi žiakmi 

· cvičenie: experimentálne a teoretické, 

· písomné a grafické práce / riešenie testu / 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Žiak bude v priebehu školského roka hodnotený v zmysle metodických pokynov 

nahodnotenie a klasifikáciu schválených MŠ SR. Hodnotenie bude priebežné, použité bude 

sumatívne aj formatívne hodnotenie žiaka. Na diagnostiku vstupných a výstupných 

vedomostí budú využívané vstupné a výstupné diagnostické testy zostavované metodickým 

združením 1. a 2.ročníka. V priebehu školského roka sa zrealizujú štvrťročné písomné práce, 

ktoré budú tvoriť základ klasifikácie žiaka. 
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Učebné zdroje 
Pri vyučovaní matematiky budú použité učebnice a učebné pomôcky schválené 

a odporúčané MŠ SR, prezentované v pedagogicko-organizačných pokynoch MŠ SR na 

príslušný školský rok. 

Pri vyučovaní budú použité pracovné listy vypracovávané učiteľmi v zmysle 

didaktických zásad pre tento druh didaktickej pomôcky. 

Demonštračné pomôcky a didaktická technika /IKT/ budú využívané podľa možností 

školy /dataprojektor, PC, interaktívna tabuľa /. Takisto aj materiálno-výučbové prostriedky, 

a modely telies, rysovacie pomôcky, stavebnice, kalkulačky, meracia technika, internet, 

knižnica. 

 Učebné osnovy matematiky pre 1. stupeň ZŠ 

 Obsahový a výkonový štandard z matematiky pre 1. stupeň ZŠ 

 Príloha k štátnemu vzdelávaciemu programu pre 1. stupeň základnej školy 

ISCED Primárne vzdelávanie.  

 Učebnice, pracovné zošity (vydané po roku 2004), metodické príručky, 

zbierky úloh z matematiky pre 1.– 2.ročník ZŠ 
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: prvý 

5 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Prirodzené čísla 

0 až 20 
46 Prirodzené čísla 0 – 5. 

Čísla 6, 0, 7, 8, 9, 10. 

Prirodzené čísla do 20. 

Počítanie počtu vecí, 

..., po jed-nom, po 

dvoch, utváranie 

skupín vecí, ...o 

danom počte. 

Porovnávanie čísel. 

Čítanie a písanie čísel 

0 – 20. Rozklad a 

skladanie čísel. 

Vzťahy medzi číslami: 

veľkosť, susedné čísla. 

Riešenie úloh na 

porovnávanie (viac, 

skupina, počet predmetov (prvkov) v skupine, 

číslo pár párny a nepárny počet predmetov 

viac, menej, rovnako prirodzené čísla 1 – 20 a 

0 jednotky, desiatky rozklad čísla na jednotky a 

desiatky prvý, druhý, tretí, ..., dvadsiaty číselný 

rad pojmy súvisiace s orientáciou v číselnom 

rade: pred, za, hneď pred, hneď za, 

predposledný, posledný, nasledujúci, 

predchádzajúci vzostupný číselný rad (od 

najmenšieho čísla po najväčšie číslo) zostupný 

číselný rad (od najväčšieho čísla po najmenšie 

číslo) číselná os relačné znaky >,= 

Žiak dokáže: 

určiť počet prvkov v skupine (počítaním po jednom, 

po dvoch, na prvý pohľad) a vyjadriť ho prirodzeným 

číslom,  vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s 

daným počtom prvkov,  porovnať počet prvkov v 

dvoch skupinách (počítaním i na prvý pohľad),  

napísať a prečítať číslo,  rozložiť číslo na jednotky a 

desiatky,  zložiť číslo z jednotiek a desiatok,  

použiť základné i radové číslovky v číselnom obore 

do 20,  orientovať sa v číselnom rade,  vytvoriť 

vzostupný a zostupný číselný rad,  zobraziť číslo na 

číselnej osi,  doplniť chýbajúce čísla do vzostupného 

aj zostupného číselného radu,  vymenovať niekoľko 

čísel menších (väčších) ako dané číslo,  usporiadať 

čísla podľa veľkosti vzostupne i zostupne,  porovnať 

dve čísla a výsledok porovnania zapísať pomocou 

relačných znakov >,,<, = 

Environmentálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Mediálna 

výchova 

Regionálna 

výchova a ľudová 

kultúra 
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Sčítanie a odčítanie 

v číselnom obore do 

20 

82 Sčítanie a odčítanie po 

etapách: v obore do 5, 

v obore do 10, v obore 

do 20 bez prechodu 

cez základ 10. 

Zameniteľnosť 

sčítancov. 

Rozklad sčítancov na 

súčet dvoch čísel. 

Doplnenie 

chýbajúceho čísla do 

súčtu. Vzťah medzi 

sčítaním a odčítaním. 

Slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

podľa činnosti, na 

základe obrázku, 

Propedeutika vzťahu medzi sčítaním 

a odčítaním. 

Sčítanie a odčítanie v obore do 20 bez 

prechodu cez základ 10 predmetnou činnosťou 

a na základe textu. 

Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie. 

Oživenie slovnej úlohy kresbou a 

modelovaním. Tvorba číselnej úlohy nazáklade 

textu. Výber počtového výkonu na základe 

textu. Tvorba matematického textu k 

numerickým úlohám. 

Riešenie rozsiahlejších úloh v tíme, aj so 

zberom vhodných údajov z reality. 

Formovanie zovšeobecňovacej 

schopnosti a schopnosti riešenia 

ovláda spamäti všetky spoje sčítania 

a odčítania bez prechodu cez základ 10, 

-využíva zručnosť sčítania, odčítania, 

doplnenia sčítancov v praxi, 

-dokáže objasniť jednoduchú 

slovnú úlohu kresbou, činnosťou, 

voľbou vhodného modelu, 

-záznamenáva textovú súvislosť číslami a 

počtovými výkonmi. 

-kooperuje pri práci v skupine a rieši zadané 

úlohy. 

Environmentálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova 

Regionálna 

výchova a ľudová 

kultúra 

Geometriaa meranie 22 Geometrické tvary a 

ich triedenie na 

základe ich vlastností. 

Stavba telies z kociek, 

na základe modelu 

rovinných útvarov 

činnosťou. Orientácia, 

určo-vanie olohy; 

smerov, zmeny 

smerov. Otvorené a 

uzavreté krivé čiary, 

priame čiary, triedenie 

čiar. 

rovinné geometrické útvary: krivá čiara, rovná 

čiara, otvorená a uzavretá čiara, kruh, štvorec, 

trojuholník, obdĺžnik kreslenie, rysovanie 

priestorové geometrické útvary: kocka, valec, 

guľa vpravo, vľavo, hore, dole, nad, pod, do, 

na, pred, za, vedľa, medzi, vpredu, vzadu 

pojmy pre porovnávanie: dlhší, kratší, vyšší, 

nižší, širší, užší, najdlhší, najkratší, najnižší, 

neštandardné jednotky dĺžky (stopa, palec, 

dlaň, lakeť, iný predmet – napr. spinka) 

bludisko, labyrint symboly na orientáciu v 

štvorcovej sieti: ↑ → ↓ ← kreslenie a rysovanie 

obrázkov v štvorcovej sieti zhodné zobrazenie 

– osová súmernosť (na propedeutickej úrovni) 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  rozlíšiť, pomenovať a nakresliť krivú, 

otvorenú i uzavretú čiaru,  rozlíšiť, pomenovať, 

narysovať rovnú čiaru,  rozlíšiť, pomenovať, 

nakresliť rovinné geometrické útvary,  rozlíšiť a 

pomenovať priestorové geometrické útvary,  

umiestniť (dokresliť) rovinné a priestorové 

geometrické útvary podľa pokynov,  určiť polohu 

geometrických útvarov v priestore,  porovnať a 

usporiadať (vzostupne, zostupne) predmety podľa 

dĺžky (výšky, šírky, ...),  odmerať dĺžku (výšku, 

šírku, ...) daného predmetu pomocou neštandardných 

jednotiek dĺžky,  nájsť a vyznačiť cestu v 

jednoduchom bludisku, labyrinte,  na základe 

symbolov ↑ → ↓ ← nakresliť (narysovať) v 

štvorcovej sieti obrázok,  pomocou symbolov ↑ → ↓ 

← popísať obrázok v štvorcovej sieti,  v štvorcovej 

sieti dokresliť (dorysovať) osovo súmerný obrázok. 

Dopravná 

výchova 

Ochrana života a 

zdravia 

Výtvarná výchova 

Mediálna 

výchova 

Regionálna 

výchova a ľudová 

kultúra 
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Riešenie 

aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie. 

15 Pravdivosť 

a nepravdivosť 

obrázkových situácií 

a mate-matických 

výrokov slovne 

formulovaných. 

Dichotomické 

triedenie predmetov 

podľa jedného znaku 

(modré, nie sú modré). 

Stúpajúca (klesajúca) 

postupnosť predmetov, 

čísel a zisťovanie 

pravidelnosti v týchto 

postupnostiach 

pozorovaním. Zber 

a usporiadanie údajov 

z domova a z blízkeho 

okolia za účelom 

riešenia úloh. 

predmety, objekty, čísla, ktoré danú vlastnosť 

majú a ktoré danú vlastnosť nemajú triedenie 

podľa farby, tvaru, veľkosti, materiálu, 

dichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú 

dve skupiny) podľa dvoch vlastností, 

dichotomické triedenie bez určenia vlastnosti, 

trichotomické triedenie (výsledkom triedenia sú 

tri skupiny) podľa troch vlastností, 

trichotomické triedenie bez určenia vlastnosti 

pravda, nepravda pravdivosť, nepravdivosť 

veta, tvrdenie kvantifikované výroky: všetky, 

nie všetky, všetci, nie všetci, žiaden, každý, 

niekto, nikto, nič porovnávanie podľa veľkosti, 

dĺžky, výšky, veku, rýchlosti, množstva, počtu 

objektov v skupinách a pod. postupnosť 

znakov, symbolov, čísel, obrázkov nepriamo 

sformulované úlohy tabuľka, riadok, stĺpec, 

údaj hodiny (čas) 

Žiak na konci 1. ročníka základnej školy 

vie/dokáže:  roztriediť predmety, objekty, čísla 

podľa toho, či danú vlastnosť majú alebo nemajú,  

roztriediť predmety, objekty a čísla podľa jedného 

alebo viacerých znakov,  určiť vlastnosť, podľa 

ktorej boli predmety, objekty, čísla roztriedené,  

určiť vlastné kritérium triedenia,  rozhodnúť o 

pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia,  sformulovať 

pravdivý alebo nepravdivý výrok,  vytvoriť negáciu 

jednoduchého výroku,  rozlíšiť a správne použiť 

kvantifikované výroky,  porovnať dva objekty podľa 

danej vlastnosti,  identifikovať jednoduché pravidlo 

vytvorenia danej postupnosti,  doplniť do 

postupnosti niekoľko chýbajúcich znakov, symbolov, 

čísel, obrázkov,  nájsť niekoľko rôznych spôsobov 

usporiadania predmetov, znakov, symbolov,  vyriešiť 

nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a odčítanie 

Environmentálna 

výchova 

Osobnostný a 

sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova 

Regionálna 

výchova a ľudová 

kultúra 

Finančná gramotnosť: 

 Človek vo sfére peňazí - Pomenovať základné ľudské hodnoty. (slovné úlohy) 

 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb - príjem a práca - Vysvetliť na jednoduchom príklade vzťah človeka a 

rodiny k peniazom.- Slovné úlohy na sčítanie a odčítanie podľa činnosti, na základe obrázku. 

 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi - Opísať svoju predstavu o tom, ako človek môže sporiť.- Riešenie aplikačných úloh a úloh 

rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: MATEMATIKA Ročník: druhý 

4 hod.  týždenne, 132 hod.  ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Žiak vie: 

Prierezové 

témy 
 

 

 

Sčítanie a odčítanie 

v číselnom obore do 

20 s prechodom cez 

základ 10 

30  

 

 

 

Sčítanie a odčítanie 

v obore do 20 

s prechodom cez 10. 

Slovné úlohy na 

sčítanie a odčítanie 

v obore do 20 

s prechodom cez 10. 

Sčítanie počítaním po jednom, dopočítaním 

druhého sčítanca k prvému, dopočítaním 

menšieho sčítanca k väčšiemu sčítanie a 

odčítanie použitím zautomatizovaného spoja 

rovnice (na propedeutickej úrovni). 

Jednoduché slovné úlohy typu: určiť súčet, keď 

sú dané sčítance zväčšiť dané číslo o niekoľko 

jednotiek, určiť jedného sčítanca, ak je daný 

súčet a druhý sčítanec zmenšiť dané číslo o 

niekoľko jednotiek ,porovnať rozdielom 

Zložená slovná úloha typu: určiť súčet, keď sú 

dané tri sčítance ,určiť rozdiel, keď je daný 

menšenec a dva menšitele.  

Propedeutika násobenia a delenia prirodzených 

čísel. 

sčítať a odčítať prirodzené čísla v číselnom obore do 

20 s prechodom cez základ 10,  

 sčítať, (odčítať) čísla v ľubovoľnom poradí pri riešení 

úloh,  

 vyriešiť jednoduché rovnice na sčítanie a odčítanie,  

 vyriešiť jednoduché slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 20,  

vyriešiť zložené slovné úlohy na sčítanie a odčítanie v 

číselnom obore do 20,  

vytvoriť jednoduché i zložené slovné úlohy k danému 

numerickému príkladu  na sčítanie a odčítanie v 

číselnom obore do 20,  

sčítať viac rovnakých sčítancov, 

 odčítať viac rovnakých menšiteľov. 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Regionálna 

váchova a ľudová 

kultúra. 

 

 

 Enviromentálna 

výchova. 

 

Mediálna 

výchova. 

 

Ochrana života 

a zdravia. 
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Vytváranie predstáv 

o      prirodzených 

číslach 

v obore do 100 

25  

 

 

 

Oboznámenie sa 

s celými desiatkami 

a číslami do 100. 

Numerácia a rozklad 

čísiel do 100. 

Rozklad čísel na 

desiatky a jednotky, 

určovanie počtu. 

Porovnávanie čísiel do 

100. 

Počítanie po dvoch, troch, ..., po jednotkách,  

po desiatkach prirodzené čísla 1 – 100 a 0. 

Číslo, číslica, cifra ,jednociferné číslo, 

dvojciferné číslo, trojciferné číslo. 

 Jednotky, desiatky . 

Rozklad čísla na jednotky a desiatky. 

 Prvý, piaty, ..., dvadsiaty piaty, ..., stý. 

 Číselný rad, pojmy súvisiace s orientáciou v 

číselnom rade: pred, za, hneď pred, hneď za, 

prvý, druhý, ..., predposledný, posledný. 

Vzostupný a zostupný číselný rad . 

Číselná os . 

Väčšie, menšie, rovné, najväčšie, najmenšie 

relačné znaky >. 

určiť počet prvkov v skupine a vyjadriť ho 

prirodzeným číslom,  

vytvoriť (vyznačiť, oddeliť) skupinu s daným počtom 

prvkov,  

napísať a prečítať číslo,  

rozlíšiť a správne použiť pojmy číslo, číslica, cifra, 

rozlíšiť jednociferné, dvojciferné a trojciferné číslo,  

rozložiť dvojciferné číslo na jednotky a desiatky, 

zložiť z jednotiek a desiatok dvojciferné číslo,  

použiť radové číslovky v číselnom obore do 100, 

orientovať sa v číselnom rade,  

vytvoriť vzostupný a zostupný číselný rad, doplniť 

chýbajúce čísla do vzostupného aj zostupného 

číselného radu,  

zobraziť číslo na číselnej osi,  usporiadať čísla podľa 

veľkosti vzostupne i zostupne,  porovnať dve čísla a 

výsledok porovnania zapísať pomocou  relačných 

znakov , 

vyriešiť jednoduché nerovnice,  

vyriešiť slovné úlohy na porovnávanie, 

Ochrana života 

a zdravia. 

 

Regionálna 

výchova 

a ľudová 

kultúra. 

 

Osobnostný 

a sosiálny 

rozvoj. 

Mediálna 

výchova. 
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Geometria 

a meranie  

20  

 

Bod, priamka, úsečka 

/rysovanie/ 

Jednotky dĺžky, 

Meranie. 

Telesá, stavby telies. 

Bod, označenie bodu veľkým tlačeným 

písmenom (A, B.   

Priamka, polpriamka, úsečka. 

 Bod patrí (nepatrí) útvaru, bod leží (neleží) na 

útvare, krajné body úsečky. 

 Jednotky dĺžky: milimeter (mm), centimeter 

(cm), meter (m) .  

Dĺžka úsečky v centimetroch, porovnávanie a 

usporiadanie úsečiek pomocou prúžku papiera, 

meraním a odhadom.  

Nástroje na meranie dĺžky: pravítko, meter, 

meracie pásmo neštandardné jednotky dĺžky: 

palec, stopa, lakeť a pod. 

 Uzavretá čiara. 

 Pomenovanie mnohouholníkov: trojuholník, 

štvoruholník, ... strana a vrchol rovinného 

geometrického útvaru zhodné zobrazenie – 

posunutie (na propedeutickej úrovni) vzor, 

obraz, stavba z kociek. 

vyznačiť bod a pomenovať ho,  

narysovať, označiť a pomenovať priamku, 

polpriamku, úsečku,  

vyznačiť bod, ktorý danému útvaru (úsečke, priamke, 

polpriamke) patrí, resp. nepatrí,  

vyznačiť úsečku na priamke, polpriamke,  

 narysovať úsečku, ak sú dané dva krajné body,  

odmerať dĺžku predmetu za pomoci pravítka (s 

presnosťou na centimetre) a výsledok merania 

zapísať,  

odmerať dĺžku úsečky (s presnosťou na centimetre), 

porovnať a usporiadať úsečky podľa dĺžky,  

 narysovať úsečku danej dĺžky (s presnosťou na 

centimetre),  

odmerať vzdialenosť za pomoci metra i pásma (s 

presnosťou  na metre) a výsledok merania zapísať,  

správne použiť a označiť jednotky dĺžky,   pri meraní 

dĺžky použiť vhodný nástroj na meranie a zvoliť 

vhodnú jednotku dĺžky, odmerať dĺžku za pomoci 

neštandardných jednotiek,  narysovať uzavretú čiaru,   

identifikovať a pomenovať mnohouholníky,  

identifikovať strany a vrcholy rovinných 

geometrických útvarov,  v štvorcovej sieti dokresliť 

(dorysovať) zhodný obrázok,  postaviť jednoduchú 

stavbu z kociek podľa vzoru a podľa obrázka., 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

. 

 

Enviromentálna 

výchova. 

 

Ochrana života 

a zdravia. 
 

Mediálna 

výchova. 

 

 

 

 

Dopravná 

výchova – 

výchova k 

bezpečnosti v 

cestnej premávke. 
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Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel v 

obore do 100 

35 Sčítanie a odčítanie 

v obore do 100 bez 

prechodu cez 10. 

Sčítanie a odčítanie 

s prechodom cez 10 

v obore do 100. 

 Sčítanie a odčítanie v obore do 100. 

Sčítanie dvojciferného a jednociferného 

čísla bez prechodu a s prechodom cez 

základ 10 v obore do 100. Odčítanie 

jednociferného čísla od dvojciferného bez 

prechodu cez základ 10 a s prechodom cez 

základ 10 v obore do 100.Vlastnosti sčítania 

(komutatívnosť, asociatívnosť). 

pamäťové sčítanie a odčítanie: sčítanie a odčítanie 

celých desiatok , sčítanie dvojciferného a 

jednociferného čísla bez prechodu cez základ 10, 

odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného bez 

prechodu cez základ 10, sčítanie dvojciferného čísla a 

celej desiatky, odčítanie celej desiatky od 

dvojciferného čísla, sčítanie dvojciferného čísla a 

jednociferného čísla s prechodom cez základ 10, 

odčítanie jednociferného čísla od dvojciferného s 

prechodom cez základ 10, sčítanie a odčítanie 

dvojciferných čísel bez prechodu cez základ 

10,sčítanie a odčítanie dvojciferných čísel s 

prechodom cez základ 10, 

 algoritmus písomného sčítania a odčítania dvoch 

prirodzených čísel bez prechodu i s prechodom cez 

základ 10,  sčítanie troch a viacerých prirodzených 

čísel , 

komutatívnosť ako vlastnosť sčítania (na 

propedeutickej úrovni), 

 rovnice (na propedeutickej úrovni), jednoduché 

slovné úlohy na sčítanie: určiť súčet, ak sú dané 

sčítance , zväčšiť dané číslo o niekoľko jednotiek, 

jednoduché slovné úlohy na odčítanie: určiť rozdiel 

dvoch čísel, zmenšiť dané číslo o niekoľko jednotiek 

porovnať rozdielom zložené slovné úlohy typu: a + b 

+ c, a + b – 

Osobnost

ný a sociálny 

rozvoj.  

 

 

 

Environmentáln

a výchova .  

 

 

 

Ochrana života 

a zdravia. 

 

 

 
Mediálna 

výchova. 
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Riešenie 

aplikačných úloh a 

úloh rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie 

22    Názorný úvod k učivu z logiky. 

Výroky a tvrdenia o činnostiach, obrázkoch 

a posúdenie ich správnosti. 

Pravda, nepravda, pravdivosť, 

nepravdivosť a negácia výrokov,... 

Dichotomické triedenie. Tvorba postupnosti 

podľa daného pravidla. Objavenie a 

sformulovanie pravidla tvorenia postupnosti 

predmetov, čísel. Triedenie predmetov, vecí, 

prvkov podľa jedného spoločného znaku,... 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

Úlohy na zbieranie a zoskupovanie údajov. 

Hľadanie všetkých možností usporiadania 

dvoch, troch predmetov, farieb, písmen,čísel 

rozhodnúť o pravdivosti (nepravdivosti) tvrdenia, 

identifikovať a popísať pravidlo vytvorenej 

postupnosti čísel, znakov, symbolov,  

 na základe identifikovaného pravidla doplniť do 

postupnost niekoľko čísel, znakov, symbolov, 

vytvoriť systém pri hľadaní a zapisovaní spôsobov 

usporiadania dvoch (troch) predmetov, znakov, 

symbolov,   

 nájsť všetky rôzne spôsoby usporiadania dvoch 

(troch) predmetov, znakov, symbolov,  

 určiť počet možností usporiadania dvoch (troch) 

predmetov, znakov, symbolov,  

vyriešiť nepriamo sformulované úlohy na sčítanie a 

odčítanie v číselnom obore do 100,  

 zozbierať, zoskupiť, zaznamenať údaje rôznymi 

spôsobmi, vytvoriť jednoduchú tabuľku a orientovať 

sa v nej, doplniť do tabuľky chýbajúce údaje, 

využívať tabuľku ako nástroj na riešenie úloh,  

označiť a pomenovať jednotky času,  určiť čas na 

digitálnych i ručičkových hodinách,  

znázorniť čas na digitálnych i ručičkových hodinách, 

doplniť chýbajúce čísla (znaky) podľa logického 

usporiadania (sudoku, magické štvorce),  

vymenovať platidlá,  nájsť niekoľko spôsobov 

zaplatenia danej sumy,   

vyriešiť primerané úlohy z oblasti finančnej 

gramotnosti. 

Mediálna 

výchova. 

  

Regionálna 

výchova a 

ľudová kultúra.   

 

 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj. 

 

Envirome

ntálna výchova.  
 

 

Ochrana  života 

a zdravia. 

 

Finančná gramotnosť :  

 Človek vo sfére peňazí. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100. 

 Finančná zodpovednosť a príjmanie rozhodnutí. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100.  

 Riešenie aplikacných úloh a úloh  rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 

 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. - Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100. 

 Sporenie a investovanie .- Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel do 100.  

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie. 
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Prvouka 

 
Názov predmetu Prvouka 

Časový rozsah výučby 1h. týždenne;  33h. ročne 

2 h týždenne;  66h. ročne 

Ročník Prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED1 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu 

Prvouka vytvára vedomostný, spôsobilostný a postojový základ pre dva nadväzujúce 

predmety – prírodovedu a vlastivedu. Vo vlastivednej oblasti sa zameriava na poznávanie 

reálneho spoločenského priestoru prostredníctvom oboznamovania sa s fungovaním služieb, 

samosprávy a geografického opisu krajiny. V prírodovednej oblasti poznávaním organizmov, 

neživého prostredia a ich vzájomných vzťahov oboznamuje žiakov s reálnym prírodným 

priestorom prostredníctvom skúmania fungovania vybraných prírodných javov. 

 

Ciele predmetu 
Žiaci:  

 rozvíjajú svoje predstavy o vybraných prírodných a spoločenských javoch,  

 rozvíjajú svoje pozorovacie spôsobilosti tak, aby z bežne zažívaných situácií dokázali 

získať nové informácie a obohatiť si doterajšie poznanie,  

 sú vedení k porovnávaniu predmetov a javov a k zoskupovaniu, triedeniu predmetov a 

javov podľa identifikovaných znakov, 

zovšeobecňujú na základe porovnávania,  

 vytvárajú vlastný, argumentačne podložený úsudok, 

 spolupracujú pri riešení jednoduchých skúmateľských aktivít, pričom súčasťou kooperácie 

je podieľanie sa na aktuálnom poznaní a jeho efektívnom využívaní pri tvorbe záveru 

(riešenia), 

argumentujú prostredníctvom vlastnej skúsenosti, t.j. rozvoja odbornej diskusie k danej 

téme, ktorá je adekvátna z hľadiska veku primeranosti žiakov, 

 rozlišujú vhodné a nevhodné správanie v triede aj mimo nej, 

 uvedomujú si a rešpektujú rozdielnosť u ľudí (rozumejú, že existujú podobnosti a rozdiely 

medzi skupinami ľudí),  

 vysvetľujú význam pravidiel a predpisov v živote,  
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rozlišujú riziká spojených s každodenným životom a možnosťami úrazu (šport, 

rekreácia a i.),  

poznajú bezpečnosť v domácom prostredí, v škole i na ceste do školy a 

v mimoškolských  aktivitách, 

poznajú pravidlá správania sa v rizikových situáciách podľa vzoru (vedia ako a kde sa 

obrátiť o pomoc). 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Kľúčové kompetencie: 

Komunikačná 

Keďže predmet je vytvorený z obsahov dvoch vzdelávacích oblastí – prírodovednej a 

spoločenskovednej, výkonový štandard je rozdelený do dvoch častí, ktoré korešpondujú s 

danými vzdelávacími oblasťami. Spoznávanie prírodného prostredia je viazané s iným typom 

poznávacích procesov v porovnaní so spoznávaním spoločenského prostredia, preto zostali 

vzdelávacie oblasti v tomto dokumente formálne oddelené. Vytvorením spoločného predmetu 

pre dve vzdelávacie oblasti však naznačujeme možnosť vytvárať také tematické aktivity, v 

ktorých sa rozvíjajú vedomosti a spôsobilosti v oboch spomínaných vzdelávacích oblastiach. 

Kognitívna 

Kognitívne činnosti žiakov, ktoré operujú s pojmami, akými sú hľadanie, pátranie, 

skúmanie, objavovanie lebo v nich spočíva základný predpoklad poznávania a porozumenia v 

prvouke. 

Stratégia vyučovania 

Mimoriadny akcent kladieme na metódy a formy, ktoré by mal učiteľ využívať na 

1.stupni ZŠ. Prostredníctvom moderných vyučovacích prostriedkov maximálne aktivizovať 

žiakov na vyučovacích hodinách, efektívne využívať ich doterajšiu slovnú zásobu a vedieť 

ich stimulovať k lepším výkonom. Je potrebné zamerať sa na progresívne interaktívne 

postupy učenia tak, aby každá vyučovacia hodina bola ozajstným zážitkom, inšpiráciou na 

riešenie reálnych komunikačných situácií, aby si dieťa osvojovalo poznatky ľahko 

a prirodzene v činnostiach primeraných jeho veku. Pri vytváraní modelových situácii je 

vhodné okrem racionálnych postupov používať aj rôzne imaginárne a emotívne pôsobenie na 

žiaka, ktoré sa nachádza v ríši rozprávok, hier, dramatického alebo výtvarného prejavu- tzv. 

Zážitkové učenie.  
Pozitíva zážitkového učenia sa prejavujú nasledovne: 

 žiak naučené poznatky dokáže intenzívne precítiť a prežívať 

  uspokojujú a aktivizujú sa prirodzené potreby žiakov 

  realizujú sa medzi zložkové a medzi predmetové vzťahy 

  žiak chápe potrebu učiť sa nie pre známky, ale pre život 

 vzťahy u žiakov sa vytvárajú na základe vzájomného dialógu a tímovej práce 

Učebné zdroje 

 

 pracovné listy z prvouky  

     učebné osnovy pre 1. stupeň základných škôl 

     metodická príručka z prvouky  

 odborná literatúra, encyklopédie, video, TV, internet, rozprávkové knihy 
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 ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Prvouka pre prvákov - pracovná učebnica 

(PU); AITEC, 2015 
 ADAME, R., KOVÁČIKOVÁ.: Multimediálny disk (MMD)k pracovnej učebnici 

Prírodoveda pre prvákov;    AITEC,2015 a ďalšie odborné publikácie k daným 

témam prírodovedy, encyklopédie, webové stránky s témami prírodovedy 

(www.zborovna.sk), materiálno-technické a didaktické prostriedky, ktoré má 

škola k dispozícii. 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

 

 Hodnotenie detí  sa uskutočňuje slovnou, ale aj písomnou formou. 

 Kritériá: ústny prejav, komunikatívnosť, aktivita, projekty, tvorivé myslenie, nápaditosť, 

empatia, humanizácia, kritickosť, sebakritika. 

 
Metódy a prostriedky: ústnou formou, známka, oceňovanie aktivity,  projekty, skupinové 

projekty. 
 
Využívame tieto  vyučovacie metódy: 

 priameho prenosu poznatkov (živé rozprávanie, opis spojený s pozorovaním, 

vysvetľovanie, besedu – dialogickú metódu, didaktické hry a metódu otázok a 

odpovedí) 

 sprostredkovaného prenosu poznatkov (pozorovanie prírodnín, pokus, demonštrácia aj 

prostredníctvom didaktickej techniky : interaktívna tabuľa, dataprojektor, počítače....) 

 práce s textom ( práca s učebnicou, s pracovným zošitom a ďalšou literatúrou) 

 a iné aktivizujúce metódy (pojmová mapa, brainstorming atď.) 

V edukačnom procese prvouky využívame nielen základnú organizačnú formu vyučovaciu 

hodinu, ale aj exkurziu, vychádzku.  

 

 
Žiaci sú hodnotení a klasifikovaní v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 na hodnotenie 

žiakov základnej školy , ktoré schválilo MŠ SR pod č.:2011-3121/12824:4-921 s platnosťou 

od 1.5.2011.  Prvouku v 1. ročníku klasifikujeme.  
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Prvouka 

 

 Ročník: prvý 

 1 hodina týždenne/ 33 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Človek a príroda 

 
7 Rastliny 

 

poznávanie základných časti rastlín: koreň, 

stonka, list, kvet, plod 

rozdelenie rastlín - byliny, kry, stromy  

životné prejavy rastlín – rast, vývin, 

rozmnožovanie 

rozpozná základné časti rastlín, 

identifikuje základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, púpava 

lekárska, rebríček obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová, 

pagaštan konský1 ),identifikuje päť podobností a päť odlišností v 

tvaroch, veľkosti, farbe základných častí rôznych rastlín, 

na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na byliny, kry a 

stromy,delí rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté, 

opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 

koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny), 

vysvetlí princíp opeľovania,že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z 

kvetu,že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú novéastliny. 

Enviromentálna 

výchova 

ENV – vzťah medzi 

človekom a životným 

prostredím 

Ochrana života a 

zdravia – poznávanie 

prostredníctvom pobytu 

v prírode 

ENV – chrániť rastliny, 

starať sa o svoje okolie 

Človek a príroda 6 Živočíchy 

 

určovanie spoločných a rozdielnych znakov 

rastlín a živočíchov 

poznávanie životných prejavov živočíchov 

a ich životného prostredia 

rozdeľovanie živočíchov na suchozemské a 

vodné živočíchy 

vysvetlenie pojmu dravec,korisť  

identifikovanie častí tela živočíchov – 

končatiny 

triedenie živočíchov podľa spôsobu pohybu 

a prostredia, v ktorom sa pohybujú 

 

uvedie tri spoločné a tri rozličné znaky, ktorými sa živočíchy a 

rastliny vzájomne podobajú, 

vysvetlí, ako sú živočíchy tvarom tela a spôsobom života 

prispôsobené prostrediu, v ktorom žijú (ako príklad použije: 

mačka domáca, dážďovka zemná, krt obyčajný, lastovička 

obyčajná, kapor obyčajný, voš detská), 

uvedie na príkladoch rozdiely medzi suchozemskými a vodnými 

živočíchmi,  

vie, že živočíchy získavajú potravu rôznym spôsobom,  vysvetlí 

vzťah dravec a korisť,  

vysvetlí význam maskovania živočíchov v prostredí,  identifikuje 

časť tela, ktorá zabezpečuje živočíchom pohyb,  

triedi živočíchy podľa toho, čím a ako sa pohybujú a tieto 

informácie dá do súvislosti s tým, kde a ako živočíchy žijú. 

Enviromentálna 

výchova 

ENV – chrániť životné 

prostredie, starať sa o 

svoje okolie 

 

ENV – kladný vzťah k 

domácim aj voľne 

žijúcim zvieratám 

 

 

Ochrana života  a zdravia 

OŽZ – poznávanie 

prostredníctvom pobytu 

v prírode 
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Človek a príroda 5 Človek  

 

Poznávanie zmyslov človeka: zrak, sluch, 

hmat, čuch, chuť, poruchy zraku  

identifikuje päť základných zmyslov človeka a im prislúchajúce 

zmyslové orgány, 

vysvetlí význam zmyslových orgánov pre život človeka, 

vysvetlí zásady starostlivosti o zrak a sluch, 

vytvorí závery o funkcii ušnice pri zachytávaní zvuku,  poznáva, 

že orgány hmatu sú rozmiestnené po celom tele v koži a sú 

zodpovedné za jej citlivosť. 

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

OSR – sebapoznanie 

Neživá príroda 

a skúmanie 

prírodných javov 

8 Živá príroda 

-životné 

prejavy 

organizmov 

Neživá 

príroda 

-voda, svetlo, 

čas 

 

 

 

vysvetlenie rozdielu medzi živou a neživou 

prírodou 

určovanie životných prejavov organizmov: 

pohyb, rast, príjem potravy, dýchanie, 

rozmnožovanie 

vysvetlenie významu vody a vodných 

zdrojov (potok, rieka, jazero, more, 

podzemná voda), význam vody pre život  

poznáva hlavné svetelné zdroje, tiene, 

priesvitný, priehľadný, nepriesvitný 

materiál 

vymenovanie ďalších zdrojov svetla 

meranie času, presýpacie hodiny, kyvadlo 

vysvetlí rozdiel medzi živými a neživými súčasťami prírody, 

triedi na základe znakov, identifikovaných vlastným 

pozorovaním, prírodné objekty na živé, neživé a odumreté,  

vysvetlí, na čo všetko používa človek vodu a čo by sa stalo, ak by 

jej mal nedostatok,  

vysvetlí, aký význam má voda v pôde a ako sa to týka človeka,  

že voda sa vyskytuje v rôznych formách (niektoré vymenuje, 

napr. ľad, vodná para, sneh, dážď, námraza, rosa),  

vymenuje tri typy vodných zdrojov,  

na základe skúmania vytvorí závery o priesvitnosti a 

priehľadnosti rôznych materiálov (prostredí),  

že hlavným zdrojom svetla je Slnko,  

vysvetlí, kedy sa vytvára a kedy sa nevytvára tieň, kedy sa 

vytvára dlhší tieň a kedy sa vytvára kratší tieň, kedy sa vytvára 

viac tieňov,  

vymenuje ďalšie zdroje svetla: plameň, blesk, žiarovka a iné 

elektrické zariadenia, ktoré vytvára človek, navrhne vlastný 

spôsob merania časového úseku,  zostrojí presýpacie hodiny,  

vysvetlí vzťah rýchlosti presypania presýpacích hodín a 

niektorých vlastností presýpanej látky na základe pozorovania 

presýpacích hodín,  

zostrojí kyvadlo,  

vysvetlí vzťah rýchlosti kmitania kyvadla a niektorých vlastností 

kyvadla na základe pozorovania kyvadla. 

Enviromentálna 

výchova 

ENV – ochrana 

životného prostredia, 

ekosystémy 

 

Ochrana života  

a zdravia 

OŽZ – poznávanie 

prostredníctvom pobytu 

v prírode 

 

 

ENV – ochrana 

životného prostredia, 

ekosystémy, sme 

súčasťou prírody 

 

 

Osobnostný a soc. 

rozvoj 

OSR – spolupráca 

a súťaživosť 
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 Človek a spoločnosť 7 Naša škola 

Naša trieda 

Okolie školy 

Orientácia 

v čase 

Hygiena 

U lekára 

Rodina 

 

poznávanie školy, mojej triedy, bezpečnosti 

v škole, v triede 

orientovanie sa v priestore kde, tu, tam, 

vpravo, vľavo, hore, dolu, vpredu, vzadu 

škola, školský dvor, objekty v okolí školy,  

adresa školy, adresa môjho bydliska 

orientácia v čase, dni v týždni, začiatok, 

koniec, predtým, včera, dnes, potom, zajtra 

hygiena - umývanie rúk, čistota tela,  

návšteva a správanie sa u lekára, v lekárni 

určovanie funkcií členov rodiny, prejav úcty 

k rodičom, starým rodičom a jednotlivým 

členom rodiny 

orientuje sa v budove školy (trieda, jedáleň, WC a i.), definuje 

pravidlá bezpečnosti pri návšteve školy, pomenuje významné 

orientačné body v blízkosti školy (budovy a i.), 

povie zjednodušenú adresu školy a adresu svojho bydliska,  

rozlíši pojmy predtým, včera, dnes, potom a zajtra,  identifikuje 

dni v týždni,  

poznáva, čo škodí zdraviu,  

  určí členov rodiny vo vzťahu k sebe.  

Osobnostný a sociálny 

rozvoj 

OSR – uplatňovať svoje 

práva, rešpektovať práva 

a názory ostatných 

 

Dopravná výchova- 

pravidlá bezpečnosti 

v škole a mimo nej 

 

OSR – uplatňovať svoje 

práva, rešpektovať práva 

a názory ostatných 

 

MUV – poznávať 

a rešpektovať iné kultúry 

 

 

Pri jednotlivých tematických celkoch budeme  využívať prierezové témy. Uvádzam nasledovne pri jednotlivých tematických celkoch :  

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

2. Živočíchy (Environmentálna výchova ,Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana 

života a zdravia) 

3. Človek (Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Mediálna výchova)  

4. Neživá príroda a skúmanie prírodných javov (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti) 

5. Človek a spoločnosť (Environmentálna výchova ,Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Ochrana života a zdravia) 
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Prvouka 

 

 Ročník: druhý 

 2 hodiny týždenne/ 66 h. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Človek a príroda 

 
14 Rastliny 

 

rôznorodosť životných 

podmienok rastlín,  

prispôsobovanie sa 

prostrediu, životné prejavy 

rastlín 

význam rastlinných semien, 

rozlišovanie semien, 

podmienky klíčenia semien: 

vzduch, voda, teplo 

rast rastliny, životné 

podmienky rastlín: svetlo, 

teplo, vzduch, voda, pôda  

 

 

 

dokáže uviesť päť príkladov rôznych prostredí a k nim príklady rastlín v nich 

žijúcich, 

 vysvetliť na príkladoch, ako sa rastliny prispôsobujú svojim tvarom a spôsobom 

života  podmienkam, v ktorých žijú,  

vysvetliť ako sú rastliny závislé od neživého prostredia, opísať tri životné prejavy 

rastlín,  

vysvetliť, kde a prečo je možné nájsť semená rastlín, zhodnotiť význam 

rastlinných semien pre život človeka, uvedie na príkladoch, že niektoré semená 

majú vyvinuté nástroje na to, aby sa dostali čo najďalej od materskej rastliny,  

vysvetliť, z ktorej časti semená rastlina klíči a čo sa deje so zvyškom semená po jej 

vyklíčení,  

navrhne postup, ako je možné zistiť podmienky klíčenia semien,  

vysvetliť ako získavajú rastliny z prostredia vodu, vzduch a svetlo,  

navrhnúť postup na overenie predpokladov týkajúcich sa podmienok rastu rastlín. 

 

rozpozná základné časti rastlín, 

identifikuje základné časti rastlín (pŕhľava dvojdomá, púpava lekárska, rebríček 

obyčajný, kapsička pastierska, ruža šípová, pagaštan konský1 ), 

identifikuje päť podobností a päť odlišností v tvaroch, veľkosti, farbe základných 

častí rôznych rastlín, 

na základe vlastného pozorovania triediť rastliny na byliny, kry a stromy, 

delí rastliny podľa tvaru listov na listnaté a ihličnaté, 

opísať funkcie jednotlivých častí rastlín (napríklad: 

koreňom rastlina čerpá z pôdy vodu a živiny), 

vysvetlí princíp opeľovania, 

že plod je časť rastliny, ktorá vzniká z kvetu, 

že plody obsahujú semená, z ktorých vyrastú nové 

rastliny. 

Enviromentálna 

výchova 

ENV – vzťah medzi 

človekom a 

životným prostredím 

Ochrana života a 

zdravia 

OŽZ – poznávanie 

prostredníctvom 

pobytu v prírode 

ENV – chrániť 

rastliny, starať sa o 

svoje okolie 
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Človek a príroda 12 Živočíchy 

 

životné prejavy živočíchov 

a rastlín 

rast a vývin 

pestovanie úžitkových 

rastlín, zber divo rastúcich 

rastlín, lov divo žijúcich 

zvierat 

chov zvierat: kravy ovce, 

sliepky, kone, včely 

spoločenský hmyz 

včelia rodina: matka, trúd, 

robotnica 

mravenisko 

 vie porovnať spôsob života živočíchov a rastlín, 

zistiť, že životné prejavy živočíchov sú podobné životným prejavom rastlín, ich 

spôsob života je iný, 

že živočíchy (aj človek) sa postupne menia – rastú, vyvíjajú sa, dospievajú, starnú, 

uviesť príklady mláďat rôznych druhov živočíchov, ktoré sa nemusia podobať na 

dospelé jedince, 

že dĺžka života živočíchov je rôzna, 

že človek získava potravu rôznym spôsobom, 

vysvetliť na príkladoch, aký úžitok človeku poskytuje chov živočíchov, 

vysvetliť význam tvorby živočíšneho spoločenstva, 

spoznať včelu medonosnú, 

opísať spôsob života včiel a mravcov 

  

ENV – chrániť 

životné prostredie, 

starať sa o svoje 

okolie 

ENV – kladný vzťah 

k domácim aj voľne 

žijúcim zvieratám 

Ochrana života  

a zdravia 

OŽZ – poznávanie 

prostredníctvom 

pobytu v prírode 

 

Človek a príroda 10 Človek  

 

 pohyb ako prejav života 

 kostra ľudského tela: lebka, 

chrbtica a stavce,           

rebrá, ramenná kosť, 

stehenná kosť, kĺb, 

zlomenina 

svaly ich význam a rozvoj, 

únava svalov, pohyby 

ovládané vôľou a pohyby 

realizované mimo vôle 

človeka 

vie vysvetliť, aký význam má pre človeka pohyb, 

zistiť vlastným pozorovaním, že palec umožňuje realizovať najviac pohybov 

a úkonov, ktoré sú typické pre človeka, 

že pohyb zabezpečujú svaly, ktoré sú upnuté na kostru, 

pomenovať niektoré hlavné kosti tela a identifikovať ich 

na vlastnom tele, 

vytvoriť jednoduchý nákres kostry ľudského tela 

že kosti rastú spolu s človekom až do dospelosti, 

že kosti sa môžu zlomiť: zlomená kosť sa späť zrastie, 

že človek pomocou svalov vykonáva rôznorodé pohyby, 

skúmaním zistiť, že niektoré pohyby v tele sú ovládané vôľou (chcením) a niektoré 

mimo vôle človeka, 

vymenovať päť rôznych pohybov, ktoré zabezpečujú svaly, 

že svaly rastú, vyvíjajú sa a silnejú postupne s rastom a vývinom človeka, 

vysvetliť únavu svalov a význam pravidelného cvičenia pre vývin svalstva, 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

OSR – sebapoznanie 
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Neživá príroda 

a skúmanie 

prírodných javov 

16 Neživá príroda 

Pôda. 

Rozpúšťanie 

látok vo vode. 

Filtrácia. 

Odparovanie. 

zloženie pôdy, úrodnosť 

pôdy, znečistenie pôdy, 

rozpúšťanie látok vo vode, 

zrýchľovanie rozpúšťania, 

filtrácia, odparovanie  

Ž. vie vysvetliť, čo obsahuje pôda a jednotlivé jej zložky zaradí k živým, neživým 

alebo odumretým častiam, 

uviesť medzi živými súčasťami živočíchy, ktoré žijú v pôde a dýchajú vzduch 

prítomný v pôde, 

uviesť vodu a vzduch ako neživé súčasti prírody, 

že s pôdy sa do vody prítomnej v pôde uvoľňujú rôzne látky, ktoré potom rastliny 

prijímajú koreňmi a využívajú ich na svoj rast, 

zistiť vlastnosti rôznych typov pôd, 

vytvoriť zo skúmania závery o rôznych vlastnostiach pôd, 

skúmať rozpúšťanie látok vo vode, 

vytvoriť záver o tom, ktoré látky sa rozpúšťajú vo vode 

a ktoré nie, 

skúmaním zistiť, akým spôsobom je možné rozpúšťanie urýchliť, 

jednoducho vysvetliť, čo sa deje s látkou, ktorá sa vo vode rozpúšťa, 

navrhnúť postup, ako zistiť prítomnosť látky vo vode, 

opísať na základe pozorovania proces filtrácie, 

čo je odparovanie, 

vysvetliť, čo sa pri odparovaní deje s vodou a s látkou, ktorá bola vo vode 

rozpustená. 

Enviromentálna 

výchova 

ENV – ochrana 

životného 

prostredia, 

ekosystémy 

 

Ochrana života  

a zdravia 

OŽZ – poznávanie 

prostredníctvom 

pobytu v prírode 

 

 

ENV – ochrana 

životného 

prostredia, 

ekosystémy, sme 

súčasťou prírody 

 

 

Osobnostný a soc. 

rozvoj 

OSR – spolupráca 

a súťaživosť 

 

 

 Človek a spoločnosť 14 Cesta do školy 

Ročné obdobia 

Sviatky  

Orientácia 

v čase 

Štátne symboly 

Krajina v okolí 

školy 

Cestovanie 

Druhy dopravy 

Povolania 

Bezpečnosť 

 

cesta do školy, priechod pre 

chodcov, semafor 

kalendár – rok, mesiac, 

týždeň, deň, dátum,  

sviatky, rodina, narodeniny 

jeseň (september, október, 

november), zima  

( december, január, 

február), jar ( marec, apríl, 

máj), leto (jún, júl, august) 

Vianoce, Nový rok, vznik 

Slovenskej republiky, 

Veľká noc, Pamiatka 

zosnulých 

Slovensko – štátna vlajka, 

štátny znak 

prvky krajiny ( polia, lúky, 

lesy, rieky, jazerá, vrchy, 

rovina, domy a cesty) 

cestovanie, práca, škola, 

dovolenka, druhy dopravy, 

(auto, autobus, vlak, 

lietadlo, loď), spoznávanie 

krajiny, pamätihodnosti 

povolania ľudí (lekár, 

učiteľ, vedec, strojník, 

pekár, mäsiar, obchodník) 

zásady bezpečnosti, slnečné 

opísať cestu do školy, 

ovládať základné pravidlá bezpečnosti na ceste, 

určiť aktuálny rok, 

zaradiť mesiace v roku podľa ročných období od začiatku roka, 

určiť význam sviatkov ( narodeniny, sviatky na Slovensku), 

že jeho obec je súčasťou Slovenska, 

rozpoznať štátne symboly (štátnu vlajku a štátny znak ), 

odlíšiť jednotlivé prvky krajiny, 

opísať krajinu v okolí školy (bydliska) podľa obrázkov počas roka, 

uviesť dôvody prečo ľudia cestujú, 

odlíšiť druhy dopravy, 

porozprávať o javoch v krajine, ktoré sú pri cestovaní zaujímavé (atrakcie, 

pamiatky, príroda a iné), 

odlíšiť vybrané profesie a ich náplň, 

opísať úlohu hasičov, policajtov a záchrannej zdravotnej služby, 

zvládnuť postup, ako privolať pomoc, 

určiť čas celých hodín na klasických a digitálnych hodinách. 

  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

OSR – uplatňovať 

svoje práva, 

rešpektovať práva 

a názory ostatných 

 

Dopravná výchova- 

pravidlá bezpečnosti 

v škole a mimo nej 

 

OSR – uplatňovať 

svoje práva, 

rešpektovať práva 

a názory ostatných 

 

MUV – poznávať 

a rešpektovať iné 

kultúry  

Pri jednotlivých tematických celkoch budeme  využívať prierezové témy. Uvádzam nasledovne pri jednotlivých tematických celkoch :  
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1. Rastliny ( Environmentálna výchova, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti) 

2. Živočíchy (Environmentálna výchova ,Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana 

života a zdravia) 

3. Človek (Ochrana života a zdravia, Environmentálna výchova, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, 

Mediálna výchova, Dopravná výchova)  

4. Neživá príroda a skúmanie prírodných javov (Osobnostný a sociálny rozvoj, Ochrana života a zdravia, Tvorba projektu a prezentačné 

zručnosti) 

5. Človek a spoločnosť (Environmentálna výchova ,Mediálna výchova, Tvorba projektu a prezentačné zručnosti, Osobnostný a sociálny rozvoj, 

Ochrana života a zdravia, Multikultúrna výchova) 

 

Finančná gramotnosť 

 

Pochopiť a vážiť si hodnotu ľudskej práce a peňazí. 

Téma: Vybrané profesie a ich náplň. 
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Etická výchova 

 
Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 h.týždenne; 33 h.rok 

Ročník Prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Poslaním povinne voliteľného predmetu etická výchova je vychovávať osobnosť s 

vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou, v ktorej úcta k človeku a k prírode, spolupráca, 

prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú významné miesto.  

Pri plnení tohto cieľa sa neuspokojuje iba s poskytovaním informácií o morálnych 

zásadách, ale zážitkovým učením, účinne podporuje pochopenie a interiorizáciu 

(zvnútornenie) mravných noriem a napomáha osvojeniu správania sa, ktoré je s nimi 

v súlade.  

Pripravuje mladých ľudí pre život v tom zmysle, aby raz ako dospelí prispeli 

k vytváraniu harmonických a stabilných vzťahov  v rodine, na pracovisku, medzi 

spoločenskými skupinami, v národe a medzi národmi Etická výchova sa prvom rade 

zameriava na výchovu k prosociálnosti, ktorá sa odráža v morálnych postojoch a v regulácii 

správania žiakov. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov a prosociálneho 

správania. Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností otvorená komunikácia, empatia, 

pozitívne hodnotenie iných, ako aj podpora mentálnej hygieny, podieľa sa na primárnej 

prevenciu porúch správania a učenia. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 

 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou a pritom táto identita zahŕňa v sebe aj 

 prosociálnosť, 

 má pozitívny vzťah k životu a ľuďom spojený so zdravou kritickosťou, 

 jej správanie je určované osobným presvedčením a interiorizovanými etickými 

 normami, vyplývajúcimi z univerzálnej solidarity a spravodlivosti, a preto je 

do istej 

 miery nezávislá od tlaku spoločnosti, 

 má zrelý morálny úsudok opierajúci sa o zovšeobecnené zásady, preto je 

schopná 

 správne reagovať aj v neočakávaných a zložitých situáciách, 
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 charakterizuje ju spojenie správneho myslenia a správneho konania, 

 koná v súlade so svojimi zásadami, ale aj s citovou zaangažovanosťou - súlad 

medzi 

 emóciami a chcením – nekoná len z povinnosti a bez nadšenia s pocitom 

sebaľútosti, 

 prijíma iných v ich rozdielnosti, akceptuje ich názory a je ochotná na 

prijateľný 

 kompromis, ktorý ale nie je v rozpore so všeľudskými hodnotami, 

 je ochotná a schopná spolupracovať a iniciovať spoluprácu. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

 žiak sa naučí sebaúcte a autonómnemu cíteniu a mysleniu 

 žiak sa naučí hodnotiť, zaujímať stanoviská, rozlišovať dobro od zla 

 žiak spoznáva prvky efektívnej komunikácie a prosociálneho správania 

primeraného veku 

 žiak spoznáva zásady dobrých medziľudských vzťahov 

 žiak sa naučí zvnútorňovať prosociálne hodnoty, postoje a sociálne normy 

 žiak si rozvíja sociálne zručnosti 

 žiak sa naučí spolupracovať v spoločenstve žiakov 

Stratégia vyučovania 

 dialóg a diskusia 

 zážitkové ( skúsenostné metódy) 

 učenie posilňovaním žiaduceho správania 

 učenie disciplinovaní 

Učebné zdroje 

 Metodické  príručky k etickej výchove , internetové zdroje. 

 Pracovné zošity pre jednotlivé ročníky. 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. V súlade s metodickámi pokynmi sa etická výchova neklasifikuje. 

Etickú výchovu  hodnotíme slovne, do katalógového listu sa uvádza  „absolvoval“. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 

jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, 

kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný 

rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú analytickú 

spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností. 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj a pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme 

brať do úvahy ich individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoja. 

V súlade s učebnými plánmi sa etická výchova neklasifikuje.. 

Etickú výchovu  hodnotíme slovne, do katalógového listu sa uvádza  „absolvoval“. 
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Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: prvý 

1 hodina týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Postoje a 

zručnosti 

v  medziľuds

kých 

vzťahoch 

 

6 

Prvé kontakty v triede a 

v škole. 

Spolupracujúce 

spoločenstvo, ako 

základ pre dobré 

spolužitie. 

Formulovanie pravidiel. 

Komunikácia zameraná 

na sebaprezentáciu 

a sociálne vzťahy. 

Pravidlá podporujúce 

spolužitie v skupine 

 Neverbálna 

komunikácia 

-predstavenie sa, zoznamovanie, 

oslovenie, pozdrav 

-sedenie v kruhu, aktívne počúvanie 

 

-pravidlá typu mať právo byť 

vypočutý, právo, nevyjadriť sa, mať 

vzájomnú úctu a dôveru , 

nevysmievať sa, hovoriť pravdu, 

chrániť veci svoje i iných… 

 

-kto som, čo dokážem- vnímanie 

samého seba 

-slovne vyjadriť rozdiel medzi 

dobrom a zlomna ľuďoch zo svojho 

okolia 

-pozitívne oceniť iných 

Žiak 

-pozná spolužiakov po mene, vie sa predstaviť, 

 pozdraviť, osloviť spolužiakov. 

- chápe význam komunikácie pre dobré    spolužitie v 

spoločenstve, vie aktívne počúvať. 

-pozná pravidlá skupiny a vie ich vysvetliť. 

- vie sa predstaviť a učí sa prezentovať sám   seba, 

hovoriť pravdu. 

-má slovnú zásobu, ktorá vyjadruje základné ľudské 

vlastnosti (dobrý, zlý, veselý, smutný, nahnevaný, 

radostný, vďačný, nevšímavý...) 

-vie pomenovať svoje dobré vlastnosti 

-reálne vnímať sám seba. 

-vie vysvetliť, čo je to úcta k ľuďom a učiteľom 

-vie aké má prvky úcta k spolužiakom. 

- pozná spôsob ako vyjadriť pozdrav, vďačnosť 

  a prosbu. 

-pozná reč tela, rúk. 

-chápe gestá neverbálnej komunikácie. 

Ľudské práva 

a ich zmysel 

 

 

 

Sebareflexia 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu 

Prvky 

prosociálneh

o správania 

v žiackom 

kolektíve 

 

5 

 

Vzájomná úcta pri 

komunikácii 

Úcta k vzájomným 

požiadavkám. 

Vďačnosť za vykonané 

dobro . 

Vzájomná pomoc 

medzi spolužiakmi 

členmi rodiny. 

Ochota spolupracovať 

v kolektíve rovesníkov, 

aktívne počúvanie 

-pekne sa oslovovať, pozdraviť sa, 

počúvať sa navzájom... 

 

-rešpektujeme sa navzájom 

 

-prosím, ďakujem 

 

- pomoc medzi spolužiakmi, 

-postavenie v rodine 

 

 

-spolupráca s deťmi 

- vie vhodne použiť pozdrav, prosbu, poďakovanie 

 

 

- vie byť k spolužiakom ústretový 

- prežíva vďačnosť voči tým, čo mu pomôžu 

 

- vie aktívne pomôcť spolužiakom i rodičom 

 

 

 

-vie spolupracovať s deťmi s rovnakými záujmami 

Prosociálna 

výchova 

 

 

 

Výchova k 

rodičovstvu 
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Ľudská 

dôstojnosť 

a sebaúcta 

 

4 

Uvedomovanie si 

vlastnej hodnoty 

Poznanie a postupné 

zvnútorňovanie 

povedomia, 

jedinečnosti 

a nedotknut. 

Sebaovládanie 

a znášanie námahy pri 

prekonávaní prekážok 

Sebahodnotenie 

sebaúcta žiakov. 

-rozdiel medzi mnou a ostatným 

svetom 

 

 

- som jedinečný a mám na to právo 

 

 

- sebaovládanie a prekonávanie 

prekážok, ako 

súčasť cesty k cieľu 

 

- viem aký som a mám sa rád 

- poznáva sám seba, uvedomuje si vlastnú hodnotu 

- cíti potrebu potvrdzovania vlastnej hodnoty inými 

 

- uvedomuje si vlastnú jedinečnosť, čím sa líši od 

Iných 

- chápe potrebu vytvárať a dodržiavať pravidlá 

spolužitia v skupine, riadiť sa nimi hoci sa nám to 

niekedy nepáči 

 

- dokáže zhodnotiť svoje klady aj nedostatky, no vie, že 

nikto nie je dokonalý 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitívne 

hodnotenie 

iných 

 

8 

 

Človek a jeho hodnota 

Spoznávanie 

pozitívnych vlastností 

detí v triede, v škole, 

v rov.vzťahoch… 

Hodnotenie druhých, 

a povzbudzovanie 

Podporovanie 

pozitívneho 

sebaobrazu detí. 

Prehodnocovanie 

negatívnych 

skutočností . 

Klamanie a žalovanie. 

Postoj k ľuďom, ktorí 

sú nám nesympatickí, 

spôsobujú nám alebo 

druhým zlo 

Prijatie podpory 

a pomoci od iných 

 

- jedinečnosť človeka, jeho význam v 

Spoločnosti 

 

-spoznávanie pozitívnych vlastností 

svojich spolužiakov 

-pozitívne hodnotenie druhých, 

povzbudzovanie iných 

- pozitívne sebahodnotenie 

- efektívne riešenie problémov 

dobro – zlo, napr. branie si vecí 

navzájom, posudzovanie a 

ponižovanie, urážanie menej zdatných 

detí v oblasti intelektu a prejavov 

 

-lož má krátke nohy, 

-úmyselne, neúmyselne 

 

- vzájomné sympatie, nesympatie, 

dobro a zlo 

- ďakujem za pomoc 

 

- vie si uvedomiť vplyv človeka na iných ľudí 

 

- je schopný oceniť dobro na iných, vie aj prijať 

ocenenie, 

- vie verbálne vyjadriť pozitívne vlastnosti 

spolužiakov a rovesníkov 

-dokáže vyzdvihnúť svoje kladné stránky osobnosti 

-snaží sa vyriešiť problémy v triede pokojne bez 

zbytočných emócií 

- dokáže si uvedomiť, čo môžu spôsobiť klamstvo a 

žalovanie 

- rozvíja postoj k ľuďom, ktorí sú mu nesympatickí 

osobná aktivita pri vytváraní pozitívnych vzťahov 

a klímy v spoločenstve 

 

-teší sa z dobra a odmieta zlo vo svojom okolí 

- je schopný prijať pomoc od iných 

 

 

 

 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu 

 

 

 

 

Naša rodina 
 

10 

 

Uvedomovanie si 

hodnoty rodiny pre 

jednotlivca. 

Uvedomovanie si 

hodnoty rodiny pre 

 

Čo sa mi na našej rodine najviac páči? 

- čo dokáže moja rodina 

S kým z rodiny si najviac rozumiem, 

nerozumiem...? 

Čo by som mohol urobiť pre lepšie 

 

-reflektuje dobro plynúce z rodiny, vie vyjadriť, čo ho 

na rodinných vzťahoch teší, čo je v rodine 

najdôležitejšie, 

- vie verbálne vyjadriť, čím rodina prispieva do 

spoločnosti ( práca rodičov...) 

 

Rodinná 

výchova, 

úcta k rodičom a 

dospelým 
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spoločnosť.  

Príbuzenské vzťahy 

Vzťahy v rodine 

Rodinné pravidlá. 

Rodičovská láska a jej 

význam v živote 

dieťaťa  

Úcta, komunikácia a 

pomoc medzi členmi 

rodiny Význam 

blízkeho človeka pre 

život jednotlivca 

Prežívanie radosti 

z dosiahnutej práce 

vzťahy 

v našej rodine, 

Ktoré z rodinných pravidiel sa mi 

najťažšie  dodržiavajú, prečo? 

 

emocionálne prejavy, prejavy 

starostlivosti, pomoci 

 

Koho rád pozorujem pri práci? Čo by 

som rád vedel ako moji blízki? 

Moji rodičia, kamaráti. 

vyhodnotenie práce, hry 

-darček pre kamaráta 

-vie identifikovať a slovne vyjadriť rodinné vzťahy 

(mama, otec, brat, sestra, súrodenec, starí rodičia, 

teta, strýko, ujo, bratranec, sesternica) 

- dokáže zdôvodniť dôležitosť rodinných pravidiel 

a potrebu ich dodržiavania 

 

-vie zo svojho pohľadu ohodnotiť dobro ochrany 

a lásky, ktoré mu rodina poskytuje 

- vie členom rodiny opätovať dobro - dobro zažité 

v rodine prenáša do žiackeho kolektívu 

-rád hovorí o dosiahnutých úspechoch, teší sa z nich 

 

- vie prejaviť vďačnosť prostredníctvom darčeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchova k 

rodičovstvu 

 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: druhý 

1 hodina týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 
Žiak na konci 2. ročníka základnej školy vie/dokáže: 

Prierezové 

témy 
Postoje a 

zručnosti 

v  medziľudský

ch 

vzťahoch 

 

6 

Pripomenutie si tém a z nich 

vyplývajúce správanie z prvého 

ročníka Počúvanie iných ako 

prvý predpoklad spolupráce 

Sebaovládanie pri prijímaní 

informácií o sebe od iných 

Základy spolupráce v skupinách 

(uvedomenie si práv a 

povinností) 

spolupráca  

vzťahy v triede  

právo a povinnosť práva a 

povinnosti v rámci rodiny a 

triedy 

- vysvetliť pojem spolupráca na príkladoch,  

- zdôvodniť potrebu vzájomného počúvania,  

- rozpoznať vzťah medzi právom a povinnosťou,  

 -vysvetliť svoje práva a povinnosti v škole i v rodine, 

Ľudské práva 

a ich zmysel 

 

 

 

Sebareflexia 

 

 

Multikultúrna 

výchova 

Výchova k 
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manželstvu a 

rodičovstvu 

Tvorivosť  

8 

 

objavovanie vlastných daností – 

talentu pozitívnych stránok ( v 

čom som výnimočný , čo viem 

robiť dobre ) Rozvoj fantázie a 

pozorovacích schopností 

Tvorivosť, ktorú od nás 

očakávajú, prijímajú iní 

Tvorivosť iných, ktorá nás 

obohacuje 

 

tvorivosť  

vlastné talenty  

pozornosť, fantázia, úsilie, 

vytrvalosť prínos tvorivosti 

(úžitok, radosť, obohatenie 

iných) tvorivosť, ktorá škodí 

a zarmucuje 

- zhotoviť originálny darček pre spolužiaka,  

- zahrať pomocou pantomímy rôzne situácie,  

- vymyslieť spoločne príbeh o svojej triede,  

- oceniť originalitu iných,  

- dopĺňať znenie pravidiel skupiny, 

Prosociálna 

výchova 

 

 

 

Výchova k 

rodičovstvu 

Finančná gramotnosť: 

Finančná zodpovednosť - Prínos tvorivosti (úžitok, radosť, obohatenie iných) tvorivosť, ktorá škodí a zarmucuje 

Iniciatíva  

6 

Iniciatíva v sebapoznaní ( Kto 

som? Aký vplyv má fungovanie 

môjho tela na moje prežívanie , 

pohodu, či nepohodu Prečo 

reagujem tak, ako reagujem?) 

Iniciatíva vo vzťahu k iným 

Hľadanie možností ako vychádzať 

v ústrety iným ľuďom ( v rodine, 

v triede, v okruhu kamarátov...) a 

ich realizácia Iniciatíva, ktorá nie 

je prijatá inými a iniciatíva iných, 

ktorá je pre  mňa neprijateľná ( 

riešenie problémov – navádzanie 

na klamstvo, podvádzanie, 

kradnutie, ohováranie) Iniciatíva, 

ktorá ohrozuje moje zdravie a 

osobnú bezpečnosť (fajčenie, 

alkohol, drogy, sexuálne 

zneužívanie detí) 

iniciatíva – ochota, 

prekonanie lenivosti a obáv 

iniciatíva pri poznávaní 

nových vecí, pri vytváraní 

dobra a zabraňovaní zlu 

iniciatíva pri vytváraní 

dobrých vzťahov v triede i 

mimo nej 

- uviesť príklady iniciatívneho správania,  

- určiť oblasť, v ktorej je iniciatívny,  

-zapájať sa do triednych a školských činností, 
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Vyjadrenie 

citov 

 

7 

Vyjadrenie vďačnosti, ochoty, 

láskavosti, obdivu verbálne aj 

neverbálne. Úcta k žene – matke, 

sestre, spolužiačke. Úcta k mužovi 

–Kultivované vyjadrenie 

negatívnych citov ( hnev, vzdor, 

smútok...) 

city 

prežívanie citov  

city v rodine, medzi 

rovesníkmi  

úcta k osobám opačného 

pohlavia  

úcta k citom iných 

- opísať jednoduchou formou, čo znamená slovo city,  

 - prejaviť svoje city spojené s príjemným i nepríjemným 

prežívaním formou kresby – „moje city počas dňa“,  

vyjadriť kultivovane svoje city,  

- uviesť, ako vhodnou formou vie vyjadriť city spojené s 

nepríjemným prežívaním, 

 

Ochrana života a 

zdravia 

 

 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu 

 

 

 

 

Finančná gramotnosť:  Človek vo sfére peňazí - Iniciatíva, ktorá ohrozuje moje zdravie a osobnú bezpečnosť Zabezpečenie peňazí pre uspokojenie životných potrieb - Iniciatíva, ktorá nie 

je prijatá inými a iniciatíva iných, ktorá je pre  mňa neprijateľná ( riešenie problémov – navádzanie na klamstvo, podvádzanie, kradnutie, ohováranie 

 

Naša trieda 
 

6 

Správanie sa medzi sebou, vzťahy 

medzi chlapcami a dievčatami – 

Slušnosť, ohľaduplnosť, čestnosť, 

pomoc slabším, rešpektovanie 

inakosti Som tu spokojný? Sú iní 

spokojní so mnou?) Kamarátstvo a 

priateľstvo úprimné a falošné 

priateľstvo  Čo je dôležité pre 

priateľstvo? Dodržiavanie pravidiel 

správania v triede – podpora 

vzájomnosti, spokojnosti, tolerancie 

a spolupráce ( Môžem niečo zmeniť 

na sebe, aby sa so mnou v našej 

triede lepšie žilo? Návrh na 

vylepšenie našich vzťahov? 

naša trieda – spoločenstvo 

detí pozitíva a negatíva 

našej triedy vylepšovanie 

nášho spolužitia súdržnosť 

spoločenstva 

 

- rozlíšiť medzi vhodným a nevhodným správaním v 

triede,  

- predložiť návrhy na zlepšenie súdržnosti spoločenstva 

triedy,  

- prejaviť pochopenie so spolužiakmi,  

- prispieť k dobrej atmosfére v triede,   

- vyjadriť svoje pozitívne priania formou kresby. 

 

Výchova k 

rodičovstvu 

Finančná gramotnosť:  Človek vo sfére peňazí - Kamarátstvo a priateľstvo úprimné a falošné priateľstvo   
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Hudobná výchova 

 
Názov predmetu Hudobná výchova 

Časový rozsah výučby 1 h.týždenne; 33 h.rok 

Ročník prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Hudobná výchova v základnej škole je predmetom činnostným a zážitkovým, kde na 

báze hudobných hravých činností sa žiaci učia orientovať vo svete hudby, prebúdza sa u nich 

záujem o elementárne muzicírovanie a postupne aj záujem o hlbšie vzdelanie z oblasti hudby 

a umenia. Na primárnom stupni vzdelávania sa prirodzene a plynule nadväzuje na 

posilňovanie vrodených a prirodzených predpokladov detí a ich sklonov k hravosti, 

spontánnosti, na ich schopnosť celostného vnímania obrazov a modelov okolitého sveta. 

Spoločná úloha vzdelávacieho okruhu Umenie a kultúra je sprostredkovať národné 

a svetové kultúrne dedičstvo a prispieť k položeniu základov všeobecnej vzdelanosti národa. 

Východiskom tohto poznávania má byť vždy samotná hudba a hudobné aktivity žiakov. 

Hudba má byť pre žiakov súčasne hrou a predmetom detského experimentovania, zdrojom 

objaviteľských prístupov k hudobnému poznávaniu, a to s realizovaním komplexne 

chápaných hudobných činností, so zámerom všestranne zapojiť žiakov do hudobno-

výchovného procesu. Hudobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku žiaka 

s hudbou, dávajú možnosť spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných 

nástrojoch. Tvoria základný prostriedok na rozvíjanie všeobecných hudobných schopností 

žiakov. Hudobné činnosti učiteľ usmerňuje tak, aby prinášali radosť, aby sa každý žiak 

prejavil v jemu blízkych hudobných prejavoch tak, aby sa zvyšovalo jeho sebavedomie 

a sebaúcta.  

Každá hudobná činnosť musí byť zmysluplná, zameraná na splniteľnosť, stimuláciu 

najschopnejších žiakov, povzbudzovanie menej nadaných žiakov a podporovanie najslabších 

žiakov. V primárnom vzdelávaní je potrebné dodržiavať postup od hudobných zážitkov 

k vedomostiam a cez ne k transferu pri aktívnom vnímaní a obsahovom sprístupňovaní 

umeleckých diel. Hudobná výchova pomáha rozvíjať citový svet žiakov v otvorenej 

atmosfére radosti a lásky, formou partnerského dialógu učiteľa so žiakom, bez mentorovania, 

autoritárstva a tlaku na hromadné vedomosti. Výsledok hudobno-výchovnej práce významne 

ovplyvňuje erudovaný a zanietený učiteľ, ktorý je schopný naplniť požiadavky školského 

vzdelávacieho programu flexibilne a optimálne tak, aby aj prostredníctvom hudby formoval 

celistvú osobnosť žiakov. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu je prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských 

ľudových piesní, pochopením ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si osvojiť 

hudobný materinský jazyk a takto prispieť k rozvíjaniu kultúrnych kompetencií žiakov. 

Cieľom je prostredníctvom poznania slovenského zvykoslovia, vlasteneckých piesní, 

umeleckého spracovania ľudových piesní hudobnými skladateľmi minulej a súčasnej doby 

získať základy národnej identity a vlastenectva. Postupne poznávať umelecké aspekty, chápať 

ich ako prirodzenú súčasť svojho života. 

Kognitívne ciele: 
 poznávať svet zvukov a hudby na báze a princípoch detskej hry a jej rôznych 

foriem, 

 prostredníctvom hudobných aktivít postupne získať elementárne základy 

hudobných 

 vedomostí, výrazových prostriedkov, učiť sa s nimi tvorivo pracovať, 

 prispievať k rozvoju osobnosti žiakov, k rozvíjaniu hudobnosti 

prostredníctvom hudobných činností, 

 zvládnuť postupný prechod od spontánnych a napodobňujúcich hudobných 

hier k hrám s pravidlami, k zámernej práci s hudobným materiálom, 

 poznávať zákonitosti tvorby hudobných diel 

 získať základy hudobného myslenia, elementárne základy hudobno-

estetického vedomia 

 v sústave hudobných vedomostí a vkusových postojoch. 

Sociálne ciele: 
 uvedomovať si a rozširovať mravné a estetické hodnoty, 

 bez predsudkov pristupovať k precíteniu a pochopeniu umeleckých diel 

a asertívne 

 vyjadrovať vlastné názory a postoje, 

 vedieť plánovať, propagovať, realizovať a prezentovať vlastnú prácu, 

skupinové projekty, 

 postupne získavať schopnosť spolupracovať v tíme 

 chápať umenie v jeho mnohorakých podobách a súvislostiach nielen ako 

ušľachtilý spôsob 

 vypĺňania voľného času, ale aj ako prostriedok skvalitnenia a skultúrnenia 

svojho života. 

Psychomotorické ciele: 
 na základe získaných zručností žiaci dokážu na primeranej úrovni realizovať 

svoje hudobné predstavy v súčinnosti s výtvarnými, pohybovými a literárnymi 

činnosťami a 

 integrovať ich v individuálnych alebo skupinových projektoch, dokázať 

zostavovať 

 auditívne, vizuálne i dramatické prvky 
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Kľúčové kompetencie žiakov 

Základným zámerom hudobnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa 

rozvíjal citový svet žiakov, aby sa formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole 

a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života. 

Vychovávať žiakov hrdých na svoje slovenské kultúrne bohatstvo a históriu. Vhodne 

a nenásilne spájať hudbu s prejavmi iných umení – s poéziou, výtvarným umením, s tancom. 

Vychovávať vnímavého, aktívneho poslucháča, tolerantného k iným kultúram a názorom, bez 

nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. 

Vokálne činnosti: základy speváckeho dýchania, držanie tela, nasadenie tónu, tvorba 

tónu, aplikácia, dynamické odlíšenie, hlasová hygiena, rozširovanie hlasového rozsahu, 

jednohlas, práca s hlasom, kultivácia speváckeho a hovorového prejavu prostredníctvom 

uplatňovania a upevňovania správnych speváckych návykov, intonácia diatonických 

postupov v durových a molových tóninách, melodizácia mien, riekaniek, tvorivé hudobné 

hry, hudobný rytmus a metrum – spev v 2/4, 3/4 a 4/4 takte, začiatky orientácie v grafickom 

zázname jednoduchej melódie Inštrumentálne činnosti: hra na telo a na detských hudobných 

nástrojoch a ich využívanie počas hudobnej reprodukcie i produkcie. 

Hudobno – pohybové činnosti: reagovanie na hudbu a stvárňovanie hudby pomocou 

pohybu, tanca, gesta, pohybové vyjadrenie rytmu a charakteru piesne, hudobnej skladby, 

vytváranie jednoduchých ostinátnych sprievodov hrou na tele, tlieskanie, plieskanie, podupy 

podľa hudby, pohybové vyjadrenie vzťahov vysoko, nízko, stúpanie, klesanie melódie, silno, 

slabo, pomaly, rýchlo, používanie taktovacích gest 2/4, ¾ a 4/4 takte, pohybové stvárnenie 

a vyjadrenie hudobného výrazu a nálady. 

Percepčné činnosti: aktívne vnímanie a prežívanie hudby, počas ktorej žiak poznáva 

hudbu vo všetkých jej žánroch, štýloch a funkčných podobách, učí sa hudbu analyzovať 

a interpretovať, rozlíšenie zvukov okolitého sveta, zvuk, tón, reč, spev, rozlíšenie tónov 

podľa výšky, sily, pozorné počúvanie piesní a hudobných skladieb, sformulovanie názoru 

o hudobnej ukážke, ich využitie vo všetkých činnostiach pri prevedení dramatického príbehu. 

 

Stratégia vyučovania  

V predmete sa budú využívať formy samostatnej i skupinovej práce. Z metód sa budú 

využívať zážitkové, kognitívne, skúsenostné metódy, zo slovných metód rozhovor, 

rozprávanie, dialóg, metódy hrania rol. Zo špecifických metód budú uplatňované intonačná 

metóda s použitím relatívnej solomizácie, imitačná a kombinovaná metóda, riadené 

objavovanie hudby, informačno-receptívna metóda a improvizačná metóda. 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a 

jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, 

kde má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej 

práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. 

 Pri hodnotení  výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie 

formatívneho hodnotenia výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na 

to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať dohy ich individuálne osobitosti. 
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Učebné zdroje 

 Učebnica Hudobná výchova pre 1. ročník základných škôl, E. Langsteinová, 

B. Felix 

 Metodická príručka k učebnici Hudobnej výchovy, E. Langsteinová, B. Felix 

 Učebné osnovy pre 1. stupeň ZŠ, J. Hatrík 

 Didaktika Hudobnej výchovy. Hudobné činnosti, kolektív autorov 

 Hudobno – tanečné hry, E. Trunečková 

 CD nosiče pre 1. ročník základných škôl, Ján Pavelčák. 
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Hudobná výchova Ročník: prvý 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

20 Vokálno – intonačné 

činnosti 

Získať základné spevácke zručnosti a návyky. 

Detské a ľudové piesne spievať čisto a 

rytmicky presne, adekvátne nálade. 

Oboznamovať sa detskými umelými piesňami 

a ľudovými piesňami z rozličných regiónov 

Slovenska. Poznať a správne realizovať 

hodnoty nôt (štvrťová, osminová, polová + 

pomlčky). 

Vie čisto a so správnym výrazom primeraným 

piesni zaspievať 12 detských a ľudových piesní, 

hier so spevom v rozsahu c -a . 

Sluchová príprava intonácie 5.,6., 3 stupňa 

v durovej tónine. 

Vie rytmizovať slová, riekanky. 

Zdravý životný štýl, 

enviromentálna 

výchova, výchova k 

materstvu a 

rodičovstvu, 

protidogová výchova. 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

4 Inštrumentálne 

činnosti 

Poznať jednoduché rytmické nástroje a ovládať 

techniku hrania na ne, rozoznať ich sluchom. 

rozoznať. Pomocou hry na telo a detských 

hudobných nástrojov podporiť náladu piesne. 

Vie hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt 

štvrťových, osminových, polových nôt a 

pomlčiek, použiť ich pri hre na telo a tvorbe 

jednoduchého sprievodu k piesňam. 

Enviromentálna 

výchova, regionálna 

výchova. 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

4 Hudobno – pohybové 

činnosti 

Vedieť správne chodiť a pochodovať podľa 

hudby, reagovať na zmeny tempa a dynamiky. 

Pohybom vyjadriť náladu hudby. 

Vie pohybom správne reagovať na hudbu. Telesná výchova, 

estetická výchova. 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

2 Percepčné činnosti Poznať krátke veku primerané hudobné 

skladby a pohybom reagovať naň. 

Pozná po viacnásobnom vypočutí minimálne 

štyri hudobné skladby a ich autorov. Dokáže 

vystihnúť náladu piesní a počúvanej hudby. 

Pohybová kultúra a 

výchova, regionálna 

výchova. 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

3 Hudobno – dramatické 

činnosti 

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom 

tónovom priestore. Hudobné nástroje ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a 

nálad. 

Vie si pripraviť jednoduché hudobno – 

dramatické vystúpenie. 

 

 



49 

 

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

Predmet: Hudobná výchova Ročník: druhý 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

11 Vokálno – intonačné 

činnosti 

Základné spevácke zručnosti a návyky v 

rozsahu c1-c2. Detské, ľudové, regionálne 

piesne, autorské piesne, popevky, riekanky, 

vokálne dialogické hry spievať čisto a 

rytmicky presne, adekvátne nálade. 

Hlasové a dychové cvičenia. Vedieť 

zaspievať dvojhlasný kánon a jednoduchý 

dvojhlas. Delenie slovenských ľudových piesní 

podľa tematiky a folklórnych oblastí slovenské 

zvykoslovie. Poslanie ľudovej hudobnej 

kultúry v živote človeka. 

Hodnoty nôt (štvrťová, osminová, štvrťová s 

bodkou, polová + pomlčky), mená nôt h-d2, 

husľový kľúč, 2/4,4/4, ¾ takt. 

Ľubovoľné gestá znázorňujúce výšku i dĺžku 

tónov, relatívna solmizácia, fonogestika, ručné 

znaky na vyjadrenie rytmu. 

Jednoduché durové melódie.  

Durová a molová melódia a súzvuky. 

Používať hlas vedome, so správnou hlasovou 

technikou na dosiahnutie špecifického 

hudobného cieľa. 

Vie správne zaspievať 20 detských 

a ľudových piesní, hier so spevom. 

Hymna SR. 

Reagovať pri speve na gestá učiteľa adekvátne 

meniť tempo, dynamiku. Rytmizovať reč. 

Melodizovať reč 5.3.  5.-6.-5.-3. a 5.-3.-1 stupňa 

(so-mi  la-so-mi  la-so-mi-do). 

Chápe poslanie ľudovej hudobnej kultúry 

v živote človeka. 

Podľa fonogestikulácie vedieť zaspievať 

jednoduché durové melódie. 

Vie sluchom rozoznať durovú a molovú melódiu 

a súzvuky. 

Zdravý životný štýl, 

environmentálna 

výchova, výchova k 

materstvu a 

rodičovstvu, 

protidrogová výchova. 
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Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

4 Inštrumentálne 

činnosti 

Orffove rytmické nástroje, melodické hudobné 

nástroje, hra na tele, okolité objekty triedy, 

rozličné objekty, prírodniny.  

Rytmické hodnoty štvrťová, osminová pólová, 

pomlčky, bodka za štvrťovou notou, pomocné 

rytmické prostriedky: ta, ti-ti, "nič", "pauza", 

tai-ti. 

Melodické modely: so-mi, so-la-so-mi, so-mi-

do, durový kvitakord. 

Jednoduché sprievody k piesňam, rytmické 

motívy. 

Zvuková  podoba  javov, nálad, improvizácia, 

gestá učiteľa. 

Hrať na elementárnych hudobných nástrojoch.  

Vie hrať rytmické motívy pozostávajúce z hodnôt 

štvrťových, osminových, polových nôt a 

pomlčiek. 

Vie tvoriť a realizovať jednoduché sprievody k 

piesňam, rytmické motívy.  

Inštrumentálne improvizovať. Reagovať pri hre 

na hudobných nástrojoch na gestá učiteľa- 

nástup, odsadenie, adekvátne meniť tempo, 

dynamiku. 

Pomocou detských hudobných nástrojov realizuje 

zvukovú podobu javov, nálad, podporuje  náladu 

piesne a skladby. 

Environmentálna 

výchova, regionálna 

výchova. 

10 

Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

 Hudobno – pohybové 

činnosti 

Pohybová improvizácia a interpretácia podľa 

hudby, zmeny tempa a dynamiky. 

Pohyby v priestore (chôdza, pérovanie, 

poskoky, beh, cval, jednokročka, dvojkročka), 

pohyby na mieste(ohýbanie sa, vystieranie, 

výskok, drep, otočka, švihanie),  hra na tele 

(tlieskanie, plieskanie, dupanie, lúskanie), 

orientácia v priestore (vpred, vzad, vpravo, 

vľavo, hore, dolu, v kruhu, v rade, v zástupe, 

jednotlivo, v dvojiciach, v skupine). 

Taktovať v 2/4 a ¾ takte. Kroky 

čardáša, valčíka, mazúrky.  

Nálada  hudby. 

Vie pohybom správne reagovať na hudbu.  

Vyjadriť pocity z počúvanej hudby pohybom a 

inými umeleckými prostriedkami. 

Adekvátne reagovať na rytmus, metrum a tempo. 

Pohybom adekvátne vyjadriť hudobno-výrazové 

prostriedky. 

Tanečné prvky a pohyb v jednoduchých 

choreografiách. 

Ovláda základné kroky čardáša, valčíka a 

mazúrky. 

Telesná výchova, 

estetická výchova. 

  Vie pohybom vyjadriť náladu hudby.  
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Pieseň v živote 

človeka a 

spoločnosti 

4 

 

Percepčné činnosti Veku primerané hudobné skladby, zvuky 

okolia, objektov, vlastného tela, piesne, spev a 

interpreétácia učiteľa/ky, vlastný hudobný 

prejav, hudobný prejav triedy (skupiny), hry so 

zvukom.  Výrazné zvukové kontrasty, pohyb 

kantilény, tempo, rytmus, zvuková farba, 

dynamika, harmónia, forma agogické zmeny. 

Verbalizovanie  hudobného zážitku, 

vizualizovanie a vyjadrenie pohybom.  

Najkrajšie klenoty ľudovej hudby. Hudba 

rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných 

národov, vo všetkých žánroch, štýloch 

a funkčných podobách. 

Aktívne počúvať zvuky, piesne a hudobné 

skladby. Vyjadriť pocity z počúvanej hudby 

verbálne, pohybom a inými umeleckými 

prostriedkami. 

Vie sluchom rozoznať kontrast v hudbe, 

totožné, podobné a odlišné motívy a hudobné 

myšlienky a časti skladby, druhy ľudského 

hlasu, základné sláčikové, dychové, bicie 

hudobné nástroje, klavír, druhy speváckych 

zborov, melódiu a sprievod. Spozná hudbu 

rôzneho typu, domácu, regionálnu, iných 

národov, vo všetkých žánroch, štýloch a 

funkčných podobách. Rozoznať jednohlas, 

dvojhlas, zbor. 

Pohybová kultúra a 

výchova, regionálna 

výchova, výchova k 

tolerancii k iným 

národom a 

národnostiam. 

Pieseň v živote 

človeka 

a spoločnosti 

3 

 

4 

Hudobno – dramatické 

činnosti 

Vytvárať vlastnú hudobnú krajinu v danom 

tónovom priestore. Hudobné nástroje ako 

prostriedok na vykreslenie prostredia, postáv a 

nálad. Hudobné vyjadrenie kontrastu v príbehu. 

Vytvorenie jednoduchého príbehu s integráciou 

vokálnej a nástrojovej improvizácie. Integrácia 

dramatického textu, piesne a pohybu. Hudobná 

dramatizácia jednoduchej ľudovej rozprávky. 

Využitie slovenských ľudových tonálnych a 

modálnych piesní v dramatickom význame. 

Vie vyjadriť dej, náladu, charakteristiku postáv 

príbehu rytmickými a melodickými nástrojmi 

alebo inými zdrojmi zvuku, pohybom, 

dramatickými prostriedkami. 

 Vie verbalizovať svoj názor aj na iné 

formy tvorivých prejavov, napr. na literatúru, 

výtvarné umenie. 

Vytvoriť hudobno-dramatický celok. 

Enviromentálna 

výchova, regionálna 

výchova. 

Pieseň v živote 

človeka 

a spoločnosti 

?? Hudobno-vizuálne 

činnosti 

Notový zápis tónov c1 - a1 Realizovať hudobné činnosti podľa voľného i 

štandardizovaného grafického vyjadrenia 

hudobných dejov. 

Vizuálne zobraziť zvukové vnemy. 

Interpretovať tú istú pieseň rôznymi výrazovými 

prostriedkami (spevácky, pohybom, hrou na 

hudobnom nástroji). 

??? 
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Výtvarná výchova 

 
Názov predmetu Výtvarná výchova 

Časový rozsah výučby 2 h.týždenne; 66 h.rok 

Ročník prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Výtvarná výchova v primárnom vzdelávaní je predmet, ktorý 

prostredníctvom autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, intenzívnych 

zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej 

cítenia, vnímania, intuície, fantázie a analytického myslenia, vedomých i nevedomých 

duševných aktivít. Týmto napĺňa svoje jedinečné poslanie v celom edukačnom procese. 

Výtvarné aktivity predstavujú širokú škálu činností, ktorú na jednej strane vymedzuje 

prirodzený detský záujem, duševný, citový rozvoj a rozvoj schopnosti vyjadrovať svoje 

predstavy a na druhej strane bohatosť vyjadrovacích foriem, ktorú ponúkajú rôzne druhy 

vizuálnych umení súčasnosti. Predmet výtvarná výchova v sebe zahŕňa okrem tradičných 

a nových výtvarných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych umení ako dizajn, fotografiu, 

architektúru, elektronické médiá a multimédiá. Predmet výtvarná výchova sa skladá z troch 

základný častí: tematické práce, výtvarné osvojovanie prírody a výtvarné a technické 

osvojovanie predmetu. Predmet sme zaradili z dôvodu rozvoja estetického cítenia dieťaťa 

mladšieho školského veku a jeho rozvoj pri zobrazovaní nielen predmetov a vecí v jeho okolí, 

ale aby dieťa vedelo pomocou výtvarných techník vyjadriť aj svoje nálady a túžby, zároveň si 

osvojiť aj techniky výtvarnej tvorby aj svojich predkov a tak začleňovať aj regionálnu 

výchovu do tohto predmetu.   
 
Predmet sa skladá z nasledovných tematických celkov:  

 výtvarné a technické osvojovanie skutočnosti,  

 experimentovanie a práca s výtvarnými prostriedkami,  

 základy konštruovania. 

 

Ciele a obsah predmetu je nedeliteľnou súčasťou aj iných predmetov v prvom 

ročníku a vytvára sa tak základ na medzipredmetové vzťahy s predmetmi ako je slovenský 

jazyk, matematika, prvouka aj hudobná výchova. V predmete sa budú využívať formy 

samostatnej aj skupinovej práce. Z metód sa využije metóda od jednoduchého k zložitému, 

názorná metóda, heuristická metóda, projektové vyučovanie. 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu výtvarná výchova v 1. ročníku ZŠ je estetické osvojovanie 

prírody, sveta vecí a sveta človeka prostredníctvom výtvarných prác a výtvarného umenia. 

Detskou kresbou, hrou a modelovaním umožniť dieťaťu hlbšie nahliadnuť do pocitov, 

fantázie i želaní každého detského jedinca. Tvorivými výtvarnými činnosťami ako aj 

vnímaním a prežívaním umeleckých diel, ktoré sa stávajú organickou súčasťou vnútorného 

sveta žiakov, ich skúseností, zážitkov a predstáv, sa kultivuje estetická citlivosť, rozvíja sa 

tvorivá fantázia, harmonizuje a integruje sa osobnosť dieťaťa.  

Cieľom výtvarnej výchovy je rozvíjať tvorivosť, umožniť žiakovi rozvíjať a kultivovať 

vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho nápaditosť a tvorivú 

sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie myšlienkových 

a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom výtvarnej výchovy rozvíjať tvorivosť 

v jej základných, všeobecne uplatnených princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť 

žiaka v oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných 

médií, nástrojov a techník. Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom 

k vytváraniu si primeraných kultúrnych postojov, názorov a hodnotových kritérií, cez zážitok 

aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých diel uvádzať ho do poznávania hodnôt 

umenia a kultúry, vo vzťahu k tradícii, ale na úrovni aktívneho vnímania problematiky 

vyjadrovania sveta umením. Cieľom je aj rozvoj detskej predstavivosti, fantázie, úsilie 

o vyjadrenie detského videnia, ale aj viesť dieťa v duchu humanitného využitia technik, 

rozvíjať vzťah k efektívnej práci, riešiť jednoduché technické problémy. Formou hry dať 

deťom základné poznatky o kresbe, maľbe, prírodných a technických materiáloch, vychovať 

k ochrane a aktívnej tvorbe životného prostredia. 

Obsah 

Základným zámerom výtvarnej výchovy je rozvíjať kľúčové kompetencie tak, aby sa 

rozvíjal citový svet žiakov, aby sa formovali mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole 

a v rodine, pozitívne vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života, vychovať žiakov hrdých 

na svoje slovenské kultúrne bohatstvo a históriu, s kladným vzťahom ku kultúrnemu životu 

spoločnosti a podieľaním sa na ňom. Vhodne a nenásilne spájať výtvrné umenie s prejavmi 

iných umení – s poéziou, hudobným umením, s tancom. 

Vychovávať vnímavého, aktívneho jedinca, tolerantného k iným kultúram a názorom, 

bez nekritického podliehania módnym vlnám, reklame a subkultúre. Kľúčové vedomosti: vo 

výtvarnej výchove je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná prostredníctvom 

praktických činností žiaka, časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre sa utvára 

počas motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovacej jednotky a je podporená 

vizuálnymi materiálmi (edukačné DVD, knihy, časopisy). Žiak si osvojil základné vedomosti 

o farbách, charakteroch tvarov, textúr. Má vedomosti o možnostiach používania výtvarných 

nástrojov, materiálov, vedomosti o krajine svojho okolia, regióne a ich vizuálnych 

a estetických kvalitách. 

 

Stratégia vyučovania  

V predmete sa budú využívať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú 

využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko - syntetická metóda, metóda od známeho k 
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neznámemu, heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor, 

dialogické a monologické metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou 

hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku 

primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností. 

Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj 

prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. 

Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie 

budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a 

pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich 

individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoja. 

 

 

Učebné zdroje 

Učebnými zdrojmi budú rôzne výtvarné publikácie, encyklopédie výtvarného umenia, 

časopisecká literatúra zameraná na túto oblasť, práca s internetom, využitie informačných 

komunikačných technológií, návštevy galérií výtvarného umenia a múzeá s historickými 

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

Predmet: Výtvarná výchova Ročník: prvý 

2 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

I. Výtvarný jazyk, 

základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

22 Škvrna a tvar 

Obrys 

Farba, lokálny tón 

Vypĺňanie a dopĺňanie, hravé pokusy s 

rôznymi typmi, ich vzťahmi a charakterom, 

vecné zobrazenie a hravé činnosti. 

Pozorovanie a výtvarné vyjadrenie obrysov 

rôznych tvarov, skladba predmetov z 

jednoduchých čiar. 

Zoznámenie sa s farbami a farebnou hmotou, 

farebná škála, základy farebnej škály. 

Žiak vie vyhľadávať a dopĺňať jednoduché objekty v 

tvare škvrny a jednoduchého tvaru. 

Žiak vie výtvarne vyjadriť obrysom jednoduché 

žiakovi primerané objekty. 

Žiak vie aktívne využiť farby podľa zobrazenej 

skutočnosti. 

 

II. Výtvarný jazyk, 

kompozičné 

princípy a 

možnosti 

kompozície 

24 Plocha a tvar 

Vytváranie 

kompozície 

Uvedomenie si 

formátu 

Mierka 

Akčná maľba 

Vyhľadávanie zvoleného tvaru v 

neartikulovanej textúre, tvorba novotvarov 

zložených z prienikov rôznych tvarov, prvé 

základy proporcie. 

Kompozície z tvarov písmen, arytmia a 

nehybnosť. 

Symetria a asymetria tvarov a farieb. 

Zmenšovanie a zväčšovanie predmetných 

tvarov. 

Gesto a škvrna 

Žiak vie kompozične rozvrhnúť výtvarný návrh. 

Využitie celej plochy výkresu. 

Žiak aktívne využije celú plochu výtvarného návrhu. 

Žiak aktívne využije celú plochu výtvarného návrhu. 

Žiak vie použiť zväčšený detail vo výtvarnej tvorbe. 

Aktívne využívanie gesta škvrny pri výtvarnej 

činnosti. 

Environmentál

na 

výchova 

III. Podnety 

výtvarného 

umenia, 

výtvarné činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

4 Inšpirácia pravekým 

umením 

Inšpirácia témami, procesmi, technikami a 

materiálmi, inšpirácia umením prírodných 

národov. 

Žiak využije piktogramy, transformácia 

zobrazovaného predmetu na znak alebo symbol. 

Úcta k 

ľudským 

výtvorom 

IV. Podnety 

fotografie fotograf. 

umenia 

2 Koláž Jednoduché využitie novinových a 

časopiseckých výstrižkov 

Žiak vie zostaviť jednoduchú koláž z jemu blízkych 

obrázkov. 
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V. Podnety filmu a 

videa 
2 Pohyblivý obraz Akcia a atrakcia, filmové umenie, filmový a 

divadelný kostým. 

Žiak vie využiť prvé herecké skúseností na vytvorenie 

jednoduchej divadelnej kompozície. 

Medzipredmet

ové 

vzťahy – Sj 

VI. Podnety 

dizajnu 
2 Dizajn a ľudské telo Ľudské telo a jeho doplnky, maska. Žiak vie vytvoriť jednoduchú masku pri príležitosti 

obdobia fašiangov. 

Ochrana 

životného 

prostredia 

VII. Porovnávacie, 

kombinačné a 

súhrnné cvičenia 

2 Poznávanie a 

porovnávanie rôznych 

médií 

Zobrazovanie predmetov podľa kategórií, 

porovnávanie predmetov vo vzťahoch. 

Žiak vie analyzovať a syntetizovať rôzne prvky 

kompozície. 

Úcta k 

ľudským 

výtvorom 

VIII. Podnety 

hudby 
2 Výtvarné stvárnenie 

hudby 

Výtvarné stvárnenie nálady a rytmu hudobnej 

skladby. 

Žiak aktívne využíva teplé a studené farby v 

súčinnosti s vyjadrením nálady. 

Rozvoj 

estetického 

cítenia 

IX. Synestetické 

podnety 
2 Hmat Tvar a povrch vo vzťahu navzájom a k motívu. Žiak využíva plasticitu pri vytváraní a modelovaní 

výtvarného diela 

Výchova k 

rodičovstvu 

X. Tradícia a 

identity 
2 Výtvarná reakcia na 

prostredie 

Výtvarná reakcia na prostredie školy. Žiak vie reálne zobraziť prostredie školy, návrh na 

jeho estetické zlepšenie a inovovanie. 

Estetické 

cítenie 

XI. Škola v galérii 2 Portrét Portrét v galérii, výraz tváre. Žiak vie vystihnúť jednoduchý výraz tváre, atribúty 

ikonografie. 

Úcta k sebe a 

iným 

 

Základná škola  Dr.A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Výtvarná výchova Ročník: druhý 

1 hod.  Týždenne/ 33 ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
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I. Výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania/ 

 

 

 

II. Výtvarný jazyk – 

kompozičné 

princípy a možnosti 

kompozície 

4 

 

 

 

 

 

 

6 

Línia, hravé pokusy s 

rôznymi typmi liniek, 

ich vzťahmi a 

charakterom. 

Obrys / kôra stromu, 

voda v potoku/ 

Farba výraz farby 

/dúha, zapúšťanie farieb 

do mokrého materiálu/ 

Farba pozadia, podkladu 

Kompozícia- 

umiestňovanie vo 

formáte 

Veľkosť motívov 

vzťahom na formát 

Rytmus a pohyb 

/strom vo vetre/ 

Arytmia a nehybnosť 

/ zátišie/ Symetria 

tvarov, farieb, plôch 

Asymetria tvarov, 

farieb a plôch 

Pojem línie, typu liniek, kresba maľba 

kruhov, 

oblúkov, priamok, kriviek 

Prerušovaná línia, kľukatá línia 

Pojem teplé, studené farby, ktoré čo 

zvýrazňujú a ako sa miešajú základné farby. 

Práca so štetcom, svetlé a tmavé pozadie, 

jeho využitie. 

Pojem popredie, pozadie, rozmiestnenie témy 

na formát. 

Čo je to centrálny motív, vedľajší motív 

Oživovanie predmetov. Čo je to rytmus 

a pohyb vo výtvarnej výchove 

Pojem arytmia a nehybnosť vo výtvarnej 

výchove 

Pojem symetria rovnomerné striedanie plôch, 

farieb, tvarov 

Pojem asymetria, nerovnomerné striedanie 

plôch, farieb a tvarov 

Žiak dokáže stvárňovať rôzne druhy línie ceruzkou, 

štetcom, pastelom. Vie rozlíšiť hrubá a jemná línia. 

Práca s tušom a drievkom, zdokonaľovanie práce 

zápästia 

Žiak dokáže rozoznať farby, správne ich používať pri 

kresbe, maľbe. 

Vie zvoliť správnu farbu, aby zvýraznil kresbu, 

narábanie štetcom pri pozadí. 

Vie umiestniť tvar do centra kresby, maľby. Vie 

rozlíšiť čo je bližšie kreslí veľké, čo v pozadí- menšie 

Vedieť logicky rozlíšiť a výtvarne stvárniť hlavný 

motív kresby, maľby 

Vie znázorniť pohyb predmetov, postáv. Oživovať 

predmety 

Vie zachytiť výtvarne udalosť v okamžiku, takzvaná 

momentka 

Vie zobraziť, namaľovať, nakresliť symetrické vzory 

Vie zobraziť a rozlíšiť asymetrické tvary, farby a 

plochy 

Environmentál

na 

výchova 

Zdravý 

životný štýl 

Výchova k 

rodičovstvu 

III. Podnety 

výtvarného umenia 

IV. Podnety 

výtvarného umenia 

/výtvarné činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia/ 

4 

 

2 

Land Art 

/ výtvarné hry 

v krajine/ 

Land Art 

Surrealizmus 

/ fantastický portrét/ 

Surrealizmus 

Inšpirácia archaickými 

písmenami 

Vývoj hlavných 

kultúrnych typov písma 

Pojem land art / pojem akčná maľba/ 

Základné poznatky – znalosť vybraných 

charakteristických diel 

Čo je surrealizmus, použitie surrealistickej 

metódy 

Návšteva galérie, pozorovanie a skúmanie 

surrealistických diel 

Pojem hieroglyfy, piktogrami. Transformácia 

zobrazujúceho znaku na symbol – tajná 

abeceda 

Rozpoznávanie hieroglyfov a piktogramov 

Pozorovanie prírodnín a prírodných materiálov, ich 

využitie pri stvárnení akčnej kresby a maľby 

Na základe pozorovania, sa cvičiť v znalosti 

rozoznávať diela jednotlivých smerov 

Pokus o vytvorenie fantastického portrétu. Znalosť 

základných maliarskych žánrov 

Vie rozoznať surrealizmus od ostatných foriem 

výtvarnej skúsenosti 

Použiť symbol, znak na odoslanie tajnej správy 

/ mapa k pokladu/ 

Využiť kreslené písmo na odoslanie dôležitej správy 

Environmentál

na výchova 

Predhistorické 

umenie, 

staroveké 

kultúry, 

antické 

umenie 

Vedomosti 

o krajine, 

regióne 
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V. Podnety 

fotografie 

VI. Podnety filmu 

a videa 

VII. Podnety 

architektúry 

2 

 

2 

 

2 

Koláž montáž 

z fotografií 

Koláž – dotvorenie 

kresbou, maľbou 

Filmová postava 

Filmový kostým, 

filmové herectvo 

Architektúra ako 

skladačka 

Stavba, konštrukcia, 

zodpovednosť a hra 

Pojem koláž. Ako vyzerá fotomontáž 

Miešanie farieb, docielenie pôvodnej 

farebnosti 

Ako vzniká film. Ako vzniká postava v 

pohybe 

u kresleného filmu 

Návrh odevu, kostýmu, usmerniť vkus, 

estetické cítenie 

Pojem architektúra, konštrukcia, stavba 

Vie urobiť koláž z obrázkov z časopisu / reklama/ 

Vyhotovenie obrázku z ktorého polovica je pôvodná 

a polovica dotvorená žiakom 

Vyhotovenie 5 – 10 obrázkov, kde sa stvárňuje pohyb 

postavy 

Vyhotovenie kostýmu z novinového papiera 

a dostupných materiálov 

Vie zostrojiť, vymodelovať, poskladať jednoduchú 

stavbu, zo stavebnice poskladať stavby a využiť v hre 

Využitie 

odpadového 

materiálu 

Zdravý 

životný štýl 

Reciklácia 

odpadov 

Zdravý 

životný štýl 

VIII. Podnety 

dizajnu 
2 Dizajn a ľudské telo 

Znak, symbol, grafika 

Pojem dizajn 

Pojem znak, symbol, grafika 

Vie obliekať postavu podľa vkusu – maľba, kresba, 

koláž 

Vie nakresliť, navrhnúť znak alebo symbol triedy, 

skupiny 

Zdravý 

životný štýl 

Ochrana 

životného 

prostredia IX. Podnety 

tradičných remesiel 

X. Elektronické 

média 

2 

2 

Bábkárstvo 

Pletenie šnúrok, 

náramkov priateľstva 

Hry s písmom 

a textom na počítači 

Hry s písmom 

Pojem strih, textil, doplnky. Estetický názor 

Technika pletenia, kombinácia farieb 

Písanie na počítači 

Využitie znakov klávesnice v praxi 

Vie vystrihnúť jednoduché oblečenie pre bábku 

z papiera, dotvoriť doplnky 

Urobiť jednoduchý náramok z bavlniek pre priateľa 

Zvládnuť základné operácie na počítači. 

Vytvoriť jednoduché obrázky z písmen 

Vie vytvoriť jednoduchý obraz zo znakov na PC 

Regionálna 

výchova 

Ochrana 

zdravia 

XI. Porovnávacie 

kombinačné 

a súhrnné cvičenia 

XII. Podnety hudby 

XIII. Synestetické 

podnety 

XIV. Podnety 

rôznych oblastí 

poznávania sveta 

2 

1 

 

1 

 

1 

Triedenie, 

porovnávanie 

Miešanie / hybridácia/ 

tvarov zvierat a vecí 

Výtvarné stvárnenie 

nálady a rytmu 

Hmat vo vzťahu 

k priestoru a plasticite 

Podnety s prvouky – 

časti tela 

Zobrazenie predmetov podľa kategórii 

Pojem hybridácia vo výtvarnej výchove 

Inšpirácia hudbou 

Pojem reliéf 

Žiak spoznáva symboly, ktoré vyjadrujú jeho 

predstavy a fantazijné koncepty 

Vie nakresliť predmet, kvet, alebo geometrické tvary, 

pokus o kompozíciu 

Vie zobraziť prvky vo formáte za účelom vyjadrenia 

príbehu 

Vie zobraziť hudbu farebne a tvarovo podľa vnímania 

a citov 

Vie zvládnuť motorické úkony s rôznymi nástrojmi 

Vie nakresliť postavu a jej časti 

Zdravý 

životný štýl 

Environmentál

na 

výchova 
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Telesná a športová výchova 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

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

Ročník prvý, druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 
Svojím zameraním má telesná a športová výchova výnimočné a špecifické postavenie v 

rámci vzdelávania žiakov mladšieho školského veku. Využíva predovšetkým široké spektrum 

pohybových prostriedkov, ktoré prispievajú k celkovému vývinu osobnosti s akcentom na 

hrubú i jemnú motoriku. Prostredníctvom pohybu - pohybových cvičení, hier a súťaží 

pozitívne ovplyvňuje zdravotný stav žiakov. 

Do obsahu telesnej a športovej výchovy patria aj piesne, riekanky, ktoré zvyšujú 

príťažlivosť hodín. 

Ciele vyučovacieho predmetu 
Hlavným cieľom je pozitívna stimulácia vývinu kultúrne gramotnej osobnosti 

prostredníctvom pohybu s akcentom na zdravotne orientovanú zdatnosť a radostné prežívanie 

pohybovej činnosti. 

- pohybovou činnosťou prispievať k optimálnemu stupňu rozvoja osobnosti ako celku i 

po stránke kognitívnej, emocionálnej, sociálnej, morálnej 

- vnímať zdravie a pohybovú aktivitu ako jeho súčasť zdravého životného štýlu, 

formovať osobnú zodpovednosť za vlastné zdravie 

- osvojiť si elementárne pohybové zručnosti a vytvorené pohybové návyky súvisiace so 

základnými lokomóciami, mať optimálne primerane veku rozvinuté pohybové schopnosti, 

preukazovať elementárne vedomosti a poznatky z telesnej výchovy a športu pri realizácii 

pohybových činností 

- prejavovať záujem o pohybové činnosti, prezentovať pozitívny vzťah k ich pravidelnej 

realizácii, aplikovať ich v každodennom živote 

Obsah vyučovacieho predmetu 

Základné lokomócie a nelokomočné pohybové zručnosti 
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať základné 

lokomócie (ako elementárne predpoklady pre zvládnutie základných atletických disciplín), 
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poradové cvičenia (ako predpoklady účelnej organizácie) a elementárne zručnosti z akrobacie 

(ako predpoklady pre zvládnutie základných gymnastických zručností), poznať ich možnosti 

aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe. 

Základné pojmy: chôdza, beh, hod, skok, lezenie, plazenie, šplhanie, rad, zástup, 

družstvo, skupina, čiara, priestor, základné povely poradovej prípravy, štart, cieľ, súťaž, 

gymnastické náradie (žinenka, mostík, lavička, rebriny ap. – čo sa v objekte školy nachádza). 

Základné poznatky: 

 zásady bezpečného a účelného pohybu v telovýchovných objektoch  

 základy správnej techniky behov, skokov, hodu loptičkou 

 základy správnej techniky gymnastických cvičení  

 o význame základných lokomočných a nelokomočných pohybov   

Základné pohybové aktivity: 

 bežecká abeceda, beh – rýchly, vytrvalostný, skok do diaľky, hod loptičkou 

 kotúle – vpred, vzad, stojka na lopatkách, rovnovážne výdrže, obraty, poskoky 

Manipulačné, pohybové a prípravné športové hry 
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky manipulovať 

s herným náčiním, poznať a aplikovať v hre dohodnuté pravidlá, byť v hre aktívny 

a prejavovať k nej pozitívny postoj. 

Základné pojmy: pohybová hra, hráč, spoluhráč, súper (protihráč), kapitán, rozhodca, 

pravidlá hry, ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), bránka, kôš, hracie náčinie (lopta, hokejka 

ap.), gól, bod, prihrávka, streľba, vedenie lopty, držanie lopty, útok – útočník, útočná činnosť, 

obrana – obranca, obranná činnosť. 

Základné poznatky: 

 pravidlách realizovaných hier 

 správnej technike základných herných činností jednotlivca realizovaných hier 

 význame jednotlivých hier na rozvoj určitých pohybových schopností alebo 

osvojovaných 

 pohybových zručností 

 význame hier pre zábavu i zdravie 

Základné pohybové aktivity: 

 hry so zameraním na manipuláciu s rôznym tradičným, ale aj netradičným 

náčiním 

 pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových schopností (kondičných, 

koordinačných) 

 pohybové hry zamerané na precvičovanie osvojovaných si elementárnych 

pohybových zručností rôzneho charakteru (gymnastických, atletických, 

plaveckých ap) 

 Prípravné športové hry – zamerané na futbal, basketbal  

Kreatívne a estetické pohybové činnosti 
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam správne technicky vykonávať cvičenia 

s dôrazom na presnú lokalizáciu pohybov v čase a priestore, poznať ich možnosti aplikácie, 

dokázať vyjadriť pohybom slovný, názorný i hudobný motív a vnímať ich, poznať význam 

kultivovaného a estetického prejavu v živote i športe. 

Základné pojmy: rytmika, tanec – jeho druhy, tanečný krok, tanečný motív, pohybová 

tvorivosť, fantázia pri pohybovej činnosti, tanečná improvizácia. 

Základné poznatky: 
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- o význame pohybovej kultúry (správneho pohybového prejavu) pri realizácii 

pohybových činností – akcent na správne a estetické držanie tela, kultúrnosť (kultivovaný 

pohybový prejav). 

Základné pohybové aktivity: 

  tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, poskoky, so zameraním na správne 

a estetické držanie tela ako celku i jeho častí v rôznych polohách 

  rytmizované pohyby s využitím hudby alebo rôznych jednoduchých 

hudobných nástrojov 

  pohyby so slovným navádzaním, napodobňovacie pohyby (napr. zvierat, 

športovcov, činností človeka) 

  pohybová improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané témy 

  tanečná improvizácia na základne naučených tanečných krokov, motívov, 

väzieb 

Psychomotorické cvičenia a hry 
Vedieť primerane veku a svojim schopnostiam vykonávať základné psychomotorické 

cvičenia poznať ich význam, možnosti aplikácie, dokázať vyjadriť pohybom navodený motív, 

vnímať význam cieleného pohybu pre zdravie (antistresové cvičenia). 

Základné pojmy: názvy častí tela, polôh tela i jeho častí, správne držanie tela 

Základné poznatky: 

 o význame pohybu i jednotlivých druhoch cvičení pre zdravý vývin 

 o prejavoch a reakciách organizmu na pohybovú aktivitu 

 o správnom dýchaní pri cvičení i každodenných aktivitách 

Základné pohybové aktivity: 

 koordinačné cvičenia a hry 

 relaxačné (uvoľňovacie) cvičenia a hry 

 aktivity zamerané na rozvoj dýchania 

 naťahovacie (strečingové) cvičenia 

 cvičenia na rozvoj flexibility 

Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti 
Vedieť základy elementárnych pohybových zručností súvisiace s realizovanými 

sezónnymi pohybovými činnosťami (plávaním, turistikou, korčuľovaním, bicyklovaním a i.), 

poznať ich možnosti aplikácie a vnímať ich význam v živote i športe. 

Základné pojmy: plavecký spôsob (kraul, znak, prsia), splývanie, turistika – jej druhy 

a formy, turistický výstroj, turistický chodník, turistická značka, korčuľovanie – korčule, 

sánkovanie.. 

Základné poznatky: 

 o význame otužovania sa, plávania, pobytu a pohybu v prírode v každom 

ročnom období pre 

 zdravie s akcentom na špecifiká jednotlivých období 

 o hygiene, pravidlách pohybu a bezpečnosti pri realizácii plávania a aktivít 

v prírode 

 o technike základných pohybových zručností realizovaných aktivít v prírode 

Základné pohybové aktivity: 

 cvičenia a hry zamerané na oboznámenie sa s vodným prostredím, splývanie, 

dýchanie a orientáciu vo vode 

 nácvik techniky jedného plaveckého spôsobu 

 chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby vzhľadom k povrchu a terénu 
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  jazda, hry a súťaže na kolobežke, bicykli 

 korčuľovanie – jazda vpred, zastavenie, hry a súťaže na korčuliach 

 

 

Stratégia vyučovania  
Hodnotenie žiakov budeme realizovať klasifikáciou. Taktiež budeme uskutočňovať 

hodnotenie celkových a čiastkových výsledkov a prejavov žiaka, zohľadňovať vekové 

a individuálne osobitosti žiakov, učiteľ bude prihľadať na momentálnu psychickú a fyzickú 

disponovanosť. Celkové hodnotenie žiaka vo vyučovacom predmete bude čo 

najobjektívnejšie zhodnocovať úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov a schopnosť 

používať osvojené vedomosti, zručnosti a návyky. 

Pri práci sa využívajú nasledovné metódy, formy a postupy práce:  

- sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, 

- sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, 

- rôznymi druhmi skúšok (pohybové, písomné, ústne),  

- testami 

- všeobecných pohybových schopností, špecifických pohybových činnosti a návykov  

- referátov a projektov, 

- analýzou výsledkov rôznych pohybových činností žiaka, 

- konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s 

odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 

všeobecného lekára pre  

- deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a 

poruchami, 

- rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou 

hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku 

primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností. 

Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj 

prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. 

Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie 

budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a 

pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich 

individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoja. 
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Učebné zdroje 
Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú: 

  

 telocvičné náradie a náčinie 

 učebné osnovy z telesnej výchovy 

 video projekcie 

 multimédia 

 encyklopédia, metodiky z jednotlivých športov, časopisy 
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Telesná a športová výchova Ročník: prvý 

2 hod.  týždenne/ 66 hod. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Základné pohybové 

zručnosti. 
18 Povely, postoje, obraty 

a pochodové útvary, 

Cvičenia a hra 

s prevkami poradovej 

prípravy, 

Rozcvičenie, 

Beh, 

Skok do diaľky, 

Pojmy – štart, cieľ, 

súťaž, pravidlá, dráha, 

Cvičenia základnej 

gymnastiky, 

Cvičenia okolo 

rôznych osí, 

Stojka na lopatkách, 

nas hlave, 

Cvičenia 

a manipulácia 

s pomôckami, 

Cvičenie na náradí, 

Preskoky a skoky, 

Úpolové cvičenia a 

hry 

 

Základné povely, postoje, obraty a pochodové 

útvary – pozor, pohov, vpravo bok, vľavo bok, 

čelom vzad, rad, zástup, kruh, polkruh, 

jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, skupina, 

kolektív, na značky, čiara, priestor, ihrisko.  

Cvičenia a hry s prvkami poradovej prípravy 

ako prostriedky účelnej organizácie činností 

v priestore. Úloha rozcvičenia pred vykonaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením. Rôzne spôsoby rozcvičení bez 

náčinia, s náčiním, s hudobným doprovodom 

a pod. Beh – rýchly, vytrvalostný, zo zmenami 

smeru. Hod loptičkou. Skok do diaľky znožmo 

z miesta. Pojmy štart, cieľ, súťaž, pravidlá, 

dráha. Cvičenia základnej gymnastiky, cvičenia 

spevňovacie, odrazové, rotačné. Cvičenia okolo 

rôznych osí tela cvičiaceho. Cvičenia 

a manipulácia s náčiním a pomôckami. 

Cvičenia na náradí. Preskoky a skoky na 

švihadle. Skoky na pružnom mostíku 

a trampolíne. Úpolové cvičenia a hry zamerané 

na: odpory a preťahovanie. 

 

Žiak vie pomenovať základné povely a útvary 

poradových cvičení realizovaných vo výučbe. 

Žiak používa základné povely a správne na ne reaguje 

pohybom: vie sa otočiť vpravo vbok, vľavo vbok, vie 

vystúpiť z radu, vie dať ruky vbok a správne stáť v 

zástupe. 

Žiak vie vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia pred 

vykonaním pohybovej činnosti. 

Žiak vie pomenovať základné pohybové zručnosti. 

Žiak ovláda techniku behu, skoku do diaľky z miesta 

a hodu tenisovou loptičkou. Na podnet vykoná 

základné polohy a pohyby tela 

a jeho častí.  Pozná správnu techniku vysokého štartu. 

Vie precvičiť už osvojené elementárne pohybové 

zručnosti atletického charakteru. 

Žiak vie pomenovať a vykonať základné polohy tela 

a jeho častí. Pozná terminológiu gymnastických polôh, 

pohybov a cvičení. 

Žiak má zvládnutú techniku základných akrobatických 

cvičení v rôznych obmenách a väzbách a skokov. Vie 

udržať rovnováhu pri rôznej chôdzi na kladine, vie 

správne technicky vykonávať skok z debny, vie 

vykonávať jednoduché cviky na rebrinách, vie správne 

technicky vykonať  kotúľ vpred. 

Žiak dokáže vykonať ukážku z úpolových cvičení. 

  

Dopravná 

výchova. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj. 
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Manipulačné, 

prípravné 

a športové hry. 

18 Základné pojmy 

súvisiace s hrami. 

Základné herné 

činnosti. 

Manipulačné hry. 

Pohybové hry. 

Prípravné športové 

hry. 

Pravidlá realizovaných 

hier. 

Pravidlá fair-play. 

Základné pojmy – pohybová hra, športová hra, 

hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca, 

ihrisko, bránka, kôš, gól, bod, prihrávka, hod, 

streľba. 

Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym na 

tradičným a netradičným náčiním a s inými 

pomôckami. Pravidlá realizovaných hier, ich 

význam a sankcie za porušenie. Pravidlá fair-

play. Pohybové hry zamerané na rozvoj 

pohybových schopností.  

Prípravné športové hry zamerané na futbal, 

basketbal, volejbal, tenis, hádzanú. Pohybové 

hry zamerané na precvičovanie osvojovaných 

pohybových zručností rôzneho charakteru. 

Žiak 

vie charakterizovať základné pojmy súvisiace s hrami, 

vie pomenovať základné herné činnosti jednotlivca, 

vie vymenovať názvy hier realizovaných vo výučbe, 

aplikuje v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich, 

zvláda techniku manipulácie s náčiním - zvládne 

základné manipulačné činnosti s loptou 

(kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie lopty od 

podlahy). 

Vie hádzať plnú loptu odspodu a obojručne. Technicky 

správne dokáže preskočiť niekoľko krát cez švihadlo. 

Uplatňuje manipuláciu s náčiním v pohybovej alebo 

prípravnej hre, 

zvláda herné činnosti v hrách realizovaných vo 

výučbe, 

využíva naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí. 

Prevencia 

sociálno- 

patologických 

javov 

a prosociálna 

výchova. 

Hudobno-

pohybové 

a tanečné činnosti 

9 Základné pojmy 

a poznatky z rytmickej 

a modernej 

gymnastiky. 

Tanec a rytmické, 

rytmizované  cvičenia. 

Pohybová a tanečná 

improvizácia, 

pantomíma. 

Základné pojmy a poznatky z rytmickej 

a modernej gymnastiky, náčinie a cvičenie 

s náčiním, rovnovážne výdrže – pózy, poskoky 

a skoky.  

Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok: 

(prísunný, cval, poskočný, polkový), Rytmické 

cvičenia spojené s vytlieskávaním, 

vydupávaním, hrou na telo. 

Cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti. 

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, 

poskoky, so zameraním na správne a estetické 

držanie tela. 

Tanečné kroky a motívy regionálnych 

ľudových tancov, vybraných moderných 

tancov. 

Rytmizované pohyby s využitím hudby, 

hudobného doprovodu.  

Imitačné pohyby s využitím hudby,   tanečná 

improvizácia na základe naučených tanečných 

krokov. 

Žiak vie vymenovať základné pojmy rytmickej 

a modernej gymnastiky, 

vie pomenovať kroky realizované vo výučbe, 

vie vykonať ukážku rytmických cvičení, 

vie zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s rytmom 

navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou, 

má zvládnuté základné tanečné kroky, tanečné motívy 

v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe, 

vie vytvoriť krátke väzby a motívy z naučených 

tanečných krokov ľudových a moderných tancov, 

uplatňuje prvky rytmiky a tanca v hudobno-

pohybových tanečných a dramatických hrách, 

dokáže pohybovo improvizovať na základe naučených 

tanečných krokov. 

 

Mediálna 

výchova. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

Multikultúrna 

výchova. 

 



66 

 

Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry. 

6 Relaxačné cvičenia 

a hry. 

Cvičenia so 

zameraním na riadené 

spevňovanie 

a uvoľňovanie 

svalstva. 

Aktivity zamerané na 

rozvoj dýchania. 

Naťahovacie cvičenia. 

Kompenzačné 

cvičenia. 

Cvičenia na rozvoj 

flexibility, 

rovnováhových 

schopností, 

uvoľňovanie si celého 

tela. 

Cvičenia spájajúce 

zmyslové vnímanie 

s pohybovým. 

Psychomotorické hry, 

cvičenia a cvičenia 

s netradičným 

náčiním. 

Relaxačné, uvoľňovacie cvičenia a hry 

a cvičenia so zameraním na riadené 

spevňovanie a uvoľňovanie svalstva. Aktivity  

zamerané na rozvoj dýchania, dýchacie 

cvičenia a cvičenia zamerané na nácvik 

správneho dýchania v rôznych polohách. 

Naťahovacie a strečingové cvičenia. 

Kompenzačné, vyrovnávacie cvičenia. 

Cvičenia na rozvoj flexibility. 

Rozvoj rovnováhových schopností: statickej 

a dynamickej rovnováhy, balansovanie 

s predmetmi. Cvičenia telesnej schémy 

zamerané na uvedomenie si vlastného tela – 

pohybových možností jeho jednotlivých častí. 

Hry zamerané na správne držanie a vnímanie 

svojho tela pri pohybových činnostiach. 

 Cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie 

s pohybovým a psychomotorické hry a cvičenia 

a hra s netradičným náčiním. 

Názvy polôh tela. 

 

Žiak vie postupne pri slovnom doprovode uvoľniť 

svalstvo končatín i celého tela, ovláda pohybové 

aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu 

, vie opísať základné spôsoby dýchania, vie vykonať 

jednoduché strečingové cvičenia, 

dokáže aplikovať naučené zručnosti v cvičeniach 

a hrách. 

Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele 

(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti, 

- dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho 

častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie ich 

pomenovať. 

Má osvojené pohybové cvičenia so zameraním  na 

koncentráciu a pozornosť. 

 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

Mediálna 

výchova. 

Aktivity v prírode  

a sezónne 

pohybové činnosti 

9 Základné pojmy 

a poznatky zo 

sezónnych aktivít 

realizovaných vo 

výučbe. 

Korčuľovanie. 

Chôdza a jej rôzne 

druhy a spôsoby 

vzhľadom na 

povrch a terén. 

Jazda na kolobežke 

a bicykli. 

Základné pojmy a poznatky zo sezónnych 

aktivít realizovaných vo výučbe. 

Korčuľovanie – in-line, na ľade: jazdy 

vpred, zastavenie, hry a súťaže na 

korčuliach. 

Chôdza a jej rôzne druhy a spôsoby 

vzhľadom na povrch a terén, turistika – jej 

druhy a formy, turistický výstroj, turistický 

chodník, turistická značka,  zásady a význam 

otužovania, pohybu a pobytu v prírode 

v každom ročnom období a počasí. 

Jazda a hry na kolobežke a bicykli. 

 

Žiak vie vymenovať základné druhy realizovaných 

sezónnych pohybových aktivít, 

zvláda pohybové zručnosti vybraných sezónnych 

aktivít, 

uplatňuje prvky sezónnych pohybových činností 

v hrách, súťažiach, v škole i vo voľnom čase, 

bezpečne sa pohybuje v rôznom priestore 

a v rôznych podmienkach, 

dokáže prekonávať pohybom rôzne terénne 

nerovnosti, 

dokáže vysvetliť význam a zásady ochrany prírody 

počas pohybových aktivít v nej. 

 

Environment

álnavýchova. 

Dopravná 

výchova. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 
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Zdravie a zdravý 

životný štýl 
4 Zásady zdravého 

životného štýlu. 

Negatívne vplyvy 

na zdravie človeka. 

Význam pohybu pre 

zdravie človeka. 

Hygienické zásady 

pred, pri a po 

cvičení. 

Organizácia 

cvičení. 

Zásady správneho 

držania tela. 

Pohybový režim, 

aktívny odpočinok. 

Zásady zdravého životného štýlu: pravidelný 

pohyb v dennom režime, pitný režim, zdravé 

a nezdravé potraviny, stravovanie pri 

zvýšenej telesnej záťaži, práca a odpočinok 

v dennom režime. 

Negatívne vplyvy fajčenia, alkoholu, 

nedovolených látok a iných závislostí na 

zdravie človeka. 

Význam pohybu pre zdravie človeka.  

Hygienické zásady pred, pri a po cvičení, 

hygieny úborov, význam dodržiavania 

základných hygienických zásad. 

Organizácia cvičenia, dopomoc a záchrana 

pri cvičení. 

Zásady správneho držania tela, správne 

držanie tela v stoji, cvičenia pre správne 

držanie tela. 

Pohybový režim, aktívny odpočinok, 

základné poznatky o formách pohybovej 

aktivity v režime dňa. 

Žiak dokáže identifikovať znaky zdravého 

životného štýlu, 

rozlišuje zdravú a nezdravú výživu, 

vie rozpoznať nebezpečenstvo návykových látok 

a ich negatívny vplyv na zdravie človeka, 

dokáže vysvetliť význam pohybovej aktivity pre 

človeka, 

dodržiava hygienické požiadavky pri vykonávaní 

pohybovej činnosti, 

 aplikuje zásady bezpečnosti pri cvičení, 

vie popísať znaky správneho držania tela v stoji, 

dokáže aplikovať osvojené pohybové zručnosti 

v režime dňa. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

Prevencia 

sociálno- 

patologickýc

h javov 

a prosociálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj. 

Telesná zdatnosť 

a pohybová 

výkonnosť 

2 Poznatky 

o vonkajších 

prejavoch únavy. 

Pohybové 

prostriedky na 

rozvoj kondičných 

a koordinačných 

schopností. 

Príčiny telesných zmien a poznatky 

o vonkajších prejavoch únavy pri zaťažení: 

potenie, dýchanie, farba pokožky, 

koordinácia pohybov. 

Pohybové prostriedky na rozvoj 

koordinačných a kondičných schopností. 

Žiak vie rozpoznať základné prejavy únavy pri 

fyzickej záťaži, 

dokáže využívať prostriedky na rozvoj 

pohybových schopností. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

Osobnostný 

a sociálny 

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

Predmet: Telesná a športová  výchova Ročník: druhý 

2 hod.  týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Základné pohybové 

zručnosti. 
18 Povely, postoje, obraty 

a pochodové útvary, 

Cvičenia a hra 

s prvkami poradovej 

prípravy, 

Rozcvičenie, 

Beh, 

Skok do diaľky, 

Pojmy – štart, cieľ, 

súťaž, pravidlá, dráha, 

Cvičenia základnej 

gymnastiky, 

Cvičenia okolo 

rôznych osí, 

Stojka na lopatkách,  

Cvičenia 

a manipulácia 

s pomôckami, 

Cvičenie na náradí, 

Preskoky a skoky, 

Úpolové cvičenia a 

hry 

 

Základné povely, postoje, obraty a pochodové 

útvary – pozor, pohov, vpravo bok, vľavo bok, 

čelom vzad, rad, zástup, kruh, polkruh, 

jednotlivec, dvojica, trojica, družstvo, skupina, 

kolektív, na značky, čiara, priestor, ihrisko.  

Cvičenia a hra s prvkami poradovej prípravy ako 

prostriedky účelnej organizácie činností 

v priestore. Úloha rozcvičenia pred vykonaním 

pohybových činností ako prevencia pred 

zranením. Rôzne spôsoby rozcvičení bez náčinia, 

s náčiním, s hudobným doprovodom a pod. 

Základné lokomócie:  základy správnej techniky 

behov, skokov, hodu loptičkou. 

Beh – rýchly, vytrvalostný, akceleračný, 

z rôznych polôh, zo zmenami smeru. Hod 

loptičkou. Skok do diaľky znožmo z miesta. 

Pojmy štart, cieľ, súťaž, pravidlá, dráha. Cvičenia 

základnej gymnastiky: elementárne zručnosti z 

akrobacie, - základy správnej techniky 

gymnastických cvičení, obraty, poskoky, skoky 

na pružnom mostíku trampolínke, výskoky 

a zoskoky z gymnastického náradia. Cvičenia 

spevňovacie, odrazové, rotačné. Cvičenia okolo 

rôznych osí tela cvičiaceho, stojka na lopatkách, 

kotúľ vpred a vzad. Cvičenia a manipulácia 

s náčiním a pomôckami. Cvičenia na náradí. 

Preskoky a skoky na švihadle. Skoky na pružnom 

mostíku a trampolíne. Úpolové cvičenia a hry 

zamerané na: odpory, a preťahovanie.  

Žiak vie pomenovať základné povely a útvary 

poradových cvičení realizovaných vo výučbe. 

Žiak používa základné povely a správne na ne 

reaguje pohybom. 

Žiak vie vysvetliť význam a potrebu rozcvičenia 

pred vykonaním pohybovej činnosti. 

Žiak vie pomenovať základné pohybové zručnosti. 

Žiak vie pomenovať základné lokomócie, 

 ovláda techniku behu, skoku do diaľky z miesta 

a hodu tenisovou loptičkou. 

Žiak vie pomenovať a vykonať základné polohy tela 

a jeho častí. Vykoná pohyby okolo rôznych osí tela 

(obraty, prevaly, plazenie). Ovláda terminológiu 

gymnastických polôh, pohybov a cvičení. 

Žiak má zvládnutú techniku základných 

akrobatických cvičení v rôznych obmenách 

a väzbách a skokov. 

Žiak dokáže vykonať ukážku z úpolových cvičení. 

Žiak pozitívne vníma základné lokomócie 

a nelokomočné zručnosti ako potrebnú a nevyhnutnú 

súčasť pohybového prejavu človeka a prostriedku 

na upevňovanie si zdravia. 

 

Dopravná 

výchova. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj. 
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Manipulačné, 

prípravné a športové 

hry. 

18 Základné pojmy 

súvisiace s hrami. 

Základné herné 

činnosti. 

Manipulačné hry. 

Pohybové hry. 

Prípravné športové 

hry. 

Pravidlá realizovaných 

hier. 

Pravidlá fair-play. 

 

Základné pojmy – pohybová hra, športová hra, 

hráč, spoluhráč, súper, kapitán, rozhodca. 

Ihrisko (hrací priestor, hracia plocha), stredová 

čiara, bránka, kôš, hracie náčinie(lopta, pálka, 

hokejka a pod.), gól, bod, prihrávka, hod, 

streľba, dribling. 

Hry so zameraním na manipuláciu s rôznym  

tradičným a netradičným náčiním a s inými 

pomôckami. Hry s lavičkami a švihadlami 

Pravidlá realizovaných hier, ich význam 

a sankcie za porušenie. Pravidlá fair-play. 

Pohybové hry zamerané na rozvoj pohybových 

schopností.  

Prípravné športové hry zamerané na futbal, 

basketbal, volejbal, tenis, hádzanú. Pohybové 

hry zamerané na precvičovanie osvojovaných 

pohybových zručností rôzneho charakteru. 

Zásady kultúrneho správania sa na športových 

podujatiach. 

Žiak 

vie charakterizovať základné pojmy súvisiace s hrami, 

vie pomenovať základné herné činnosti jednotlivca, 

vie vymenovať názvy hier realizovaných vo výučbe, 

aplikuje v hre dohodnuté pravidlá a rešpektuje ich, 

zvláda techniku manipulácie s náčiním, 

uplatňuje manipuláciu s náčiním v pohybovej alebo 

prípravnej hre, 

zvláda herné činnosti v hrách realizovaných vo 

výučbe, 

využíva naučené zručnosti z hier v rôznom prostredí. 

Žiak má osvojené základné manipulačné činnosti 

s loptou (kotúľanie, chytanie, hádzanie, odrážanie 

lopty od podlahy) . 

Vie organizovať a riadiť aspoň 2 hry realizované vo 

výučbe. 

Prevencia 

sociálno- 

patologických 

javov 

a prosociálna 

výchova. 



70 

 

Hudobno-pohybové 

a tanečné činnosti 
9 Základné pojmy 

a poznatky z rytmickej 

a modernej 

gymnastiky. 

Tanec a rytmické, 

rytmizované  cvičenia. 

Pohybová a tanečná 

improvizácia, 

pantomíma. 

Základné pojmy a poznatky z rytmickej 

a modernej gymnastiky, náčinie a cvičenie 

s náčiním, rovnovážne výdrže – pózy, 

posdkoky a skoky.  

Tanec – ľudový, moderný, tanečný krok 

(prísunný, cval, poskočný, polkový, valčíkový), 

tanečný motív, tanečná väzba. 

Rytmické cvičenia spojené s vytlieskávaním, 

vydupávaním, hrou na telo. 

Cvičenia a hry na rozvoj rytmickej schopnosti. 

Tanečná a štylizovaná chôdza, beh, skoky, 

poskoky, so zameraním na správne a estetické 

držanie tela. 

Tanečné kroky a motívy regionálnych 

ľudových tancov, vybraných moderných 

tancov, aerobik, zumba, brušné tance a iné. 

Rytmizované pohyby s využitím hudby, 

hudobného doprovodu.  

Imitačné pohyby s využitím hudby,  pohybová 

improvizácia na hudobné motívy, alebo zadané 

témy, tanečná improvizácia na základe 

tanečných krokov, motívov, väzieb. 

Žiak vie vymenovať základné pojmy rytmickej 

a modernej gymnastiky, 

vie pomenovať kroky realizované vo výučbe, ovláda 

správnu techniku jednoduchých cvičení, pohybov i 

nadväzovaných pohybových motívov, 

vie vykonať ukážku rytmických cvičení, 

vie zladiť pohyby tela, chôdzu, skoky a beh s rytmom 

navodeným potleskom, zvukovým signálom, hudbou, 

ovláda základné tanečné kroky, tanečné motívy 

v rôznych obmenách realizovaných vo výučbe, 

vie vytvoriť krátke väzby a motívy z naučených 

tanečných krokov ľudových a moderných tancov, 

uplatňuje prvky rytmiky a tanca v hudobno-

pohybových tanečných a dramatických hrách, 

dokáže pohybovo improvizovať na zadanú tému alebo 

hudobný motív. 

Žiak vie správne zaujať  polohu tela a jeho častí, 

vie správne vykonať pohyby tela a jeho častí v 

kontexte so slovným alebo hudobným podnetom. 

Pozitívne vníma spojenie slova, hudby a pohybu 

a  pozitívne reaguje na partnerov v tanci i hre a 

upevňuje sociálne vzťahy v skupine. 

Mediálna 

výchova. 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

Multikultúrna 

výchova. 
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Psychomotorické 

a zdravotne 

orientované 

cvičenia a hry. 

6 Relaxačné cvičenia 

a hry. 

Cvičenia so 

zameraním na riadené 

spevňovanie 

a uvoľňovanie 

svalstva. 

Aktivity zamerané na 

rozvoj dýchania. 

Naťahovacie cvičenia. 

Kompenzačné 

cvičenia. 

Cvičenia na rozvoj 

flexibility, 

rovnováhových 

schopností, 

uvoľňovanie si celého 

tela. 

Cvičenia spájajúce 

zmyslové vnímanie 

s pohybovým. 

Psychomotorické hry, 

cvičenia a cvičenia 

s netradičným 

náčiním. 

Relaxačné, uvoľňovacie cvičenia a hry 

a cvičenia so zameraním na riadené 

spevňovanie a uvoľňovanie svalstva. Aktivity  

zamerané na rozvoj dýchania, dýchacie 

cvičenia a cvičenia zamerané na nácvik 

správneho dýchania v rôznych polohách. 

Naťahovacie a strečingové cvičenia. 

Kompenzačné, vyrovnávacie cvičenia. 

Cvičenia na rozvoj flexibility. 

Rozvoj rovnováhových schopností: statickej 

a dynamickej rovnováhy, balansovanie 

s predmetmi. Cvičenia telesnej schémy 

zamerané na uvedomenie si vlastného tela – 

pohybových možností jeho jednotlivých častí. 

 Cvičenia spájajúce zmyslové vnímanie 

s pohybovým a psychomotorické hry a cvičenia 

a hra s netradičným náčiním. 

Žiak vie postupne pri slovnom doprovode uvoľniť 

svalstvo končatín i celého tela, ovláda pohybové 

aktivity so zameraním na čiastočnú i celkovú relaxáciu 

vie opísať základné spôsoby dýchania, využíva 

fyziologicky správne dýchanie,  má osvojené 

pohybové cvičenia so zameraním na koncentráciu a 

pozornosť,  vie vykonať jednoduché strečingové 

cvičenia, dokáže aplikovať naučené zručnosti 

v cvičeniach a hrách. 

Žiak ovláda elementárne poznatky o ľudskom tele 

(časti tela, vnútorné orgány) pri pohybovej činnosti, 

dodržiava správne držanie tela, polohy tela a jeho 

častí, pohyby tela a jeho častí, pozná a vie ich 

pomenovať. 

Dodržiava zásady bezpečnosti, hygieny a 

psychohygieny pre zdravie. 

 

 

 

Ochrana 

života 

a zdravia. 

Mediálna 

výchova. 
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Detský svet v umení 

 

 

Charakteristika predmetu 

Detský svet v umení je predmetom činnostným a zážitkovým, ktorý prostredníctvom 

autentických skúseností získaných výtvarnou činnosťou, hudobnou činnosťou a vytváraním 

pracovných zručností rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie 

i analytického myslenia. Estetické zážitky a tvorivé činnosti prispievajú k postupnému 

zlepšovaniu psychomotorického stavu žiakov a zručnosti.  

Myslenie žiakov sa rozvíja na základe zmyslového poznania. Na základe zmyslového 

vnímania a činností s jednoduchými prírodninami alebo s ich modelmi a s vyobrazenými 

materiálmi sa žiaci učia chápať význam vecí, ich vlastnosti, vzájomné vzťahy a súvislosti 

medzi nimi. 

Ciele predmetu detský svet v umení 

Cieľom tohto predmetu je: 

 
 využiť esteticko – výchovný charakter predmetu, čo znamená prebúdzanie 

a formovanie estetického vzťahu žiaka ku skutočnosti prostredníctvom 

výtvarných aktivít, 

 vzbudzovať u žiakov záujem o prácu, uspokojuje ich túžbu po činnosti, 

zameranie práce na užitočný výsledok, vzbudzuje ich iniciatívu a pozitívny 

vzťah k práci, pestuje zmysel pre poriadok, cit pre krásu a vhodnosť materiálu, 

nástrojov a spôsobov práce, 

 prostredníctvom poznania a precítenej interpretácie slovenských ľudových 

piesní, pochopením úlohy ľudovej piesne v živote človeka a spoločnosti si 

osvojiť  hudobný materinský jazyk a prispieť k rozvíjaniu kultúrnych 

kompetencií žiakov, 

 rozvíjať jemno-motorické zručnosti a schopnosť napodobňovania, 

Predmet Detský svet v umení 

Časový rozsah výučby 1 h.týždenne; 33 h.ročne 

Ročník prvý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský  



73 

 

 rozvíjať zrakové a sluchové vnímanie, sluchovú pamäť a sluchovú 

diferenciáciu, 

 rozvíjať vyjadrovanie na úrovni základnej kultúrnej gramotnosti 

prostredníctvom umeleckých a iných vyjadrovacích prostriedkov.  

Obsah predmetu 

 Výtvarne stvárniť zážitok, rozprávať o zážitkoch.  

 Detské rečňovanky, popevky, piesne o prírode, o zvieratkách. 

 Dramatizácia reálnej situácie – požiar, pomoc pri úraze. 

 Pracovať s papierom, kartónom, vystrihovať, skladať, lepiť. Modelovať ovocie, 

zeleninu. Pripraviť jednoduché jedlo, poznať zeleninu a ovocie podľa chuti, 

vône a tvaru.  

 Dramatizácia rozprávky. 

 Pozorovať farby, tvary a štruktúry prírodných foriem. Porovnávať ich veľkosť, 

farbu a povrch. Miešanie farieb. Vytvárať štruktúry, mozaiky. 

 Prezentovať hudobné a dramatické schopnosti, rozprávať o tradíciách. 

Charakterizovať ľudové umenie, rómske tradície. 

 Počúvanie rozprávky, reprodukcia textu. Návšteva knižnice.  

 Vyrobiť leporelo- skladať, strihať, ilustrovať rozprávku.  

 

 

Stratégia vyučovania  

V predmete sa budú využívať formy samostatnej a skupinovej práce. Z metód sa budú 

využívať metódy na rozvoj tvorivosti, analyticko - syntetická metóda, metóda od známeho k 

neznámemu, heuristická objavovacia metóda. Využívať sa bude výklad učiteľa, rozhovor, 

dialogické a monologické metódy komunikácie, exkurzie do galérií a múzeí.  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou 

hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku 

primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností. 

Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj 

prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. Okrem 

subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov 

žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom 

hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie budeme robiť na 

základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a pokroky žiakov. 

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich individuálne osobitosti a 

úroveň ich sebarozvoja. 
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Učebné zdroje 

 Výtvarné potreby 

 Vychádzky, návštevy knižníc 

 Aplikácie na magnetickú tabuľu 

 Pracovné potreby – lepidlo, nožnice, modelovacie hmoty, kartón, odpadový 

materiál, prírodný materiál. 

 CD prehrávač, CD – detské piesne 
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Základná škola, Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Detský svet v umení 1. ročník        1hodina/ týždeň 

Tematický celok 
Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezová 

téma 

Čo už viem  3 Kreslíme zážitok. 

Artikulácia. 

Spevácke návyky.  

Deň 1. pomoci. 

Zážitky z prázdnin – kreslenie. 

Opakovanie básní, piesní, riekaniek. 

Deň 1. pomoci- požiar, pomoc pri úraze, 

lekárnička. 

- vie výtvarne stvárniť zážitok, vie   

  rozprávať o zážitkoch, 

- vie správne artikulovať naučenú riekanku,   

  básničku, 

- vie správne dýchať pri speve, 

- vie dramatizovať reálnu situáciu  

  poskytnutia prvej pomoci, vie ju aj  

  výtvarne stvárniť, 

OSR 

Jeseň 4 Šarkan. 

Pieseň. Tanec. 

Zeleninový deň.  

Ťahal dedko 

repku.  

Šarkan- obkresľovanie, strihanie, lepenie. 

Nácvik piesne. Spevácke návyky. Základné 

kroky. Ovocie, zelenina. Dramatizácia. 

Ilustrácia.  

 

 

- vie podľa šablóny vytvoriť šarkana, 

- vie sa naučiť jednoduchý test, zvláda  

  dychové cvičenia, 

- vie zatancovať jednoduchý tanec, 

- vie rozlíšiť ovocie od zeleniny, vie  

  modelovať ovocie a zeleninu, 

- pozná zeleninu podľa chuti, vône a tvaru, 

- vie dramatizovať rozprávku,  

- vie vytvoriť ilustráciu 

MEV 

OSR 

ENV 

 

Farebný svet 
4 Vychádzka do 

prírody. 

Príroda okolo nás. 

Hra s farbou. 

Deň úsmevu. Keď 

si šťastný... 

 

Zber prírodných materiálov. 

Koláž z prírodných materiálov. 

Miešanie farieb, otláčanie listov. 

Nácvik piesne. Základné kroky. 

Kreslenie. 

- vie pozorovať farby, tvary a štruktúry  

  zaujímavých prírodných foriem, 

- vie porovnávať ich veľkosť, farbu  

  a povrch, 

- rozvíja predstavivosť a tvorivosť, vie  

  vytvoriť štruktúry a mozaiky, 

- zvláda miešanie farieb, 

- vie otláčať listy na papier, 

- vie sa naučiť jednoduchý text, zvláda  

  dychové cvičenia,  

- vie výtvarne stvárniť pocity 

ENV 

OSR 
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Vianoce 

 

 

 

 

3 Vianočné    

koledy. 

Vianočné ozdoby. 

Vianočná 

besiedka.  

 

Správna artikulácia . Základy 

inštrumentalizácie. Ozdoby z papiera. 

Vianočné zvyky a tradície.  

 

- vie správne artikulovať, 

- pozná vianočné vinše a koledy, 

- vie vyrobiť ozdoby na vianočný stromček  

  kombinovanou technikou, 

- chápe význam Vianoc, vie spievať  

  vianočné koledy, 

 

 

OSR 

REV 

ENV 

TPPZ 

 
Zima 

6 

 

 

 

 

Snehuliak. 

Snehová vločka.  

Zvieratá v zime.  

Rozprávka 

o rukavičke.  

Strihanie, skladanie, lepenie. 

Starostlivosť o zvieratá v zime. 

Dramatizácia rozprávky. 

- vie pracovať s papierom, 

- vie vyrobiť  z papiera snehuliaka,  

  snehovú vločku, 

- chápe potrebu starostlivosti o zvieratá  

  v zime , dôležitosť kŕmenia, 

- vie dramatizovať rozprávku O rukavičke, 

 

ENV 

MUV 

OŽZ 

 

Fašiangy 

 

3 

 

Fašiangové 

masky. 

Výzdoba  na 

karneval. 

Karneval. 

Obkresľovanie, strihanie, lepenie. 

Ozdoby z farebného papiera. 

Prezentovanie masky.  

 

- vie podľa šablóny zhotoviť masku, 

- vie vyrobiť jednoduché ozdoby z papiera, 

- vie prezentovať svoju masku, 

 

ENV 

MUV 

OSR  

TPPZ 

 

Rozprávkový svet 
6 

 

Rozprávka. 

Leporelo. 

Knižnica. 

Moja 

najobľúbenejšia 

kniha.  

 

Počúvanie rozprávky. Reprodukcia textu. 

Skladanie, strihanie. Ilustrácia rozprávky. 

Návšteva knižnice. Počúvanie rozprávky. 

Reprodukcia.  

Prezentácia knihy.  

- dokáže odpovedať na otázky zamerané na  

  prečítaný text, 

- vie reprodukovať text, 

- vie vyrobiť leporelo, 

- vie výtvarne vyjadriť úsek deja výberom  

  figúr v prostredí, 

- oboznámi sa s knižnicou, vypočuje si   

   rozprávku, 

- vie prezentovať svoju najobľúbenejšiu  

  knihu 

MUV 

OSR 

TPPZ 

 

Jar 

 

 

 

 

4 

 

Veľká noc. 

Jarné kvety. 

Deň Rómov. 

Deň Zeme. 

 

 

 

 

Veľkonočné zvyky a tradície. Veľkonočné 

vajíčka. Obkresľovanie podľa šablóny. 

Tvary a farby prírodnín. Maľovanie kvetov. 

Rómske tradície. Spevácke návyky, základné 

kroky. Využitie odpadového materiálu. 

 

 

- chápe význam Veľkej noci,  

- vie kresliť podľa šablóny daný tvar, 

-  vníma tvary a farby prírodnín, 

- vie maľovať jarné kvety priamo štetcom, 

- pozná tradície rómskej kultúry, 

- vie predviesť piesne a tance rómskej  

  kultúry, 

- vie využiť odpadový materiál na výrobu  

  hračky, úžitkového predmetu 

ENV 

OSR 

MUV 
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Informatická výchova 

 
Názov predmetu Informatická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hod./týždenne, 33 hodín/rok 

Ročník druhý 

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

Stupeň vzdelania  ISCED 1 

Dĺžka štúdia  4 roky 

Forma štúdia  Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu  

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože rozvíja myslenie žiakov, učí 

ich schopnosti hľadať vhodné riešenie problémov a overovať ich vpraxi. Učí ich vyjadrovať 

myšlienky a postupy, ktoré vie zaznamenať vo formálbych zápisoch, ktoré slúžia ako 

prostriedok komunikácie.vzdelávanie žiakov  v oblasti informatiky zabezpečí získavanie 

digitálnej gramotnosti. V predmete informatika sa prelínajú dve zložky. Jedna zložka je 

zameraná na získanie konkrétnych skúseností a zručností pri práci s počítačom i aplikáciami 

– na prácu s digitálnymi technológiami. Druhá zložka je zameraná na budovanie základov 

informatiky. Hlavne na riešenie problémov pomocou počítačov. Prvá zložka tvorí základ 

vyučovania informatiky v rámci primárneho vzdelávania a z väčšej časti sa prelína i celým 

nižším stredným vzdelávaním. Skúsenosti získané praktickou činnosťou v tejto oblasti sú 

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

pri výučbe informatiky na strednej škole 

 Spoločným pôsobením predmetu informatická výchova a aplikovaním informačných 

technológií vo vyučovaní iných predmetov sa buduje informatická kultúra žiakov. 

Vyučovanie predmetu informatická výchova sa uskutočňuje v učebni informatiky a žiaci sú 

delení na skupiny podľa platných predpisov. 

Vzdelávací obsah informatiky je rozdelený na tematické okruhy: 

 Princípy funfovania IKT 

 Komunikácia prostredníctvom IKT 

 Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie 

 Informačná spoločnosť 

 Informácie okolo nás  

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom informatickej výchovy na 1.stupni ZŠ je oboznámiť žiakov s počítačom 

a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. Prostredníctvom aplikácií obsahom aj 

ovládaním primeraných veku umožniť žiakom získať základné poznatky a zručnosti v 

používaní počítača. 
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Žiaci  

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

spracovanie,  

 uvažujú o algoritmoch, hľadajú a nachádzajú algoritmické riešenia problémov , 

vytvárajú návody, programy podľa daných pravidiel,  

 logicky uvažujú, argumentujú, hodnotia, konajú zdôvodnené rozhodnutia,  

 poznajú princípy softvéru a hardvéru a využívajú ich pri riešení informatických 

problémov,  

 komunikujú a spolupracujú prostredníctvom digitálnych technológií, získavajú 

informácie na webe, 

  poznajú, ako informatika ovplyvnila spoločnosť,  

  rozumejú rizikám na internete, dokážu sa im brániť a riešiť problémy, ktoré sa 

vyskytnú,  

 rešpektujú intelektuálneho vlastníctvo. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

V jednotlivých tematických okruhoch získa žiak nasledovné kompetencie: 

Princípy funfovania IKT 
 oboznámiť sa s počítačom, myšou, klávesnicou 

 oboznámiť sa s možnosťami vstupných a výstupných zariadení 

 získať základné zručnosti pri práci so súbormi, priečinkami 

 získať prvotné informácie o práci s internetom 

Komunikácia prostredníctvom IKT 
 pracovať s elektronickou poštou 

 pochopiť spôsob a mechanizmy práce s internetom 

 uvedomiť si bezpečnostné riziká pri práci s internetom 

 vybrať potrebné informície 

    Postupy, riešenia problémov, algoritmické myslenie 
 zoznámiť sa so špecifickými postupmi riešenie problémov prostredníctvom 

IKT 

 poznať pojmy algoritmus, program, programovanie 

 získať základy algoritmického myslenia a schopnosť uvažovať nad riešením 

problémov  pomocou IKT 

Informačná spoločnosť 
 oboznámiť sa s ukážkami využitia IKT v bežnom živote 

 pochopiť, že pre používanie IKT je potrebný správny postoj k dostupným 

informáciám 

 osvojiť si zodpovedné používanie interaktívnych médií 

Informácie okolo nás 
 poznať základné postupy pri práci s textom a jednoduchou prezentáciou 

 získať prvé zručnosti pri kreslení v grafickom prostredí a spracovávaní 

grafických  informácií 

 porozumieť nahrávaniu a prehrávaniu zvukov a videí 
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 pochopiť spôsoby reprezentácie základných typov informácií 

Stratégie vyučovania 
Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

 Slovné – vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor 

 Praktické – metódy riešenia úloh, praktické činnosti, samostatná práca 

Formy práce: 
 individuálna práca 

 skupinová práca 

 práca vo dvojiciach 

 kolektívna práca 

Učebné zdroje  
Na podporu učenia žiakov sa budú používať nasledovné učebné zdroje: 

Didaktická technika: 
  počítačová učebňa vybavená pripojením na internet, tlačiarňou, skenerom, 

dataprojektorom 

Materiálne výučbové prostriedky: 
  prezentácie  

  internet 

Odborná literatúra: 
 Salanci: Práca s grafikou  

 Machová: Pracovné listy MS WINDOWS, MS OFFICE 

 Machová: Práca s textom 

 Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami 

 Bezáková, Kalaš: Tvorivá informatika – 1 zošit o číslach a tabuľkách 

 Salanci: Tvorivá informatika – 1 zošiť o obrázkoch 

 Kalaš, Winczer: Tvorivá informatika – Informatika okolo nás  

 Hrušecká, Varga: Tvorivá informatika – 1.zošit s internetom 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Kritériá hodnotenia vyplývajú z výkonových štandardov žiakov. 

Na zabezpečenie objektívneho hodnotenia žiakov sa použijú postupy: 

 Verbálna forma – odpoveď žiakov, rozhovor, diskusia 

 Praktické aktivity, slovné hodnotenie 

 Samostatná práca žiakov – projekt v zadanom aplikačnom prostredí 

 

  



 

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Informatická výchova Ročník: druhý 

1 hod. týždenne, 33 hod. ročne 

Tematický celok 
Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
Princípy fungovania 

IKT 
3 Základné pravidlá v 

učbni  

Základné zručnosti 

pri práci s IKT 

Oboznámenie sa s počítačom 

Pomenovanie častí počítača 

Ovládanie klávesnice, myši 

- ovládať zásady správneho sedenia  

pri PC 

- vymenovať z akých častí sa skladá PC 

- vedieť samostatne zapnúť a vypnúť PC 

- vedieť pracovať s klávesnicou a myšou 

Ochrana života a 

zdravia 

Osobnostný a 

sociálny rozvoj 

Komunikácia 

prostredníctvom IKT 
5 Internet  Využívanie internetu ako zdroj 

zábavy, informácií v textovej a 

obrazovej podobeBezpečné správanie 

na internete 

Základy slušného správania sa na 

internete 

- vedieť napísať internetovú adresu  

v správom tvare 

- vedieť samostatne spustiť internet 

- vedieť vyhľadať obrázky na internete a 

upravovať ich v danom prostredi 

Mediálna výchova 

Ochrana života 

a zdravia. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj. 

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

2 Hlavolamy  Získanie základov algoritmického 

myslenia  

- vedieť riešiť jednoduché algoritmy 

v detskom programovacom prostredí 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Informačná 

spoločnosť 
4 Práca 

s multimédiami  

Spúšťanie hry a hudby z CD 

Ovládanie jednoduchých hier 

- vedieť správne uchopiť a spustiť CD 

 

Mediálna výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Informácie okolo nás 

 

 

Informácie okolo nás 

19 Základy práce 

s grafickým 

editorom (skicar) 

 

 

 

Základy práce 

s textovým 

editorom 

 

Tvorba projektov 

Oboznámenie sa s prostredím 

grafického editora, kreslenie obrázka 

voľnou rukou, s použitím nástrojov 

Využívanie nástrojov grafického 

editora pre kreslenie obrázkov, 

kreslenie pomocou geom. tvarov 

Vkladanie písmen a slov v grafickom 

editore 

Práca s textovým editorom, vkladanie 

obrázkov 

Využívanie možností IKT pri riešení 

úloh v rámci projektového 

vyučovania 

- vedieť sa orientovať v prostredí grafického 

editora 

- vedieť pracovať s jednotlivými nástrojmi 

- vedieť samostatne, podľa návodu nakresliť 

obrázok 

- vedieť pracovať s obrázkom a používať 

operácie kopírovanie, prilepenie, otáčanie 

- vedieť obrázok uložiť a otvoriť 

- vedieť pracovať v programe textového 

editora, - vedieť samostatne napísať 

jednoduchý text, vedieť vytvoriť pozvánku, 

oznam, - vedieť pracovať samostatne 

a v skupine pri tvorbe projektu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Tvorba projektov 

a prezentačné 

zručnosti 



 

Finančná gramotnosť :  

 Človek vo sfére peňazí. - Informácie okolo nás. Komunikácia prostredníctvom IKT. Informačná spoločnosť. 

 Finančná zodpovednosť a príjmanie rozhodnutí. – Komunikácia prostredníctvom IKT. 

 Zabezpečenie peňazí pre uspokojovanie životných potrieb – príjem a práca. – Komunikácia prostredníctvom IKT.  Informácie 

okolo nás. Informačná spoločnosť. 

 Plánovanie a hospodárenie s peniazmi. – Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie. Informácie okolo nás. 

 Úver a dlh. - Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie. Informačná spoločnosť. 

 Sporenie a investovanie. – Informačná spoločnosť. Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie 

 



 

Náboženská výchova   

 

Názov predmetu Náboženská výchova  

Časový rozsah výučby 1 h.týždenne; 33 h./rok 

Ročník prvý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 4 roky 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť 

náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje. Vyučovací predmet náboženská 

výchova má preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole.  

Vyučovací predmet rímskokatolícke náboženstvo formuje v človeku náboženské 

myslenie, svedomie, náboženské vyznanie a osobnú vieru ako osobný prejav náboženského 

myslenia a integrálnej súčasti identity človeka. Ponúka prístup k biblickému posolstvu, 

k učeniu  kresťanských cirkví a  k ich tradíciám, otvára pre neho možnosť života s cirkvou.   

Vyučovací predmet sa zameriava na pozitívne ovplyvnenie hodnotovej orientácie 

žiakov tak, aby sa z nich stali slušní ľudia s vysokým morálnym kreditom, ktorých hodnotová 

orientácia bude prínosom pre ich osobný a rodinný život i pre život spoločnosti. Náboženská 

výchova je  výchovou k zodpovednosti voči sebe, voči iným jednotlivcom i celej spoločnosti. 

Učí žiakov kriticky myslieť, nenechať sa manipulovať, rozumieť sebe, iným ľuďom a svetu, 

v ktorom žijú. 

Výučba predmetu zároveň nadväzuje na ďalšie spoločenskovedné predmety, umožňuje 

žiakom ozrejmiť si morálny pohľad na mnohé témy otvorenej spoločenskej diskusie. Učí 

žiakov rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne 

morálnym dobrom pre jednotlivca i pre celú spoločnosť.  
 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Predmet rímskokatolícke náboženstvo umožňuje žiakom:  

 formulovať otázky týkajúce sa základných životných hodnôt, postojov 

a konania 

 konfrontovať ich s vedecky a  nábožensky (kresťansky) formulovanými 

pohľadmi na svet 

 hľadať svoju vlastnú životnú hodnotovú orientáciu  



 

 formovať svedomie 

 prehlbovať medziľudské vzťahy cez skvalitnenie komunikácie 

 spoznávať spôsoby komunikácie človeka s Bohom 

 oceniť komunikáciu s Bohom prostredníctvom sviatosti, liturgického slávenia 

čítania Božieho slova 

 rozvíjať kritické myslenie hodnotením pozitívnych aj negatívnych javov 

v spoločnosti a v cirkvi 
 

Obsah 

Spoznávať lásku milujúceho Boha Otca k svetu a človeku. Vytvárať si pozitívny vzťah 

k Bohu, ľuďom a svetu. Osvojiť si vonkajšie prejavy lásky. 

Spoznávať základné pravidlá  komunikácie s Bohom a vzájomného spolunažívania 

s ľuďmi, vyplývajúce z Božieho zákona.  Rozvíjať schopnosť života v spoločenstve na 

základe vzájomnej dôvery. Budovať postoj dôvery k Bohu. Pestovať návyk postojov 

otvorenosti pre dôverný vzťah s Bohom a s človekom. 
Spoznávať cestu viery v trojjediného Boha. Vnímať Božiu blízkosť prostredníctvom 

budovania osobného vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vnímať sviatosť zmierenia a Eucharistie ako 

dar a posilu pre každodenný život. Rozvíjať postoj viery v trojjediného Boha prijatím 

pozvania k spoločnému životu v spoločenstve veriacich. 
 

Učebné zdroje 

 Metodická  príručka katolíckeho náboženstva pre prvý ročník základných škôl 

„Cesta lásky“, vydanú Katolíckym pedagogickým a katechetickým centrom, 

n.o. v Spišskej Novej Vsi. 

  Metodická príručka obsahuje metodicky spracované témy, farebné obrazové 

prílohy a pracovné listy.  

 Rámcové učebné osnovy predmetu náboženstvo/náboženská, ktoré schválila 

Konferencia biskupov Slovenska dňa 30. októbra 2008 na svojom plenárnom 

zasadnutí na základe Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou Stolicou 

o katolíckej výchove a vzdelávaní. 

 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na 

hodnotenie a klasifikáciu. V súlade s metodickámi pokynmi sa náboženská výchova 

neklasifikuje.Náboženskú výchovu  hodnotíme slovne, do katalógového listu sa uvádza  

„absolvoval“. 

Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Ťažiskovou formou hodnotenia je osobný 

rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku primeranú analytickú 

spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností. 



 

Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých 

budeme sledovať vývoj a pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme 

brať do úvahy ich individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoja. 
 



 

 

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

Predmet: Náboženská výchova Ročník: prvý 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
1. som na svete z 

lásky 
8 Ja 

Moje dedičstvo 

Čo dokážem 

Svet, v ktorom žijem 

Dar života 

Môj rodostrom 

Svet 

Ochrana sveta 

Vidieť srdcom 

Meno a jedinečnosť 

Čo dokážem? (ruky, nohy, 

zrak, sluch) 

Patrím do rodiny  

Svet v ktorom žijem 

 

Žiak vie: 

uvedomovať si vlastnú jedinečnosť  

vyjadriť radosť zo života 

rozlišovať prejavy lásky na základe pozorovania  

sa správne prežehnať 

slovne vyjadriť poďakovanie (voči rodičom, učiteľom, kamarátom) 

formulovať spontánnu modlitbu poďakovania 

z konkrétneho príbehu vymenovať postavy, ktoré konajú dobro 

na príklade rozlíšiť dobro od zla 

odpovedať na otázku z príbehu 

vymenovať najmenej tri dobré a tri zlé činnosti, ktoré môže človek 

vykonať rukami, nohami, ústami, očami, ušami (opozitá) 

formulovať odprosenie citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro 

a jedinečnosť, byť pozorný k svetu, ktorý Boh daroval človeku sa 

starať o prírodu (starať sa o záhradku, nezahadzovať odpadky, 

hrabať lístie, atď.), 

Zdravý životný 

štýl, 

enviromentálna 

výchova, výchova 

k 

materstvu a 

rodičovstvu, 

protidrogová 

výchova. 

2. rodina – 

ohnisko lásky 
4 Prosba a vďaka 

Komunikácia v rodine 

Modlitba za chlieb 

Modlitba Otče náš 

 

 

 

 

Komunikácia v rodine  

Modlitba v rodine – rozhovor 

rodiny s Bohom(modlit. Otče 

náš) 

 

Žiak vie 

jednoduchým spôsobom vysvetliť potrebu komunikácie 

vymenovať aspoň tri vlastnosti rodiny 

s pomocou učiteľa reprodukovať modlitbu Otče náš 

definovať modlitbu ako rozhovor s Bohom 

písomne vyjadriť modlitbu vďaky (za rodičov, rodinu), modlitbu 

prosby 

 

Enviromentálna 

výchova, 

regionálna 

výchova. 

3. dar lásky        8 Premena kamenného 

srdca 

Zvestovanie 

Pastieri, Mudrci 

Ježiš – dar pre svet 

Zem, v ktorej žil Ježiš 

Povolanie učeníkov 

Ježiš a deti 

Svadba 

v Káne 

 

Legenda o kamennom srdci (sv. 

Mikuláš) 

Zvestovanie. Návšteva Alžbety.  

Zmysel a hodnota daru. 

Narodenie Ježiša Krista 

Počúvať s porozumením 

legendu o sv. Mikulášovi, 

biblický príbeh zvestovania 

a narodenia Ježiša a prepojiť 

texty so svojim životom. 

S pomocou učiteľa 

reprodukovať modlitbu Zdravas 

Mária. 

.Afektívny: Intuitívne vnímať 

v legende symbol srdce. 

Žiak vie 

opísať dobrotu sv. Mikuláša 

intuitívne vnímať v legende symbol srdce ako obraz vnútornej 

skutočnosti človeka 

s pomocou učiteľa reprodukovať biblické udalosti zvestovania 

a narodenia Ježiša 

podľa obrázkov opísať udalosti Zvestovania 

reprodukovať s pomocou učiteľa modlitbu Zdravas Mária 

opísať narodenie Ježiša ako dar Boha človeku 

nakresliť aspoň dva symboly Vianoc  

vyjadriť vonkajším postojom úctu k Bohu (poklona) 

pripraviť darček pre obdarovanie 

 

VMR, 

estetická výchova. 



 

4. moc života 

a lásky     
8 Prebudenie zo spánku 

Vzkriesenie Jairovej 

dcéry 

Snehový zázrak 

Pôst 

Kríž znamenie smrti 

a života 

Vzkriesenie a nový 

život 
Za zatvorenými 

dverami 

Nedeľa 

Metafora spánku a prebudenia 

v rozprávke (uvádzanie do 

metaforického spôsobu 

vyjadrovania) 

Vzkriesenie Jairovej dcéry  

Veľká noc – smrť a  

zmŕtvychvstanie Ježiša. 

Nedeľa – deň oslavy Ježišovho 

zmŕtvychvstania 

 

 

Žiak vie 

intuitívne vnímať metaforický spôsob vyjadrovania symbolickej 

reči 

opísať biblický príbeh o vzkriesení Jairovej dcéry 

vnímať premeny v prírode v jarnom období a pokúsiť sa ich 

prepojiť so slávením veľkonočných sviatkov 

jednoduchým spôsobom vysvetliť veľkonočné sviatky ako 

slávnosť, v ktorej kresťania slávia Ježišovo víťazstvo života nad 

smrťou 

s pomocou učiteľa a obrazov vymenovať a vysvetliť  veľkonočné 

symboly 

nakresliť veľkonočný symbol vyjadrujúci víťazstvo života nad 

smrťou  

jednoducho vysvetliť zmysel slávenia nedele ako dňa Ježišovho 

zmŕtvychvstania 

OSR 

5. spoločenstvo 

lásky 
5 Kostol 

Božia rodina 

Duch Svätý 

Juraj 

Opakovanie 

 

 

Uzatvorenie zmluvy na Sinaji 

Desatoro ako pravidlá 

 

Žiak vie 

na základe prerozprávania učiteľa reprodukovať udalosti  zoslania 

Ducha Svätého 

vysvetliť jednoduchým spôsobom zmysel cirkvi ako Božej rodiny 

reprodukovať modlitbu Sláva Otcu 

opísať víťazstvo dobra nad zlom v legende o sv. Jurajovi a pokúsiť 

sa ho prepojiť so svojim životom 

osvojovať si sociálne zručnosti potrebné v sociálnych kontaktoch 

s inými ľuďmi. 

Enviromentálna 

výchova, 

regionálna 

výchova. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

Predmet: Náboženská výchova Ročník: druhý 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1. boh mi 

dôveruje 

7 Ďakujeme za 

prázdniny 

Človek ako Boží obraz 

V záhrade života 

Boh nám zveril zem 

a my ju chránime 

Krása, účelnosť 

a veľkoleposť prírody 

Svet – prejav dôvery Boha 

voči človeku  

Obraz rajskej záhrady 

Výchova k úcte k životu a k 

zodpovednosti za životné 

prostredie  

 

Žiak vie 

porovnať človeka s ďalšími Božími dielami 

uviesť príklady odlišnosti človeka od ostatných živočíchov  

zdôrazniť jedinečnosť človeka  a jeho zodpovednosť za svet  

vnímať stvorený svet ako prejav Božej lásky a starostlivosti 

prejaviť radosť a vďačnosť za Božie dielo stvorenia  

reprodukovať biblický príbeh o rajskej záhrade a prostredníctvom 

symbolickej reči o rajskej záhrade spoznať šťastie človeka spočívajúce 

v blízkosti Boha a v konaní dobra 

na príkladoch rozlíšiť dobro od zla 

na modelovej situácií vnímať krivdu spôsobenú nesprávnym rozhodnutím 

Zdravý 

životný štýl, 

enviromentál

na 

výchova, 

výchova k 

materstvu a 

rodičovstvu, 

protidrogová 

výchova. 

2. Dôverujem 

Bohu 

6 Vidieť srdcom 

 Abrahám 

 Môžem ťa osloviť 

Bože? 

 Posvätený deň 

 Nedeľa 

Ako sa ľuďom stratila 

nedeľa 

Abrahám (povolanie 

Abraháma, odpoveď na 

Božiu výzvu) 

• Modlitba (cvičenie ticha, 

modlitba ako posväcovania 

života) 

• Boh a jeho meno 

• Oslavujem Boha 

Sviatočný deň s TV a bez 

TV 

 

Žiak vie 

na konkrétnom príklade opísať hlavné znaky a prejavy ľudskej dôvery 

reprodukovať biblický príbeh o Abrahámovi a jednoduchým spôsobom ho 

prepojiť so svojím životom  

vnímať potrebu človeka niekomu veriť  

vnímať Božiu lásku prostredníctvom sveta okolo nás 

na príklade rozhovoru opísať potrebu medziľudského dialógu a potrebu 

modlitby 

stíšiť sa a načúvať 

s úctou volať spolužiakov po mene 

vysvetliť význam používania Božieho mena ako vyjadrenia Božej 

blízkosti 

pozorovať životný rytmus striedania práce a odpočinku 

jednoduchým spôsobom opísať nedeľu ako Boží dar pre človeka 

objaviť zmysel slávenia nedele a zapojiť sa do jej slávenia 

Enviromentál

na 

výchova, 

regionálna 

výchova. 



 

3. dôvera v 

rodine 

6 Svetlo a tma 

V advente očakávame 

príchod svetla 

Lucia priniesla do 

rodiny svetlo 

  Žijem v rodine 

Príbeh o jednej rodine 

– Jakub a Ezau 

 Môj krst 

Január 

17. Cirkev – Božia 

rodina 

Božie pozvanie do ľudskej  

rodiny /4. BP/ - Legenda 

o Lucii (VMR) 

pozvanie do Božej rodiny 

/krst/ 

človek ako  neopakovateľné 

Božie dielo 5. BP/ 

rodina ako spoločenstvo, 

úlohy a roly v rodine 

Jakub a Ezau – narušenie 

vzájomnej dôvery 

 

Žiak vie 

opísať rodinu ako miesto istoty, lásky a dôvery 

jednoducho nakresliť symboly krstu 

vysvetliť jednotlivé krstné symboly 

opísať význam krstného mena 

reprodukovať príbeh o Jakubovi a Ezauovi 

pomocou biblického príbehu opísať dôsledky narušenia dôvery 

prejaviť úctu k rodičom a k iným ľuďom  

formulovať modlitbu za rodičov  

konkrétnymi skutkami slúžiť  rodine  

 

VMR, 

estetická 

výchova. 

4. dôverujeme si 

navzájom 

4 Dobre počúvať 

Správne slovo  

 Dobre sa pozerať 

 Moje svetlo pre iného 

  

Schopnosť hovoriť ako 

Boží dar (výchova 

k citlivosti voči 

vyslovenému slovu) 

Čisté srdce  

Osobný majetok  

Boháč a Lazár 

 

 

Žiak vie 

na modelovej situácii zdôvodniť význam slova pre budovanie 

medziľudských vzťahov 

prepojiť posolstvo biblického príbehu O boháčovi a Lazárovi  so svojím 

životom 

na modelovej situácii vyjadriť potrebu čistého srdca 

uviesť príklady osobného a spoločného majetku 

navrhnúť rôzne spôsoby ochrany majetku  

v skupine realizovať jednoduchý triedny projekt pomoci iným  

 

OSR 

5. desatoro – 

pozvanie 

k slobode a 

dôvere 

7 Dať slovo 

Zmluva na Sinaji 

 Pravidlá 

Desatoro 

Múdrosť 

Pravda 

 

 

 

 

 

 

 

Máj 

29. Dobro 

30. Opakovanie 

Uzatvorenie zmluvy na 

Sinaji 

Desatoro ako pravidlá 

 

 

Žiak vie 

reprodukovať príbeh o Mojžišovi 

chronologicky usporiadať podľa obrazov dej príbehu 

opísať udalosť uzatvorenia zmluvy Boha s ľuďmi na základe porozumenia 

biblického textu  

reprodukovať Desatoro s pomocou učiteľa  

sumarizovať a aplikovať nadobudnuté poznatky učiva ročníka na 

konkrétnych modelových situáciách 

hodnotiť jednoduchým spôsobom svoje konanie v súlade so svedomím 

 

Enviromentál

na 

výchova, 

regionálna 

výchova. 

6. pozvanie na 

hostinu – 

obnovenie dôvery 

3 Odchod z domu otca 

 Návrat do domu otca 

 Hostina 

Opakovanie 

 

Milosrdný otec/márnotratný 

syn 

Umenie povedať zlu „nie“, 

obrátiť sa, zmieriť sa 

s ľuďmi a s Bohom 

Hostina lásky -  sviatosť 

zmierenia 

 

 

Žiak vie 

intuitívne vnímať obrazný spôsob vyjadrovania symbolickej reči 

otvoriť sa pre dobrého Boha, reprodukovať biblický príbeh O milosrdnom 

otcovi  

jednoduchým spôsobom vysvetliť súvis medzi správaním sa 

márnotratného syna a vlastným rozhodovaním sa 

aktualizovať posolstvo biblického príbehu na svoj osobný život 

reprodukovať ľútosť márnotratného syna na základe porozumenia príbehu 

objaviť rozmer ľútosti a odpustenia pre budovanie dobrých vzťahov 

vyjadriť verbálne aj neverbálne ospravedlnenie sa, priznanie si chyby 

formulovať následky konania zla na život človeka 

formulovať vlastnými slovami ľútosť 

Zdravý 

životný štýl, 

enviromentál

na 

výchova, 

výchova k 

materstvu a 

rodičovstvu, 

protidrogová 

výchova. 

 



 

Tvorivá dramatika 

Charakteristika predmetu 

Tvorivá dramatika je výchovný systém, ktorý sa zameriava na rozvoj osobnosti ako 

celku. Žiak, aktívne pracuje v navodenom a učiteľom riadenom zážitkovom procese, nielen 

poznáva, ale poznané aj uplatňuje, buduje si svoje postoje k svetu a životu, uvedomuje si seba 

a svoje miesto v spoločnosti, spoznáva zákonitosti života a pod., a to všetko v komunikácii so 

svojimi spolužiakmi a so sebou samým, no najúčinnejšie v ponore do vlastného 

myšlienkového sveta.  

Tvorivá dramatika umožňuje  učiteľovi budovať kvalitný rozvíjajúci vzťah so žiakmi 

a žiakom umožňuje v nezáväznom a neohrozujúcom procese hry získavať životne dôležité 

kompetencie a kultivovať svoju osobnosť.  

Cieľ predmetu 

Hlavným cieľom tvorivej dramatiky je rozvíjať osobnosť dieťaťa nielen ako 

jedinečnej, ale aj sociálnej bytosti. Tvorivá dramatika pomáha vychovávať tvorivú a vnímavú 

osobnosť, ktorá je schopná: 

 vnímať skutočnosť okolo seba v celej jej hĺbke a zložitosti a orientovať sa v 

nej, 

 orientovať sa v sebe, jasne a zreteľne formulovať svoje myšlienky a bez 

strachu prezentovať svoje názory, 

 tvorivo riešiť praktické problémy, 

 uvedomovať si mravné dilemy, vedieť sa v nich samostatne a zodpovedne 

rozhodovať, rešpektovať druhých ľudí a ich názory, načúvať, oceňovať ich 

prínos, môcť sa na nich spoľahnúť v prípade potreby, 

 podrobovať svoje názory aj názory iných kritike, a tým získavať otvorenosť 

meniť svoje postoje a vyvíjať sa, 

 súcitiť s druhými ľuďmi a byť schopný im pomôcť v prípade potreby, 

 spolupracovať s druhými na spoločnom diele, dokázať doviesť toto dielo až do 

konca a byť schopný zaň niesť zodpovednosť. 

Predmet Tvorivá dramatika 

Časový rozsah výučby 1 h.týždenne; 33 h.ročne 

Ročník druhý 

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

Stupeň vzdelania ISCED 1 

Dĺžka štúdia 1 rok 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

  



 

Kľúčové kompetencie 

Prostredníctvom tvorivej dramatiky je možné efektívne rozvíjať  kompetencie a to 

napr. sociálne kompetencie a učenie sa, komunikačné kompetencie, kompetencie riešiť 

problémy, kompetencie vnímať, chápať kultúru a vyjadrovať sa nástrojmi kultúry. 

Stratégia vyučovacieho predmetu 

Špecifikom predmetu tvorivej dramatiky je to, že je organizovaný do podoby 

konkrétnych situácií, ktoré nesú v sebe prvok príbehovosti, zárodok konfliktu a potreby ho 

riešiť. Konkrétne situácie sú reprezentantmi určitej všeobecnej myšlienky či témy a žiaci ako 

aktívne subjekty v procese riadenom učiteľom ju objavujú, prežívajú, osvojujú si ju. Snahou 

učiteľa by malo byť, aby žiaci tému na základe vlastného alebo simulovaného (navodeného) 

zážitku či skúsenosti pochopili. Učiteľ by mal pred osvojovaním nového učiva žiakmi 

zisťovať, aké predstavy majú o novom učive.  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

 
Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov v škole je poskytnúť žiakovi a jeho 

rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde 

má rezervy a aké sú jeho pokroky. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, 

návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Cieľom je zhodnotiť prepojenie 

vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami. Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov žiakov 

budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Ťažiskovou formou 

hodnotenia je osobný rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne citlivú, veku 

primeranú analytickú spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činností. 

Vo vzájomnej komunikácii má žiak možnosť klásť otázky alebo zdôvodniť svoj 

prístup. Túto formu odporúčame príležitostne kombinovať aj so sebahodnotením žiaka. 

Okrem subjektívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia 

výsledkov žiakov formou hodnotiaceho portfólia. Budeme dbať na to, aby sme 

prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali žiakov na úspešných a neúspešných. Hodnotenie 

budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj a 

pokroky žiakov. Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov budeme brať do úvahy ich 

individuálne osobitosti a úroveň ich sebarozvoja. 

 

Učebné zdroje 

Dubkáčik a Budkáčik. Smelý zajko. Tri múdre kozliatka. Detské časopisy.Vrabček, 

Zornička, Adamko. 

  internetové stránky: www.infovek.sk, www.alik.cz, www.skolahrou.sk 

  www.modernyucitel.sk, www.aitec.sk 

http://www.skolahrou.sk/
http://www.modernyucitel.sk/
http://www.modernyucitel.sk/
http://www.aitec.sk/


 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Tvorivá dramatika Ročník: druhý  1 hod. týždenne  

Tematickýcel

ok 
Časová

dotácia 

Téma Obsahovýštandard Výkonovýštandard Prierezové 

témy 
Škola 1 Opäť sme sa zišli Vzájomná spolupráca a dôvera Žiak vie sústredene počúvať kamaráta Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Dramatizácia  

4 

 

 

Dramatické hry 

Zoznamovanie. Vytvorenie priateľského 

kolektívu na základe vzájomného poznania.  

Zoznamuje sa s krstnými menami formou rôznych hier. 

Ako: Ako mi hovoria doma, čo rád robím.. 

Uvedomuje si vlastnú identitu, hľadať, čo máme 

spoločné vo dvojici, v skupine. 

 

OSR 

   Škola, školáci Aktívne sa zúčastńuje spoločnej činnosti. na základe 

vlastných skúseností pochopiť význam pravidiel. 

Pohybom, spevom vyjadriť správanie žiakov v triede, 

v škole. vo dvojici vytvoriť pravidlá triedy. Čo sa stane 

ak ich nedodržím – krátke etudy. 

Pomocou dramatickej hry prežíva situácie, ktoré 

opisuje spolužiak. Dodržiava pravidlá vytvorené 

skupinou. 

 

 

OSR 

   Žltá jeseň 

Hudobno – pohybové aktivity. 

Poznáva  zmeny v prírode. určuje charakteristické črty 

jesene. Pomocou rôznych materiálov vytvorí typické 

jesenné prostredie v triede. Šum lístia, dážď. 

 

ENV 

 3  

Rozprávka 

O troch trpaslíkoch a princeznej Rozvíja komunikačné schopnosti, empatiu.  Vie sa 

predstaviť, pozdraviť, rozlúčiť. 

 

   Ako sa mrkva dožila najväčšej zimnej 

krásy 

Rozvíja čuchové a hmatové vnímanie – zelenina. 

Podľa čuchu a hmatu zisťuje o ktorý druh zeleniny ide. 

Vie pomenovať a popísať jesenné zeleninové plody. 

 

ENV 

   Zebra 

Pohybové, hudobné a rytmické cvičenia 

s dôrazom na aktivizáciu ťažiska hry na 

posilnenie pamäti. 

Poznáva a utvrdzuje si pravidlá cestnej premávky. 

Orientuje sa v jednoduchých dopravných pravidlách. 

 

DOV 

 1 Zmyslové 

vnímanie 

Sluch 

G. Bizet: Detský pochod 

Hry na zvuky. Počúvanie zvukov. zvuky 

Vyrába zvuky upokojujúce, bolestné, hrôzostrašné, 

radostné. 

Rozlišuje  zvuky, určuje  zvuky rôznych predmetov, či 

 

MEV 



 

príjemné a nepríjemné. hudobných nástrojov. 

Rytmické cítenie 3 Rytmus Rytmické cítenie. ide zima (ľudová pieseň), 

Pod tým naším okienečkom (ľudová 

pieseň) 

Vyčítanky, rečňovanky, vytlieskavanie, hra 

na telo. 

Spája rytmický pohyb a rytmickú reč, mení dynamiku 

v pohybe a reči. 

Samostatne vytlieskáva daný text, spája rytmus tela 

a reči. 

 

OSR 

   Zrak, hmat Preskúmava  niektoré špecifické prostredie pomocou 

improvizácií. Rozvíja predstavivosť. Pozná  dané 

prostredie alebo profesiu. Improvizáciou dotvára 

príbeh. 

 

   

Improvizácia 

Jednoduchá improvizácia – navodenie 

predvianočnej atmosféry 

Vie preskúmať niektoré špecifické prostredie pomocou 

improvizácií. Pripravuje vianočný program. 

Rozlišuje rôzne prostredie a správne reaguje v danom 

prostredí. 

Rozvíja predstavivosť. Pozná dané prostredie alebo 

profesiu. 

 

 

OSR 

REV 

 1  Vianočná besiedka 

Hudobno – pohybové aktivity. 

Nacvičuje  vianočný program. Pripravuje materiálne 

a technické zabezpečenie. . 

Vie Prežívať príbeh. Hrá určenú rolu. 

 

MUV 

Predstavy 1  Vyjadrovanie predstáv. Studená návšteva 

alebo Snehový Hektor. 

Vníma dianie okolo seba. Vcíťuje sa, ako sa cíti zviera, 

rastlina, alebo vec v nejakej situácii. 

Pokúša  sa vyjadriť danú predstavu pohybom, zvukom, 

slovom, kresbou. 

Hrá príbeh Zimy, opusteného šteňaťa. 

 

ENV 

Základné zručnosti 1 Hudobno – 

pohybové 

aktivity 

Tak, tak, sejú mak. Pripomína si, ako ľudia voľakedy aj dnes pestujú úrodu 

(mak). 

Nacvičuje hudobno – pohybové aktivity. 

Prostredníctvom spevu a hudby predstavuje pestovanie 

maku. 

 

TPPZ 

 1 Prednes vinšov, 

spev piesní 

Fašiangové časy. 

Ľudové zvyky a tradície, vinše, piesne. 

Pozná  fašiangovú atmosféru. 

Pozná  a uchovávať ľudové zvyky a tradície. 

 

MUV 

REV 

 4 Vyjadrenie 

vlastného názoru 

Spoločenské chovanie a sociálne zručnosti. 

Príbeh o Medveďovi a líške. 

Skúma  hrané situácie v niekoľkých variantoch. Hľadá 

správnu formu riešenia na základe výberu 

a porovnávania. 

Rozhoduje o správnosti a nesprávnosti konania. 

Zdôvodňuje svoje rozhodnutie.  

 

MEV 

OSR 

   Príbeh Ako zima našetrila snehu Využíva tvorivosť, improvizáciu, živé obrazy (nehybné  



 

Práca s rozprávkou. obrazy), na spracovanie témy. 

Spolupracuje v skupine vo dvojici, komunikuje, rieši 

zadanú tému. 

OSR 

   Sociálne zručnosti 

Základy spoločenského správania. rámcové 

námety: predstavenie sa, privítanie hosť, 

správanie sa pri stole, v dopravných 

prostriedkoch. 

Udržuje očný kontakt pri stretnutiach. Poznáva  

partnera hmatom. Ovláda základy slušného správania. 

 

   Rozhovor o príbehu Mňau, mňau, mňau. Aktívne sa zapája  do rozhovoru, vyjadruje vlastný 

názor,  je schopný počúvať iných, hľadá  zdvorilé 

formy rozhovoru. 

Vie sa správne  nadýchnuť, vydýchnuť. 

Vedie  rozhovor, vie byť taktný, neskáče do reči, 

vypočuje si iných. 

 

OSR 

ENV 

 

Ľudová tvorba 3  

Ľudová tvorba 

Medovníková chalúpka 

práca s knihou – rozprávky, veršovačky, 

príslovia, vyčítanky. 

Číta ľudovú tvorbu, oboznamuje sa s rôznymi druhmi. 

Rozlišuje ľudovú a umelú rozprávku. 

MEV 

REV 

   Hry so slovami 

jazykolamy. Intenzita vdychu a výdychu. 

Rozrezonovanie ústnej dutiny. 

Aktívne sa zapája  do hier. 

Používa primerané množstvo slov, obohacuje si slovnú 

zásobu o nové slovné spojenia. 

 

MEV 

   Reportáž vôní 

Veľkonočný ježko z obilia.  

Zmyslové cvičenia – čuch 

Pohybom znázorňuje rast semienka.  Vie si predstaviť  

vône jarnej trávy, jarných kvetov – ako vonia jar. 

Improvizuje – od semienka ku stromu,  Výtvarne 

stvárňuje, čo cíti jarný strom. 

Telom ukazuje cyklus stromu. obohacuje slovnú 

zásobu na tému jar. 

 

 

ENV 

REV 

Dramatizácia 1  

Improvizácia 

Dramatická improvizácia O troch grošoch  Vie dramatizovať rozprávku. Využíva pohyb 

a zmyslové vnímanie. 

Hrá  rolu. Vyjadruje  pohybom, zvukom, pracovať 

s imaginárnym predmetom. 

Tvorí, vymýšľa vlastné repliky. Využíva pohyb na 

vyjadrenie pocitov. 

 

OSR 

Zmyslové vnímanie 4  

Zmysly 

Oznamovacie, opytovacie, rozkazovacie, 

želacie vety. 

Rozvíja  zmyslové vnímanie, rozvíja citlivosť zraku, 

sluchu, hmatu a vône. 

Pozorne vníma svet farieb, zvukov, chutí a vôní. 

Hodnotí farby, prečo mám ktorú farbu rád. Rozlíšuje 

melódiu oznamovacích, opytovacích, rozkazovacích, 

želacích viet. 

Napodobňuje zvuky. Zvukom a konaním vyjadruje 

 



 

jednotlivé chute. 

  

 

 Sociálne zručnosti 

O troch grošoch 

Rieši etické problémy, s ktorými sa žiaci môžu bežne 

stretnúť vo svojom živote. 

Vie právne posúdiť konfliktnú situáciu, rieši ju na 

základe etických princípov. 

MUV 

OSR 

   

Prednes 

Moja mama, mamička Vie nacvičiť báseň, riekanky, vyčítanky, hrá sa 

s veršom, rýmom, rytmom a pohybom. 

Oboznamuje sa s básňou, kolektívne nacvičuje 

a improvizuje text. 

Spája  rytmus a slovo. 

 

MEV 

   

Rytmus 

Rytmické cvičenia Rytmizuje text, rozvíja rytmickú fantáziu, výrazové 

varianty (tajne, veselo, lenivo) 

Vie udržať tempo a rytmus, použiť jednoduché 

rytmické riekanky a vyčítanky. 

 

MEV 

Čítanie s 

porozumením 
1 Čítanie s 

porozumením 

O červenom smreku (alebo Farebný svet) Číta text po častiach. 

Vie viesť dialóg o prečítanom. Tvorí osnovu. 

Podľa kreslenej predlohy prerozpráva obsah textu. 

 

ENV 

MUV 

Dramatizácia 3  

 

Dramatizácia 

O troch trpaslíkoch a princeznej 

 

Prezentuje dramatické rozprávky spolužiakom. 

Vstupuje do konkrétne určenej roly, pracuje s textom, 

hľadá  riešenia, vyvodzuje  rozhodnutia. 

Vie pracovať v kolektíve. 

 

 

TPPZ 

 1  Návšteva divadelného predstavenia. Dodržiava zásady slušného správania. OSR 

 

 

 


