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Slovenský jazyk a literatúra 

 
Názov predmetu Slovenský jazyk a literatúra 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

Škola ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika  predmetu 

Vyučovací predmet slovenský jazyk  a literatúra má v systéme školského  vzdelávania 

centrálne  postavenie,  pretože  vytvára  predpoklady  pre  zvládnutie  ostatných  vyučovacích 

predmetov. Žiaci nadobúdajú také schopnosti a zručnosti, aby sa dokázali orientovať 

v akejkoľvek komunikatívnej situácii, vedeli sa vhodne vyjadrovať a svoje poznatky 

uplatňovali v praktickom živote. Schopnosti, ktoré žiaci získavajú v predmete slovenský 

jazyk a literatúra, sú potrebné nielen pre kvalitné jazykové vzdelávanie, ale sú dôležité aj pre 

úspešné osvojovanie si poznatkov v ďalších oblastiach vzdelávania.Ovládanie slovenského 

jazyka a literatúry v ústnej a písomnej podobe umožňuje žiakom poznať a pochopiť 

spoločensko- kultúrny vývoj našej spoločnosti, orientovať sa v prostredí, v ktorom žijú, 

vnímať okolie i seba, vytvárať predpoklady k efektívnej medziľudskej komunikácii, 

interpretovať svoje reakcie a pocity a dokázať pochopiť svoje postavenie v rozličných 

komunikačných situáciách. 

Vzdelávací obsah predmetu tvoria tri oblasti: jazyková zložka, literárna zložka, 

komunikácia a sloh. 

Jazyková zložka predmetu zabezpečuje vzdelávanie potrebné k osvojeniu si 

spisovnej podoby materinského jazyka, vo všetkých rovinách jazykového systému: 

fonetiky a fonológie, morfológie, lexikológie a syntaxe, pričom sa nezabúda ani na oblasť 

historického vývinu a dejín slovenského jazyka. 

Literárna zložka vyučovacieho predmetu ponúka základné literárne vzdelanie, ktoré 

zabezpečuje praktickú orientáciu v literárnej histórii slovenskej i svetovej literárnej tvorby 

a čitateľsko-interpretačné zručnosti pri kontakte s literárnym textom. 

Komunikácia a sloh vzdelávacieho predmetu sa orientuje na plnohodnotné  vnímanie 

rozličných jazykových informácií, kultivovanú štylizáciu odborného i umeleckého textu, 

analýzu a kritické hodnotenie ústneho i písomného jazykového prejavu. 

V 5., 7., 8., a 9. ročníku sa vyučovanie jazykovej a slohovej zložky realizuje v troch 

vyučovacích hodinách týždenne, vyučovanie literárnej zložky v dvoch hodinách týždenne. 
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V 6. ročníku sa v štvorhodinovej týždennej časovej dotácii predmetu pomer 

jazykovej zložky a literárnej upravuje v pomere 2:2. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom predmetu slovenský jazyk a literatúra na 2. stupni základnej školy je viesť 

žiakov k poznávaniu  jazyka ako vnútorne štruktúrovaného a uceleného systému, 

zameriavať sa na funkčné využitie jazykových i mimojazykových prostriedkov písomných 

i ústnych prejavov, rozvíjať komunikačné schopnosti a návyky žiakov, zabezpečiť osvojenie 

správnych ortoepických a ortografických zručností, pestovať v žiakoch pozitívny a citovo 

zaangažovaný postoj k materinskému jazyku a vedomie jazykovej príslušnosti k slovanskému 

etniku. Prostredníctvom jazyka viesť žiakov k poznávaniu  histórie vlastného národa, 

prehlbovať estetické cítenie žiakov, a tak im umožniť vnímať hodnoty a precítiť krásu 

umeleckého slova či textu. 

Cieľom vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra je poskytnúť žiakom 

súbor vedomostí, zručností a kompetencií o gramatických javoch, literatúre a slohových 

postupoch, ktoré sú využiteľné aj v ďalšom vzdelávaní a občianskom živote. Žiaci získajú 

poznatky o vybraných pojmoch, osvoja si odborné názvoslovie. Vo vyučovacom predmete 

využívame pre utváranie a rozvíjanie kľúčových kompetencií výchovné a vzdelávacie 

stratégie, ktoré žiakom umožňujú: 

 sprostredkovať informácie vhodným spôsobom (video, hovorené slovo, 

diagram), 

 vyjadriť alebo formulovať vlastný názor a záver, 

 kriticky hodnotiť informácia( časopis, internet), 

 rozvíjať prácu v kolektíve, v družnej a priateľskej atmosfére, 

 získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo 

k objasneniu neznámych oblastí problému, 

 vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať 

ho, poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, 

vyučovanie) 

 spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi, 

 pochopiť rozvoj masovokomunikačných prostriedkov a komunikačných 

systémov, 

 uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť 

v európskom a svetovom meradle, 

 podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry 

a vytvárať si k nim pozitívny vzťah. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

JAZYKOVÁ ZLOŽKA 

Poznávacie a rečové kompetencie 

Verejná prezentácia textu, verejný prejav 

 Pri ústnom prejave uplatňovať správne dýchanie, artikuláciu, spisovnú 

výslovnosť. 

 Pri ústnom prejave primerane uplatňovať paralingválne javy 

 Reprodukovať umelecký a vecný text. 
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Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

 Vysvetliť podstatu osvojených javov a vzťahov medzi nimi. 

 Usporiadať známe javy do tried a systémov. 

 Aplikovať jazykovedné vedomosti na vecné a umelecké texty. 

 Pri písomnom prejave aplikovať pravopisnú normu. 

Analytické a syntetické zručnosti 

 Uskutočniť jazykovú analýzu textu a vytvárať jazykový systém. 

 Odlíšiť medzi sebou umelecký a vecný text. 

 Odlíšiť medzi sebou texty z hľadiska jazykového štýlu, slohových postupov 

a žánrov. 

Tvorivé zručnosti 

 Vytvoriť vlastný text na základe dodržiavania stanoveného žánru, slohového 

postupu a jazykového štýlu. 

 Ústne prezentovať vlastný text. 

 Dokončiť rozprávanie alebo neukončené prozaické dielo. 
 Zdramatizovať kratší prozaický alebo básnický text. 

Informačné zručnosti 

 Používať jazykové príručky a slovníky, korigovať podľa nich vlastné texty. 

 Vyhľadávať, spracúvať a používať informácie z literárnych prameňov 

a internetu. 

Komunikačné zručnosti 

 Adekvátne komunikovať s prihliadnutím na komunikačnú situáciu. 

 Vyjadrovať sa neverbálne a chápať neverbálnu komunikáciu. 

 Verejne prezentovať a obhájiť vlastný názor. 

 

LITERÁRNA ZLOŽKA 

Poznávacie a čitateľské kompetencie 

Technika čítania a verejná prezentácia textu 

 Plynulo čítať súvislý umelecký text, pri hlasnom čítaní správne dýchať, 

artikulovať a dodržiavať spisovnú výslovnosť. 

 Recitovať prozaické a básnické diela, rešpektovať rytmickú usporiadanosť 

básnického textu, frázovať básnický aj prozaický text v zhode s chápaním jeho 

významu. 

 Čítať text postavy dramatického diela pri spoločnom dramatizovanom čítaní. 

Pamäťové, klasifikačné a aplikačné zručnosti 

 Zapamätať si potrebné fakty a definície a vedieť demonštrovať ich znalosť. 

 Aplikovať literárnovedné vedomosti na literárne texty s analogickou štruktúrou. 

Analytické a interpretačné zručnosti 

 Prerozprávať obsah prečítaného diela. 
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 Odlíšiť epické, lyrické a dramatické texty. 

 Vytvoriť dejovú osnovu prečítaného diela, vyhľadať kľúčové slová. 

 Určiť hlavné a vedľajšie postavy diela. 

 Abstrahovať a formulovať hlavnú myšlienku textu, vrátane lyrického. 

 Analyzovať umelecký text po štylisticko-lexikálnej a kompozičnej stránke a určiť 

funkciu jednotlivých prvkov pre celkové vyznenie diela, interpretovať význam 

diela. 

 Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentami. 

Tvorivé zručnosti 

 Zdramatizovať básnický alebo prozaický text. 

 Ilustrovať umelecký text. 

 Napísať kratší prozaický útvar, básnický text, scenár. 

 Inscenovať kratší dramatický text. 

Informačné zručnosti 

 Orientovať sa v školskej a verejnej knižnici. 

 Pracovať s knižným fondom vo forme kartotéky i v elektronickej podobe. 

 Vedieť získať informácie z internetu. 

 Budovať si vlastnú, umelecky hodnotnú knižnicu 

Stratégia vyučovania 

Vyučovanie slovenského jazyka v základnej škole z psycholingvistického hľadiska 

stavia na tvorivosti a detskej hre, na tvorení vlastného textu (hra s jazykom). 

Zo sociolingvistického hľadiska sa vyučovanie slovenského jazyka orientuje na 

najčastejšie a veku primerané komunikačné situácie, ktoré sú ilustrované napr. na 

príkladoch textov  v učebniciach,  na  videozáznamoch,  precvičované  formou  dramatizácie  

textov  či simulovania rozličných situácií. 

Zo systémového hľadiska sa jednotlivé jazykové javy nepreberajú izolovane, ale 

vždy v súvislosti  s inými  jazykovými  javmi,  pričom  sa  berie  do  úvahy  hierarchia  

jednotiek jazykového systému a jeho jednotlivých rovín. Rozlišuje sa centrum a periféria 

jazykových javov.  Skúma  sa  forma  aj  obsah   jazykových  jednotiek,  gramatických  

kategórií,  popri synchrónii sa v odôvodnených prípadoch upozorňuje aj na diachróniu 

jazykových javov. Dôraz sa pritom kladie na tie jazykové roviny, ktoré majú vyústenie 

v texte, t. j. na lexikálnu a syntaktickú  rovinu. Posilňuje sa vyučovanie rečových prejavov, 

od reprodukcie textov sa postupne prechádza k tvorbe vlastných textov. Precvičuje sa ústna 

podoba rôzne uplatňovaná v jednotlivých štýloch či žánroch. 

V oblasti  štylistického  uplatnenia  jazykových  prostriedkov  sa  prechádza  na  

spojenie jazykovej a  slohovej zložky vyučovania slovenského jazyka do jedného celku. 

Od holého osvojovania  si  vedomostí  o  jazykových  javoch  sa  tak  prechádza  k  nácviku  

uplatnenia preberaného jazykového javu v praktickej  komunikácii. Žiaci získavajú 

základné poznatky o súčinnosti slohových postupov a slohových útvarov. Pozornosť sa 

zameriava aj na štýly. 

V oblasti jazykovej kultúry sa postupne prechádza d osvojovania si zvukovej 

a pravopisnej normy k základom lexikálnej, morfologickej a syntaktickej normy 

a poznatkov z dejín jazyka a jazykovedy. Vyučovací proces vyúsťuje do získavania 

poznatkov o primeranom štylistickom využívaní jednotlivých jazykových prostriedkov. 
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Dôležitou zásadou vyučovania slovenského jazyka je, že sa nemá vyučovať metatext, 

ale text patriaci k rozličným štýlom, s uplatnením rozličných slohových postupov 

a jazykových mimojazykových prostriedkov (čiže učivo má byť viazané na isté komunikačné 

situácie). 

Pri práci s textom sa žiaci k poznatkom o jednotlivých jazykových javoch 

a o jazykovom systéme ako celku dopracúvajú metódou postupných krokov. Učiteľ ich 

vedie tak, aby sami vyčlenili  z  textu  skúmaný  jav,  odhalili  jeho  podstatné  znaky,  

našli  súvislosti s inými jazykovými javmi, zaradili jazykový jav do jazykového systému. 

Ďalším krokom je tvorenie vlastného textu s analyzovaným javom, čím sa žiaci učia 

prakticky komunikovať a používať preberané  jazykové  javy. Až potom nasledujú cvičenia 

na zmechanizovanie hľadania a používania preberaného javu v texte, na určovanie jeho 

základných  charakteristík. Záver tvorí zhrňujúce poučenie o preberanom jave, o jeho 

začlenení do širšej skupiny jazykových javov formou prehľadných tabuliek, grafov a pod. 

Pri poučkách (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné memorovanie, ale o pocho- 

penie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu. Pri osvojovaní si jednotlivých jazykových javov ich 

bohatosti a vnútornej diferencovanosti sa uplatňuje induktívna metóda, jednotlivé varianty 

sa učia vždy na pozadí invariantu. Precvičovanie  jazykovo-štylistických osobitostí sa 

odporúča  uskutočňovať  v rozsahu žánrového vymedzenia v literatúre v danom ročníku. 

Vyučovanie  slovenského  jazyka je založené  na komunikatívno-poznávacom 

princípe, ktorý  spočíva  vo vyhľadávaní  jednotlivých  jazykových  javov  v  rôznych typoch 

textov, v následnom  usúvzťažnení,  triedení  a  systematizovaní  analyzovaných  javov, ktoré 

vedie k istému zovšeobecnenému poznatku o danom jave. Poučenie o preberanom jave 

a jeho začlenení do širšej skupiny javov sa môže robiť formou prehľadných tabuliek, grafov 

ap.. Pri poučkách  (definíciách, charakteristikách) nejde o doslovné  memorovanie, ale o 

chápanie podstaty, vysvetlenie a aplikáciu. Dôležité je precvičovanie poznaného jazykového 

javu, ktoré vyúsťuje do jazykovej praxe, čiže žiaci sa učia využívať poznaný a precvičený 

jazykový jav pri tvorení prvých vlastných textov. 

Vo vyučovaní sa uplatňuje princíp špirálovitosti a postupnosti, to znamená, že 

o preberaných jazykových javoch sa postupne pridávajú ďalšie poznatky, ktoré sa rozširujú 

do hĺbky. Učiteľ využíva rozličné vyučovacie metódy (napr. heuristickú, analyticko-

syntetickú atď.) a rozmanité  formy  práce. Ich  výber  a  použitie  závisí  od  konkrétnych  

podmienok  pri rešpektovaní zásady primeranosti veku. Významné  miesto  má  samostatná  

práca  žiakov  s dôrazom  na  diferencovanosť  úloh a individuálny prístup učiteľa k žiakom. 

Ďalej je to práca v dvojiciach či skupinách, ktorá má byť účelná a má sa využívať  funkčne. 

Je potrebné rozvíjať invenciu žiakov a využívať ich hravosť prostredníctvom didaktických 

hier. Dôsledne  sa  uplatňuje  zásada  názornosti,  pričom  sa  okrem  textu  v  učebnici  

či v pracovnom  zošite, živého príkladu učiteľa, názorných pomôcok a jazykových 

príručiek využívajú akusticko-auditívne  pomôcky a opticko-akustický kanál (televízia, 

video). Učiteľ využíva rozličné typy úloh a cvičení, motivuje žiakov v práci. 

Rozsah a obsah domácich úloh má byť účelný pri rešpektovaní zásady primeranosti 

veku, aby žiak nepísal domácu úlohu dlhšie ako 20 minút.  

Obsahovo by mali byť zamerané: 

 v jazykovej  zložke na tie javy, ktoré sú náročné na vnímanie a je potrebné 

domáce precvičenie, 

 v slohu buď na prípravu jazykového materiálu a nečistopisu (konceptu), alebo 

na upravenie konceptu na čistopis. 

Pri písaní diktátov sa dodržiavajú didaktické zásady diktovania. Dôležitá je ústna 

analýza nedostatkov v diktáte. Je v právomoci učiteľa rozhodnúť, koľko nácvičných 
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diktátov bude predchádzať kontrolnému diktátu (aj aký typ nácvičného diktátu to bude 

a akou formou sa bude realizovať). 

Javy v slohovej výchove sa preberajú v súlade s jazykovými javmi a s využitím 

žánrovo- tematického  osnovania v literatúre s dôrazom na rozvoj komunikačných 

zručností žiakov. Výber tém sa ponecháva na učiteľa, ktorý má možnosť učivo 

aktualizovať a prispôsobovať podľa vlastného uváženia. 

Klasifikované slohové písomné práce sa píšu v škole a predchádza im písomná 

príprava a  práca  s  konceptom  (odporúča  sa  používanie  korektorských  značiek,  ktoré 

umožňujú efektívne využívať pracovný čas). Rovnako dôležitá je analýza nedostatkov 

v písomnej práci, ktorá sa spravidla robí aj pri neklasifikovaných písomných prácach. Pri 

ústnych jazykových prejavoch učiteľ upozorňuje na správnu  výslovnosť, na správne 

slová/tvary slov, slovesné väzby,  na  štylistickú  primeranosť  výberu  jazykových,  

parajazykových  a  extrajazykových prostriedkov. 

Učebné zdroje 
  učebnice: Krajčovičová - Caltíková: Slovenský jazyk pre 5. ročník, Bratislava 

2004. 

 Krajčovičová  - Caltíková:Slovenský jazyk pre 6. ročník, Bratislava 2004. 

Petríková - Trutz : Literárna výchova pre 5. ročník, Bratislava 1997 

 Petríková - Trutz :  Literárna výchova pre 6. ročník, Bratislava 1997 

  pracovné zošity, cvičebnice,  jazykové príručky, jazykovedné časopisy, 

encyklopédie,  internet, školská knižnica,  verejná knižnica, zvukové nosiče 

CD,  multimediálne nosiče DVD, didaktické pomôcky a hry 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Na 2. stupni základnej školy sa hodnotí ovládanie ortoepickej, ortografickej, 

pravopisnej, lexikálnej,   morfologickej  a  čiastočne  aj  syntaktickej  normy,  ďalej  

úroveň  poznatkov z jednotlivých jazykových rovín a pohotovosť pri práci s jazykovými 

príručkami, praktické využívanie získaných poznatkov o jazyku  pri tvorbe vlastných 

textov a celková jazyková úroveň a kultivovanosť jazykového prejavu žiaka v jeho písomnej 

i ústnej podobe. 

Pri žiakoch s poruchami písania (dysgrafia), čítania (dyslexia), výslovnosti (dyslália) 

a s telesným postihnutím sa dodržiava špecifický prístup pri zadávaní domácich úloh, pri 

písaní diktátov a slohových prác, pri hodnotení a klasifikácii. 
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: slovenský jazyk a literatúra Ročník: piaty 

5 hodín  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Opakovanie učiva 

zo 4. ročníka 
10 Zoznamujeme sa, 

samohlásky, 

spoluhlásky, 

dvojhlásky, vlastné 

mená, tvaroslovie, 

zhovárame sa 

Precvičovať ústny jazykový prejav pri 

predstavovaní, precvičovať vedenie a 

rozvíjanie rozhovoru, zopakovať výslovnosť, 

rozdelenie a pravopis hlások, 

zopakovať zásady pravopisu vlastných mien. 

Žiak vie prakticky uplatňovať zásady 

slušnej komunikácie, diferencuje slovenské hlásky z 

hľadiska tvrdosti a znelosti, správne ich vyslovuje 

a graficky zaznamenáva, ovláda  pravopisné  normy  

písania vlastných mien. 

budovanie zdravého 

sebavedomia 

a kamarátskych 

vzťahov 

Zvuková stránka 

jazyka – fonetika, 

fonológia 

14 Spodobovanie, 

spoluhláskové skupiny 

rozdeľovanie slov na 

konci riadka, vlastné 

mená, úvodzovky, 

rolové čítanie, 

zhovárame sa na 

diaľku 

Upevniť  učivo  o spodobovaní,  oboznámiť  sa 

s výslovnosťou a písaním zdvojených 

spoluhlások, precvičiť rozdeľovanie slov na 

konci   riadku,   rozšíriť   vedomosti   o písaní 

vlastných  mien,  oboznámiť  sa  s pravidlami 

zápisu  priamej  reči,  nacvičiť  rolové  čítanie, 

upevňovať správnu komunikáciu v 

telefonickom rozhovore. 

Žiak diferencuje slovenské hlásky z hľadiska tvrdosti 

a znelosti, správne ich vyslovuje a graficky 

zaznamenáva,   správne graficky zaznamenáva slová 

so spoluhláskovými skupinami,  vie správne rozdeliť 

slovo na konci riadku,  prakticky uplatňuje rozšírené 

teoretické  vedomosti  o zápise  vlastných  mien,  vie 

zapísať   jednoduché   vety   priamej   reči,   foneticky 

správne   realizuje   rolové   čítanie,   v elefonickom 

rozhovore adekvátne komunikuje, ovláda pravidlá 

slušného dialógu prostredníctvom média 

zásady slušného 

dialógu mediálna 

výchova, 

regionálna výchova, 

výchova 

k národnému 

povedomiu 

Náuka o slove – 

lexikológia 
12 Slovná zásoba, 

jednovýznamové a 

viacvýznamové slová, 

synonymá, 

homonymá, antonymá, 

tvorenie slov, práca so 

slovníkom, 

dramatizácia um. textu 

Rozlišovaťplnovýznamové a neplnovýznamové 

slová, rozlišovať významy slov podľa 

kontextu, diferencovať homonymá, synonymá 

a antonymá, oboznámiť  sa  so  

slovotvorbou predponami, naučiť sa používať 

odborné jazykovedné slovníky,   nacvičovať 

dramatizáciu rozprávky, príp. iného um. textu. 

Žiak vie  klasifikovať  slovnú  zásobu  z hľadiska 

významovosti, tvorí slová slovotvornými predponami, 

prakticky   sa   orientuje   v základných   slovenských 

jazykovedných slovníkoch, 

chápe princípy dramatizácie  um.  textu  a pokúša  

sa  ju  prakticky zrealizovať. 

mediálna výchova, 

empatia, neverbálna 

komunikácia, 

percepcia 

dramatického 

umenia 

Tvaroslovie – 

morfológia 
50 Podstatné mená, 

prídavné mená, 

Oboznámiť   sa   s gramatickými   kategóriami 

a skloňovacími vzormi

 podstatných 

Žiak pozná funkcie, gramatické kategórie 

a skloňovacie vzory podstatných a prídavných mien, 
MV 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 

  zámená, číslovky, 

slovesá, príslovky, 

predložky, spojky, 

citoslovcia, 

čítanie ilustrovaných 

príbehov, písanie 

pozdravov, 

jednoduchý opis, ústne 

i písomne realizované 

rozprávanie 

a prídavných  mien,  spoznať  funkciu  zámen, 

oboznámiť   sa   so   základnými   a radovými 

číslovkami, získať čiastkové vedomosti o 

gramatických  kategóriách  slovies,  oboznámiť 

sa s funkciou a druhmi prísloviek,   oboznámiť 

sa  s podstatou  a funkciou  predložiek,  spojok 

a citosloviec, písať jednoduché pozdravy a 

blahoželania,  opísať  predmet  alebo  zviera, 

odhaliť časovú postupnosť príbehu, ústne 

rozprávať a písomne zaznamenávať príbeh. 

prakticky   uplatňuje   pravopisné   zásady   pri   ich 

ohýbaní, vie definovať funkciu zámen a vyhľadať ich 

v texte, v písaní pozdravov a listov uplatňuje správny 

pravopis osobných zámen, diferencuje číslovky na 

základné   a radové,   pozná   a vie   určiť   gramatické 

kategórie slovies: osobu, číslo, čas, spôsob, slovesný 

rod, vie určiť i niektoré vedľajšie kategórie slovies: 

zvratnosť, plnovýznamovosť, rozlišuje slovesné tvary, 

vie  vyhľadať  v texte  príslovky  a zatriediť  ich  do 

základných  skupín, pozná funkciu  predložiek a 

spojok,  vie diferencovať  citoslovcia, pozná a 

uplatňuje  ich  správny  grafický  zápis  v texte,  vie 

napísať jednoduchý  statický opis, v rozprávaní 

príbehu dodržiava správnu časovú postupnosť. 

RV 

EV 

OSR 

Skladba – 

syntax 
9 Vety podľa zámeru, 

základné vetné členy, 

prisudzovací sklad 

Zopakovať vedomosti o vetách podľa postoja, 

zámeru hovoriaceho, oboznámiť sa s hlavnými 

vetnými   členmi   a prisudzovacím   skladom, 

poznať podmet a jeho druhy, poznať prísudok 

a jeho druhy. 

Žiak diferencuje vety podľa zámeru hovoriaceho, vie 

ich interpunkčne správne zaznamenať, pozná funkciu 

základných  vetných  členov  –  podmetu  a prísudku, 

v jednoduchých vetách ich vie vyhľadať prisudzovací 

sklad. 

rodinná výchova – 

plnenie si úloh 

v rámci rodinnej 

roly, úcta medzi 

partnermi, ich 

rovnocennosť 

Opakovanie 

jazykovej 

zložky 

4 Opakovanie učiva 5. 

ročníka 

Systematicky opakovať základné učivo 

jazykovej zložky predmetu. 

Žiak pozná a prakticky uplatňuje vedomosti získané 

počas celého školského roka. 

výchova 

k zodpovednej práci 

Literárna 

výchova 
66 Ľudová slovesnosť, 

piesne, porekadlá, 

príslovia, pranostiky, 

literatúra nonsensu, 

rozprávka, povesť, 

báj, legenda, modlitba, 

príbehy zo života detí 

poviedka, náučná lit., 

encyklopédie, dráma, 

komiks 

Texty v učebnici literatúry Žiak  vie  čítať  text  s porozumením,  vie  vyhľadať 

informácie  v texte,  vyjadriť  jeho  autorský  zámer, 

epický text vie prerozprávať so zachovaním časovej 

postupnosti , odhaliť jeho kľúčové slová, vie napísať 

dejovú osnovu epického textu, text druhovo a žánrovo 

klasifikuje,   tematicky   interpretuje   a myšlienkovo 

analyzuje, vie vyjadriť čitateľský a estetický zážitok z 

prečítaného umeleckého diela. 

 výchova 

k rodičovstvu, úcta k 

životu, zásady 

dobrej tímovej 

práce, mediálna 

výchova, umelecká 

výchova, 
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: slovenský jazyk a literatúra Ročník: šiesty 

5 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Opakovanie učiva 

z 5. ročníka 
4 Spoluhlásky, vlastné 

mená, slovná zásoba, 

tvaroslovie, skladba 

Zopakovať vedomosti o druhoch spoluhlások, 

spoluhláskových   skupinách,   ich   pravopise 

a výslovnosti, pravidlá zápisu vlastných mien, 

členenie   slovnej   zásoby   podľa   významu, 

utvrdiť rozoznávanie slovných

 druhov a určovanie   ich   gram.   

kategórií,   precvičiť vyhľadávanie

 prisudzovacieho  skladu v jednoduchej 

vete. 

Žiak   diferencuje   spoluhlásky   z hľadiska   tvrdosti 

a znelosti, správne  zapisuje   

spodobujúce   sa spoluhlásky  a 

spoluhláskové  skupiny,  vie  správne graficky 

zaznamenať vlastné mená, slovnú zásobu dokáže

 rozčleniť z hľadiska

 významovosti  na synonymá,   

homonymá   a antonymá,   vo   vete   určí slovné   

druhy,   pozná   ich   funkciu   a ovláda   ich 

gramatické  kategórie,  v 

jednoduchej vete vie vyhľadať podmet a 

prísudok. 

Regionálna 

výchova- 

vzťah k 

rodnému 

mestu i k 

rodnej krajine 

Zvuková stránka 

jazyka 
3 Melódia, dôraz, 

prízvuk, rytmus, 

tempo, sila hlasu, 

prestávka, 

interpunkčné 

znamienka 

Precvičiť druhy koncovej

 melódie, 

uplatňovanie dôrazu pri prednese textov, 

oboznámiť sa s podstatou prízvuku, rytmu reči, 

tempa  a sily  hlasu  a precvičiť  ich  správne 

uplatňovanie v prednesoch textov. 

Žiak  pozná  zákonitosti  uplatňovania  prozodických 

vlastností   reči   a vie   ich   prakticky   predviesť   pri 

prednese textu. 

Etická 

výchova- 

zvládanie 

emocionálne 

vypätých 

situácií 

Náuka o slove - 

lexikológia 
8 Slovná zásoba, 

hovorové a knižné 

slová, spisovné 

a nespisovné slová, 

tvorenie slov 

predponami, 

príponami, skladaním 

Oboznámiť sa s pojmami jadro a okraj slovnej 

zásoby a jej klasifikáciou z hľadiska frekvencie 

používania,    miesta výskytu a spisovnosti, 

ozrejmiť pojmy základové slovo, odvodené 

slovo, slovotvorný  základ, 

  slovotvorná predpona  a 

prípona,  ovládať 

 slovotvorbu predponami, príponami, 

skladaním, poznať hláskové zmeny pri tvorení 

slov. 

Žiak   ovláda   princípy   tvorenia   nových   slov   od 

slovotvorného základu, gramaticky správne odhaľuje 

hláskové zmeny slovotvorby. 

Enviromentál

na 

výchova – 

zmena 

prostredia 

miest a obcí 

Tvaroslovie – 

morfológia 
31 Podstatné mená, 

prídavné mená, 

zámená, číslovky, 

slovesá, príslovky, 

Utvrdiť poznatky o podstatných

 menách, 

ovládať ich delenie na konkrétne a abstraktné, 

precvičiť ich skloňovanie, upevniť vedomosti 

o vlastných menách, utvrdiť poznatky 

Žiak rozlišuje slovné druhy v texte na základe funkcie 

slova   vo   vete,   ovláda   a dokáže   určiť   základné 

i vedľajšie gramatické kategórie

 preberaných ohybných  slovných  druhov,   

diferencuje  základné 

Rodinná 

výchova – 

vzťahy medzi 

partnermi, 

vzájomná 

pomoc v 

rodine, 
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  predložky, spojky, 

citoslovcia 

o prídavných menách, precvičiť ich 

stupňovanie,  ohýbanie  a pravopis,  oboznámiť 

sa   s rozdelením   zámen,   ich   

s kloňovaním a pravopisom,  upevniť  

poznatky  o slovesách, ozrejmiť   

významovosť    slovesa byť, charakterizovať  

slovesný vid, vedieť  ho rozlíšiť a tvoriť, 

utvrdiť vedomosti o číslovkách, zopakovať 

charakteristiku prísloviek, rozlišovanie druhov 

a ich tvorenie, zosystematizovať vedomosti  o 

predložkách, spojkách a citoslovciach 

druhy a skupiny preberaných slovných druhov, ovláda 

pravopis ohýbacích prípon, vie odhaliť funkciu 

neplnovýznamových a neohybných slovných druhov, 

citoslovcia s ohľadom na ich funkciu správne graficky 

zaznamenáva. 

plnohodnotné 

využitie voľného 

času, 

Enviromentálna 

výchova – život na 

Zemi, 

etická výchova – 

človek je 

spoločenský tvor, 

problémy so 

vzťahmi medzi 

ľuďmi 

Skladba – 

syntax 
20 Základné vetné členy, 

rozvíjacie vetné členy, 

prisudzovací 

a určovací sklad 

Zopakovať   vedomosti   o podmetu,   prísudku 

a prisudzovacom sklade, oboznámiť s funkciou 

rozvíjacích vetných členov predmetu, 

prívlastku   a príslovkového   určenia,   určovať 

v jednoduchej   vete   jednotlivé   vetné   členy 

a odhaľovať určovacie sklady 

Žiak dokáže v jednoduchej vete skladať vetné členy 

do syntagiem, vie na základe funkcie slova a vhodnej 

otázky  naň  rozlíšiť  a klasifikovať  základné  vetné 

členy – podmet a prísudok a rozvíjacie vetné členy – 

predmet, prívlastok, príslovkové určenie. 

Etická výchova – 

vzťah a úcta k 

rodičom, regionálna 

výchova- Slovania a 

ich susedia, 

priateľstvo 

a solidarita medzi 

národmi 

Komunikácia a sloh 20 Dramatizácia 

umeleckého textu, 

statický opis, 

súkromný list, 

rozprávanie 

Precvičovať dramatizáciu textu, 

výrazne modulovať  hlas,  využívať  všetky  

prozodické vlastnosti   ústneho   prejavu,   

charakterizovať opisný   slohový   postup,   

tvoriť   jednoduchý statický  opis,  

charakterizovať  súkromný  list, preveriť 

zručnosti pri tvorbe súkromného listu, 

zopakovať vedomosti o rozprávacom slohovom 

postupe, kreovať jednoduché rozprávanie 

zážitkov  v konkrétnom príbehu. 

Žiak  pri  dramatizácii um.  textu  správne  intonuje, 

Prakticky uplatňuje prozodické vlastnosti reči, 

princípy  opisného  slohového  postupu  vie  uplatniť 

v tvorbe  jednoduchého  statického  opisu  –  školská 

slohová práca, pravidlá písania súkromnej 

korešpondencie prakticky preukazuje pri štylizácii 

súkromného  listu – školská  slohová práca,   ovláda 

charakteristiku rozprávacieho slohového postupu, 

ktorú prakticky demonštruje v tvorbe príbehu. 

Mediálna výchova, 

etická výchova – 

právo na súkromie, 

pozitívny vzťah 

k životu, hodnotné 

a bezpečné trávenie 

voľného času 

Opakovanie 

jazykovej zložky 

3 Opakovanie učiva 6. 

ročníka 

Systematicky opakovať základné učivo 

jazykovej zložky predmetu. 

Žiak pozná a prakticky uplatňuje vedomosti získané 

počas celého školského roka. 

Etická výchova – 

výchova 

k zodpovednej práci 

Literárna výchova 76 Balada, bájka, lyrická 

báseň, detská 

populárna pieseň, 

povesť, historická 

Texty v učebnici literatúry. Žiak  vie  charakterizovať  hlavné  znaky  literárnych 

druhov   a preberaných literárnych žánrov, text   vie 

z hľadiska druhového a žánrového správne 

klasifikovať,  dokáže  čítať  s porozumením  a odhaliť 

Etická výchova, 

Výchova k 

rodičovstvu, 

mediálna výchova, 
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: slovenský jazyk a literatúra Ročník: siedmy 

5 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Opakovanie 

učiva 

zo 6. ročníka 

8 List, zvuková stránka 

jazyka a pravopis, 

náuka o slove, 

dramatizácia textu, 

tvaroslovie, skladba, 

opis-statický 

Zopakovať: pravidlá pravopisu v 

liste, 

prozodické vlastnosti reči, členenie slovnej 

zásoby  a slovotvorbu,  princípy  dramatizácie 

textu,  triedenie  slovných  druhov  a určovanie 

ich   gram.   kategórií,   určovanie   základných 

a rozvíjacích  vetných  členov  a vyhľadávanie 

prisudzovacieho  a určovacích  skladov,  znaky 

statického opisu. 

Žiak prakticky uplatňuje pravidlá pravopisu a úpravy 

súkromného listu, uvedomele uplatňuje prozodické 

vlastnosti reči, vie správne zapísať priamu reč, 

diferencuje   slovnú   zásobu   na   jadro   a okraj,   na 

hovorové, knižné, spis. a nespis. slová, pozná princípy 

tvorenia slov predponou, príponou a skladaním,  vie 

dramatizovať  text  s doslovnou  reprodukciou  replík 

a vytvoriť  reprodukciu  s využitím  priamej  reči,  vie 

diferencovať slová z hľadiska slovných druhov, pozná 

a vie určiť gram. kategórie ohyb. slovných druhov, 

v jednoduchej  vete  vie  určiť  základné  a rozvíjacie 

vetné   členy,   vyhľadať   prisudzovací   a určovacie 

sklady, vie napísať statický opis. 

Etická výchova 

a občianska náuka- 

význam učenia sa 

a kladenia si cieľov 

Náuka o slove 

– 

lexikológia 

9 Slovná zásoba, slová 

podľa dobového 

výskytu, interview, 

tvorenie slov 

odvodzovaním 

Poznať   a charakterizovať členenie   

slovnej zásoby   podľa   dobového   výskytu   

na   staré a nové slová, oboznámiť s 

najproduktívnejšími slovotvornými príponami 

pri tvorbe podstatných mien, prídavných 

mien a slovies, poznať podstatu cieleného 

rozhovoru. 

Žiak pozná členenie slovnej zásoby podľa dobového 

výskytu a vie vyhľadať v texte a 

rozlišovať historizmy, archaizmy, zastarané slová a 

neologizmy, žiak  vie  tvoriť  slová  pomocou  

prípon  a správne uplatňuje ich pravopis, vie 

simulovať rozhovor, pozná jeho pravidlá a princípy, 

vie uskutočniť jednoduché interview. 

Úcta k starším 

i pestovanie 

pozitívneho vzťahu 

k národnej minulosti 

etická výchova- 

slušná komunikácia 

Tvaroslovie - 

morfológia 
45 Podstatné mená, 

rozprávanie s prvkami 

opisu, prídavné mená, 

zámená, slovesá, 

príslovky, predložky, 

spojky, citoslovcia, 

číslovky, dynamický 

Poznať delenie podstatných mien podľa 

vecného   významu   a ohybnosti,   osvojiť   si 

skloňovanie a pravopis zvieracích podst. mien, 

vedieť určiť rod a vzor pomnožných 

podstatných mien , vedieť vytvoriť rozprávanie 

s prvkami  opisu,  upevniť  poznatky  z nižších 

ročníkov  o príd.  menách,  upevniť  poznatky 

Žiak vie charakterizovať podst. meno podľa vecného 

významu   a určiť   jeho   gram.   kategórie,   ovláda 

skloňovanie  zvieracích  podst.mien  a ich  pravopis, 

rozozná  pomnožné  podst.mená,  vie  určiť  ich  vzor 

a rod, vie charakterizovať príd. mená, rozčleniť ich na 

druhy, pozná ich pravopisné princípy, charakterizuje 

zámená a vie ich druhovo rozlíšiť, vie určiť sloveso 

Enviromentálna 

výchova- 

spoluvytváranie 

životného 

prostredia, Etická 

výchova- skutočná 

krása 
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  opis, praktické 

písomnosti, 

charakteristika osoby 

z nižších  roč.  o zámenách,  upevniť  poznatky 

z nižších  roč.  o slovesách,  poznať  kategóriu 

slovesného   rodu,   poznať   opisnú   a zvratnú 

formu   trpného   rodu,   upevnenie   poznatkov 

o príslovkách   z nižších  ročníkov,  poznať 

charakteristiku  predložiek  a ich  diferenciáciu, 

poznať  charakteristiku spojok a ich 

diferenciáciu,  vedieť správne  uplatniť 

interpunkciu  pred   spojkami,   poznať 

charakteristiku  citosloviec  a ich  členenie  na 

vlastné  a zvukomalebné,    poznať 

charakteristiku  čísloviek,  oboznámiť  sa  s ich 

členením na druhy, osvojiť si ich skloňovanie a 

pravopis,    oboznámiť sa s dynamickým 

opisom,   vedieť   vytvoriť   dynamický   opis, 

vedieť sformulovať text telegramu, e-mailu, 

SMS, vedieť vyplniť praktické 

pošt.písomnosti,   oboznámiť   sa   s princípmi 

tvorby charakteristiky osoby,  vedieť vytvoriť 

charakteristiku osoby. 

z hľadiska plnovýznamovosti, pozná a vie určiť gram. 

Kategórie slovies: osoba, číslo, čas, spôsob, a 

slovesný rod, pozná opisnú a zvratnú formu trpného 

rodu, vie zmeniť činný rod na trpný a opačne, pozná 

charakteristiku neohybných slovných druhov(okrem 

častíc) a vie ich bližšie diferencovať z gram. hľadiska, 

vie charakterizovať číslovky, deliť ich na druhy, 

ohýbať   ich  ,   určiť  ich   gram.   kategórie,   ovláda 

pravopis čísloviek, žiak vie napísať jednoduchý 

dynamický opis, vie prakticky uplatniť písanie 

telegramu,  e-mailu,  SMS,  korešpondenčného  lístka, 

vie  vyplniť  poštovú  poukážku,  poštovú  sprievodku 

a podací  lístok,  pozná  základné  znaky  a princípy 

tvorby komplexnej charakteristiky osoby, vie napísať 

charakteristiku  osoby s využitím vonkajšieho a 

vnútorného  opisu  a priamej  a nepriamej 

charakteristiky. 

človeka, 

organizácia voľného 

času, priateľstvo, 

význam športu 

v našom živote, úcta 

k darcovstvu krvi 

Skladba - syntax 28 Vety podľa zámeru 

hovoriaceho, sklady, 

hlavné vetné členy, 

rozvíjacie vetné členy, 

jedno a dvojčlenné 

vety, prístavok, 

jednoduchá veta a prir. 

a podraď. súvetia, 

slohové postupy 

a útvary, oznámenie a 

správa 

Vedieť tvoriť a určovať jednotlivé druhy viet, 

charakterizovať a určovať všetky druhy 

vetných  skladov, poznať   charakteristiku, 

delenie a praktické uplatnenie vetných členov, 

vedieť   ich   vyhľadať   vo   vete   a graficky 

znázorniť do skladov, rozšíriť znalosti vet. 

členov   o prístavok, vedieť ho gram. správne 

zapísať, rozlišovať jednoduchú vetu a súvetie, 

poznať  princípy  diferenciácie  súvetí  a vedieť 

ich prakticky uplatniť, oboznámiť sa s 

jednočlennými  vetami,  vedieť  určiť  vetný 

základ, vedieť charakterizovať slohové 

postupy:   informačný,   rozprávací   a opisný, 

poznať slohové útvary, poznať charakteristiku 

oznámenia   a správy   a vedieť   ich   prakticky 

uplatniť v písomnej tvorbe. 

Žiak vie rozlíšiť druh vety podľa zámeru hovoriaceho, 

pozná a rozlišuje prisudzovací, určovací a priraďovací 

sklad, vie  určiť z jednoduchej vety základné a 

rozvíjacie vetné členy, vie ich pospájať do skladov a 

graficky znázorniť,  rozlišuje  jednočlenné a 

dvojčlenné   vety,    rozlišuje jednoduchú vetu a 

súvetie, jednoduché súvetia vie rozdeliť na 

priraďovacie a podraďovacie, vie identifikovať druh 

priraďovacieho  a  odraďovacieho  súvetia,  žiak  vie 

vymenovať   a bližšie   charakterizovať   informačný, 

rozprávací a opisný slohový postup a pozná základné 

slohové útvary slohových postupov , prakticky vie 

uplatniť teoretické vedomosti o oznámení a správe. 

Úvahy o budúcnosti 

a o výbere 

povolania, 

Význam spolupráce 

krajín Európy, 

Etická výchova- 

vyjadrovanie 

svojich citov, 

Regionálna výchova 

Oboznámenie sa 

s ľudovými 

tradíciami, Láska a 

úcta k rodičom, 

Tlač a médiá - 

zrkadlo spoločnosti 
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Opakovanie 

jazykovej zložky 

9 Opakovanie učiva 7. 

ročníka 

Systematicky opakovať základné učivo 

jazykovej zložky predmetu. 

Žiak pozná a prakticky uplatňuje vedomosti 

získané 

počas celého školského roka. 

výchova 
k zodpovednej práci 

Literárna výchova 66 Anektody, aforizmy, 

lyrická  a epická báseň 

populárna pieseň, 

dobrodružná novela, 

dobrodružný román, 

western, robinsonáda, 

dievčenský román, 

biografický román, 

detektívna literatúra, 

príbehy zo života detí, 

literatúra faktu, 

filmová tvorba, 

televízna hra, 

rozhlasová hra 

Texty v učebnici literatúry. Žiak   vie   charakterizovať   hlavné   znaky   

všetkých 

literárnych  druhov  a prebratých  literárnych  

žánrov, text  vie  z druhového  a žánrového  

hľadiska  správne klasifikovať, dokáže čítať s 

porozumením, vie odhaliť tému, hlavnú 

myšlienku textu, kľúčové pojmy textu, vie  

napísať  dejovú  osnovu  epického  textu,

 vie vyhľadať a pomenovať  

umelecké jazykové prostriedky 

 obrazné: metaforu,  epiteton, 

personifikáciu, prirovnanie, figuratívne: básnickú 

otázku,  pozná  a identifikuje  formálne  znaky  

um. textov, vie vyjadriť estetický zážitok z um. 

textu, príp. divácky zážitok z dramatického diela. 

Pozná základné literárno– historické medzníky 

vo vývine slovenského jazyka a literatúry. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra                 5 hod týždenne             Ročník: ôsmy 
                                         Literárna zložka                                  2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Opakovanie učiva 7. 

ročníka 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

Ľúbostná poézia 

 

 

Láska v ľudovej lyrike, slovné figúry, epizeuxa, 

lyrický hrdina, znelka, klasicizmus, symbol, 

anafora, romantizmus, verš, strofa, rým, realizmus 

 

 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojem viazanej umeleckej 

reči, charakterizovať ľudovú lyriku, 

vysvetliť pojem lyrický hrdina, 

vysvetliť pojmy verš, strofa, rým, 

rytmus 

 

 

RGV 

 

Populárna pieseň              

 

 

3 

 

 

Ľúbostná poézia, opereta, epiteton, 

lyrická poézia, refrén 

 

 

Vysvetliť pojem ľúbostná poézia, epiteton, refrén 

 

 Žiak vie:  

Vysvetliť pojem poézia, báseň, 

populárna pieseň 

 

OŽZ 

 

Aforizmus 
 

2 

 

Aforizmus 

 

Aforizmus 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojem aforizmus 

 

Zo života mladých 

ľudí 
8 Kalinčiak: púť lásky 

Figuli: Tri gaštanové kone 

Blažková: Môj skvelý brat Robinson 

Holka: Normálny cvok 

Hockenová: Ema a jaSaroyan: 

Chudobní 

 

Historická novela, lyrizovaná próza, román, 

kompozícia, novela, citovo zafarbené slová, román, 

poviedka 

 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojem próza, odlíšiť prózu 

od poézie, definíciu román,poviedka 

 OŽZ, DEJ, 

GEO, ETV 

Dobrodružný 

a vedecko – 

fantastický román 

10 Masník, Simonides: Väzenie, 

vyslobodenie... 

Doyle: Na tento obraz... 

Repko: Kolónia Lambda Pí 

Adams: Stopárov sprievodca 

Čapek : R. U. R. 

Dobrodružný cestopis, pásmo rozprávača a pásmo 

postáv, monológ, dialóg, vedecko-fantastická 

literatúra, román, cudzie slová 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojem dobrodružná 

literatúra, pozná literárnu postavu, 

hlavnú myšlienku, hľadať kľúčové 

slová, prerozprávať text 

OŽZ, DEJ, 

GEO, ETV 

Denník 

 
4 

 

Osudy y cesty M. Beňovského 

Šoltésová: Moje deti 

Towsendová: Tajný denník... 

Dobrodružný cestopisný denník, memoáre, denník 

 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojmy denník, cestopis, 

memoáre 

DEJ, GEO, 

ETV 

RGV 
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Paródia 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 Saavedra 

Vanek: O Ganéšovi 

Tánska: Vyznáte sa v tlačenici 

Mitana: Môj rodný cintorín 

 

 

 Humor, kritika, satira, báj, paródia, dialektizmy 

 

 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojmy humor, kritika, satira, 

paródia 

 

 

OBN 

 

 

 

 

Literatúra faktu 

 

 

 

 

9 

 

 

Bel: Zvolenská stolica 

Kučera: konštantin a Metod 

Zamarovský: Slová, slová 

Skladaná: Slová z hlbín dávnych 

vekov 

Ferko, Ferko: Ako divé husi 

Mináč: Dúchanie do pahrieb 

 

 

 

Umelecká a vecná literatúra, legenda, literatúra 

faktu, historický cestopis, frazeologizmy, román 

 

 

Žiak vie: vysvetliť definíciu legendy, 

románu, literatúry fakta, historického 

cestopisu 

 

 

DEJ, GEO, 

OBN,ETV 

RGV, EMV 

 

 

Muzikál  

5 

 Na skle maľované 

Cyrano z predmestia 

 Muzikál, inscenácia Žiak vie: 

Vysvetliť podstatu dramatického 

žánru, ako dielo vzniká 

HUD, ETV, 

RGV, 

 

Film, televízia, video 

 

2 

 

 

 

Film, televízia 

 

 

 

 

Žiak vie: rozlíšiť a vysvetliť pojmy 

film, televízia, video 

 

VYV, HUV, 

ETV, DEJ 

MKV, MDV 

  

Počítačová hra 

 

 

 

3 

 

 

Počítačová hra 

 

 

Žiak vie: 

Vysvetliť pojem počítačová hra 

 

OŽZ,  VRM 

 

 

 

Predmet: Slovenský jazyk  jazyková zložka                               Ročník: ôsmy 
                                                                                          3 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Opakovanie učiva 7. 

ročníka 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Slávnostný príhovor 

Umelecký opis 

Opis pracovnej činnosti 

Spojky 

Vetné členy, vety 

Príprava školského projektu 

 

Zopakovať: 

Slávnostný príhovor, slovnú zásobu, delenie 

slovnej zásoby, tvorenie slov, umelecký opis, 

pravopis podstatných a prídavných mien, osobné 

zámená, opis pracovnej činnosti, slovesá, pravopis 

čísloviek, dopĺňanie spojok, tvorba názvov 

fotografií, príprava školského projektu, vetné členy 

Žiak vie: 

Zopakovať vedomosti o slovnej 

zásobe, tvorení slov, čo je umelecký 

opis, pozná pravopis, slovné druhy, 

základné vetné členy 

MKV 

Etická 

výchova – 

slušná 

komunikácia, 

úcta voči sebe 

navzájom 
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Debatujeme na 

úrovni 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 Budúcnosť plastov 

Podstatné mená 

Reklama 

Zvieracie podstatné mená rodu 

mužského 

Neživotné podstatné mená m.r., 

zakončené na –r, -l. Cudzie 

nesklonné podstatné mená, vzor pani 

 

Opakovať pojmy komunikácia, debata, diskusia, 

typické znaky debaty a diskusie, vlastné 

a všeobecné podstatné mená, konkrétne 

a abstraktné, pravopis veľkých písmen, malých 

písmen, gramatické kategórie podstatných mien, 

vzory, tvorba reklamy, skloňovanie zvieracích 

pods. mien, princípy skloňovania neživotných 

podst. mien, nesklonnosť slova pani 

  Žiak vie: 

Precvičiť komunikačné zručnosti, 

diskutovať, napísať diskusný 

príspevok, pozná podstatné mená, 

vytvoriť reklamu, použiť poznatky 

v praxi, podstatné mená mužského 

rodu – všetky tvary, pozná nesklonné 

podstatné mená cudzieho pôvodu, vie 

použiť vzor pani 

Vedieť sa 

vyjadrovať 

pred 

publikom 

 

MKV 

DVP 

RGV 

 

Buďte asertívni 13 Opakovanie podstatných mien, 

prídavných mien, osobných zámen, 

opytovacích zámen, čísloviek 

 Opakovať abstraktné, pomnožné, vlastné podst. 

mená, neohybné, neživotné a zvieracie podst. mená 

mužského rodu, dopĺňanie vzoru pani 

Opakovať princípy asertívnej a efektívnej 

komunikácie, debata a diskusia o filmoch, ich 

hrdinoch, 

Všetky druhy prídavných mien 

Všetky druhy zámen 

Tvorivé písanie 

 Žiak vie: 

Si preveriť a utvrdiť svoje vedomosti 

o podst. menách – typológia, 

neživotné, vie asertívne a efektívne 

komunikovať, pozná a vie pracovať 

v texte s prídavnými menami, 

zámenami, vie využiť nadobudnuté 

poznatky v praxi 

Vie vytvoriť krátke štvorveršie 

s využitím poznatkov o slovných 

druhoch 

 

 

Mediálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

MKV 

 

 Kto prednesie 

prejav? 

15  

Slávnostný prejav, Príslovky, 

Predložky, Spojky, Citoslovcia, 

Častice, Od slovných druhov 

k tvorivosti, Priame a nepriame 

pomenovania 

 Slávnostný prejav, vytvorenie vlastného prejavu, 

čítanie s porozumením, plnovýznamové 

a neplnovýznamové slovesá, rozkazovací spôsob 

slovies, slovesný vid, delenie prísloviek, podstata 

predložiek, vokalizácia, podstata a funkcia spojok, 

písanie čiarky, podstata a funkcia častíc, 

vyhľadávanie a vkladanie častíc do textov, podstata 

a pravopis citosloviec, tri funkcie citosloviec 

v prejavoch – napodobňovanie zvukov, pocity, 

výzva, priame a nepriame pomenovania 

Žiak vie a pozná: 

Cieľ a podstatu slávnostného prejavu, 

vie vytvoriť slávnostný prejav, má 

základné vedomosti o slovesách, vie 

určiť gramatické kategórie,  

Pozná základné delenie prísloviek, ich 

pravopis, ovláda podstatu predložiek, 

ich vokalizáciu, pozná funkciu spojok 

častíc, citosloviec, ich pravopis, vie 

vytvoriť text podľa obrázkov 

s využitím poznatkov o slovesách, 

neohybných slovných druhoch. Žiak 

vie: spoznať frazeologizmus, jeho 

význam, vie pracovať 

s frazeologickým slovníkom, pozná 

jednoslovné a viacslovné 

pomenovania, združené pomenovania, 

vie ich rozpoznať v bežnej reči, vie 

vytvoriť správu alebo pozvánku 

 RGV 

MDV 

DPV 

Mediálna 

výchova - 

šikanovanie 

 

 

 

 

Dopravná 

výchova – 

bezpečné 

správanie sa 

na cestách 
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Uvažujeme nielen 

o bežných veciach 

11  

Spôsoby obohacovania slovnej 

zásoby 

Úvaha 

Podmet, prísudok a vetný základ, 

predmet, zhodný a nezhodný 

prívlastok, príslovkové určenie, 

prezentácia 

Opakovanie o tvorení slov, odvodzovanie 

a skracovanie slov, obohacovanie slovnej zásoby, 

výkladový slohový postup, jazykové prostriedky 

používané v úvahe, vlastná úvaha, opakovanie 

vetných členov – predmet, prívlastok, príslovkové 

určenie, ich vyjadrenia slovnými druhmi,  

 Žiak vie: 

Zopakovať vedomosti o slovnej 

zásobe, jej spôsoby obohacovania, 

tvorenie slov, prenášanie významu 

slov do viacslovných pomenovaní, 

skracovanie, preberanie slov cudzieho 

pôvodu. 

Žiak pozná: 

Znaky výkladového slohového 

postupu, jazykové prostriedky úvahy, 

vie dokončiť úvahu, vytvoriť vlastnú. 

 

 RGV 

MKV 

MDV 

Enviromentál

na výchova – 

ropa a jej 

využitie 

 

 

 

 

Nezabudnite sa 

prihlásiť včas 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 Príslovkové určenie, prihláška, 

prístavok 

 

 

 

 

 -triedenie príslovkových určení,  čítanie 

s porozumením, prihláška, jej znaky a kompozícia, 

informačný slohový postup v prihláške, formulár 

prihlášky, prístavok, pojmová mapa 

 

 

 Žiak vie:  

Zopakovať vedomosti o vetných 

členoch, zostaviť formulár prihlášky, 

ovláda podstatu prístavku vo vete, vie 

zopakovať vedomosti o vetných 

členoch 

 

 

MKV 

 

Knihy, médiá 

okolo nás, 

dopravná 

výchova 

 
 

 

 Úspešnú plavbu 

v mori informácií 

 

 

8 

 

 

 Výťah, jednoduchá veta 

a jednoduché súvetie 

 

 

  Tvorba výťahu, konspekt, kompozícia, koncept, 

sklady, jednoduché súvetie, interpunkcia 

 

 Žiak vie: 

Spracovať informácie formou výťahu, 

ovláda písanie čiarky, pozná 

jednoduchú vetu a súvetie, vety podľa 

členitosti 

 

 

Rozprávanie pre 

poslucháčov a 

čitateľov 

 

 

8 

 

 

 

Tri želania 

Projekt 

Slovné druhy 

 

- čo je pointa, dialogizované čítanie príbehu, 

príprava vlastného projektu 

 

Žiak ovláda: 

Vnútornú kompozíciu príbehu, vie 

vytvoriť vlastný projekt a vie ho 

prezentovať 

MKV 

MDV ,Tvorba 

projektu 

a prezentačné 

schopnosti 

 

 Veľké opakovanie 

 

 

 

16 
 

 

   

 

 Slovné druhy, vetné členy, 

jednoduché vety, súvetia, koncept, 

konspekt, výťah, pointa, komiks, 

pozvánka, prihláška 

  Žiak vie: 

Slovné druhy, vetné členy, jednoduché 

vety, súvetia, koncept, konspekt, 

prihláška, komiks, pozvánka 
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Slovenský jazyk  a literatúra                                 Ročník: deviaty                                     5 hod. týždenne 

Čas. 

dotácia 

Tématický celok Téma Obsahový štandard 

 

Výkonový štandard Prierezov

é témy 

   Pojem – učivo     Literatúra  

2 Úvodná hodina Oboznámiť žiakov 

s tematickými celkami , 

zopakovanie pojmov 

z nižších ročníkov 

Opakovanie  Lyrika, epika, dráma 

a pojmy súvisiace 

s uvedenými literárnymi 

žánrami 

Žiak: 

pohotovo reaguje na otázky 

týkajúce sa učiva 8. ročníka 

 

 

10 Poézia 

Lyrická poézia 

 

Epická poézia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zovšeobecnenie 

poznatkov štúrovskej 

tvorby 

Samo Chalúpka 

Kráľohoľská 

Lyrická poézia, sylabický 

veršový systém 

 

 

 

Žiak  

 

vytvorí a vysvetlí definíciu 

pojmu poézia; 

vytvorí a vysvetlí definíciu 

jednotlivých druhov lyriky; 

zaradí lyrický text k 

spoločenskej, prírodnej, 

reflexívnej alebo ľúbostnej 

lyrike;  

na základe prečítaného textu 

priradí  báseň k lyrickému 

žánru: óda, sonet, epitaf 

identifikuje základné znaky 

epickej poézie – aforizmus; 

v texte lyrickej básne určí 

metonýmiu, básnickú otázku a 

iné umelecké prostriedky; 

sformuluje hlavnú myšlienku 

lyrickej básne; 

porovná lyrickú báseň s textom 

ľudovej alebo populárnej piesne 

a určí ich spoločné znaky;  

MKV 

Vyhľadanie znakov 

ľudovej slovesnosti 

Znaky ľudovej slovesnosti – 

vonkajšia kompozícia 

RGV 

Vysvetlenie 

narodnobuditeľských 

ambícií 

Janko Kráľ  

Duma Bratislavská 

Revolučná tvorba – Ľ. Śtúr 

ako hlavná postava 

OSR 

Pomenovanie 

umeleckých obrazov 

Umelecké obrazy 

symbolizujúce silu národa 

Stvárnenie spoločenskej 

a politickej situácie v 

tvorbe 

Andrej Sládkovič 

Nehaňte ľud môj 

Spoločenská lyrika 

 

RGV 

Verbálne vyjadrenie 

zážitku s čítanie, príklady 

Verbalizácia vlastného 

čitateľského zážitku 

Dôležitosť myšlienky 

(úvahy) v básni 

Janko Kráľ 

Orol 

Reflexívna lyrika – úvaha 

Hlavná myšlienka 

RGV 

Prednes naučenei, čítanej 

básne  

Prednes básne napísanej 

sylabickým veršovým 

systémom 

Pátos, nadnesenosť, 

oslavný spôsob 

Adam Mickiewicz 

Óda na mladosť 

 

Pátos v lyrickej básni - óda MKV 

 Verbalizácia čitateľského 

zížitku 

Fridrich Schiller 

Na radosť 

 

Vlastný postoj a vnímanie 

textu 
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Hľadanie odpovede – 

o čo prosí básnik Umku? 

Ján Hollý  

Na Umku 

Na tatranskú Umku 

Oslava umenia – hlavná 

postava 

 

verbálne vyjadrí vlastný zážitok 

a podporí ho príkladmi z textu; 

pri interpretácii správne používa 

literárne pojmy;  

vytvorí a vysvetlí definíciu 

sylabického verša; 

porovná sylabický verš v 

autorskej poézii s veršom 

ľudovej piesne;  

 prednesie báseň napísanú 

sylabickým veršom a frázuje ju 

v zhode s rytmickou 

usporiadanosťou básnického 

textu.  

vyznačí usporiadanie rýmov a 

pomenuje združený, striedavý, 

obkročný rým;  

v integrovanom informačnom 

systéme vyhľadá informácie o 

najvýznamnejších básnikoch 

Štúrovej školy; 

 vysvetlí vzťah štúrovskej poézie 

k ľudovej tvorbe s využitím 

medzipredmetových vzťahov   

zaujme hodnotiace stanovisko k 

prečítanému básnickému textu a 

primeraným spôsobom ho 

vyjadrí, prípadne aj obháji v 

triede.  

 

RGV 

10 Analýza ukážky Hlavná myšlienka, téma, 

obsah a forma literárneho 

diela 

Túžba po slobode Ján Botto 

K mladosti 

Spoločná myšlienka 

štúrovských básní 

MKV 

Analýza básne Štylisticko-lexikálna analýza 

básne 

Skracovanie slov 

s cieľom zachovať 

rytmus 

Pavol Országh 

Hviezdoslav 

Krvavé sonety 

Sonet – delenie: téza, 

antitézy, syntéza 

RGV 

 

Poukázať na nezhodu 

vetného členenia  

 Obkročný rým, presah 

 

Využívanie literárnej 

terminológie 

Ivan Krasko 

Otcova roľa 

Stotožnenie sa s lyrickým 

hrdinom; symbol 

MKV 

Formulácia myšlienky, 

názoru  

Múdre výroky, výroky 

múdrych 

Aforizmus – epická 

filozofická forma 

Nastolenie myšlienky 

a jej riešenie 

Rudolf Dilong 

Staroba radí 

Epigram OŽZ 

Prekvapivé obsahy 

myšlienok 

Tristan Corbière 

Epitaf 

Epitaf OSR 

Zopakovanie literárnych 

pojmov ústnou formou 

Opakovanie Znaky a žánre lyrickej 

a epickej poézie 

Zopakovanie literárnych 

pojmov písomnou 

(hodnotenou) formou 

Písomné opakovanie Znaky a žánre lyrickej 

a epickej poézie – kontrolná 

práca 

10 Epika a epické 

žánre 

 

Román vo veršoch 

 

 

Román v próze 

 

 

Námety antických žánrov 

v slovenčine 

 

 

 

 

 

 

 

Pavol Országh 

Hviezdoslav 

Ežo Vlkolínsky 

 

 

 

 

 

 

Vonkajšia kompozícia - 

román vo veršoch , epos 

 

 

 

 

 

 

 

Žiak: 

vytvorí a vysvetlí definíciu 

pojmu román; 

odlíši román od ostatných 

žánrov veršovanej a 

neveršovanej epiky a svoje 

rozhodnutie zdôvodniť; 

pri štylistickej a lexikálnej 

analýze literárneho diela 

RGV 
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 Historický román 

 

 

 

Dobrodružný 

a vedecko-

fantastický román 

 

 

Dievčenský román 

 

 

Román zo života 

mladých ľudí 

 

Román vo forme 

denníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  vyhľadá jednotlivé jazykové 

prostriedky a dokáže vysvetliť 

ich funkciu v rámci estetickej 

pôsobnosti diela; 

 

 

Vie: 

samostatne a bez prípravy 

správne, plynule a nahlas číta 

prozaicky text, ktorého obsah, 

štýl a jazyk sú primerané jeho 

jazykovej úrovni a skúsenostiam 

a dokáže prispôsobiť rýchlosť 

čítania tomu, aby mohol, čo 

najefektívnejšie pochopiť 

význam prozaického textu; 

 

samostatne sformuluje 

subjektívne hodnotenie 

prečítaného textu a vie ho 

primerane obhajovať. Pri 

obhajobe názoru dodržiava 

pravidlá spoločenskej 

komunikácie.  

 

určí a charakterizuje hlavné a 

vedľajšie postavy v literárnom 

texte; 

 

 literárne postavy vníma ako 

výsledok autorovho umeleckého 

videnia;  

 

 kriticky zhodnotí hlavného 

hrdinu (literárnych postáv), jeho 

konanie a myslenie z vlastného 

pohľadu, podloží svoje 

stanovisko argumentmi; 

 

5 Vysvetlenie znakov 

historického románu na 

konkrétnej ukážke 

Christian Jacq 

Ramzes Syn Svetla 

Historický román  

 

MKV 

Prepojenie faktov  a 

fikcie 

 Fantázia, vedomosti, vlastná 

fikcia 

Archeologické objavy 

Heinrich Schliemanna 

Henrich Stoll 

Priamov poklad 

Prvky odbornej literatúry v 

románe 

Čítanie s porozumením 

Oboznámenie sa nielen 

s historickými 

postavami,ale i vzťahmi 

medzi nimi 

Ľudo Zúbek 

Jar Adely Ostrolúckej 

Interpretácia literárneho 

diela – tematická, 

kompozičná, jazyková 

zložka 

Autor, diela, vzťahy postáv v 

skutočnosti 

MKV 

Vysvetlenie umeleckých 

jazykových prostriedkov 

Vladimír Ferko, Andrej 

Rerko 

Ako divé husi 

 

Charakteristika slovenského 

národa; metaforické 

pomenovania 

MKV 

 

Spoznávanie vedy 

a techniky v spojení 

s fantastikou – čítanie s 

porozumením 

Isaac Asimov 

Stratený robot 

Vedecko-fantastický román 

(slovníková 

a encyklopedická literatúra, 

internet) 

ETV 

5 Vyjadrenie čitateľského 

názoru podloženého – 

podpora argumetácie 

Subjektívne hodnotenie 

prečítanej ukážky, 

argumentácia 

DOV 

Postoj človeka čeliacemu 

nebezpečenstvu  

 

 

vedeckého pokroku 

Rosendo Álvarez 

Deň, keď čas plynul 

naopak 

Vyhľadávanie kľúčových 

slov príslušného štýlu, 

dejová osnova 

Poznávacia a umelecká 

funkcia v texte vyvolaná 

prostredím, situáciami 

James A Owen 

Hľadanie Červeného 

draka 

Dobrodružný román – 

komplikované situácie, 

protichodné sily, čítanie 

ilustrácie 

 

Rozvoj čitateľských 

zručností – odhaľovanie, 

Agatha Christieová 

Diomedove kone 

Detektívny román – 

premyslená zápletka, akcia, 

ETV 
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zápletka napätie dodržiavať pri svojom prejave 

jazykovú kultúru;  

 

na základe deja, témy, prostredia 

a zamerania na čitateľa určí druh 

románu;  

 

vysvetlí vonkajšiu kompozíciu 

románu; 

 

 

vytvorí dobrodružný  románu 

(poviedku); 

 

 

napíše úvahu- téma Konflikty 

a ich riešenia v žiackom 

kolektíve; 

 

pretvorí umelecký text na vecný 

a napíše správu alebo kritický 

článok do novín; 

 

 

napíš krátky scenár a pracuje 

v skupine na jeho dramatizácii; 

 

 

prepája pojmy z literárnej 

výchovy s pojmami z jazykovej 

zložky 

 

 

 

 

 

 

 

Vkreslenie pomerov 

revolučného obdobia vo 

Francúzsku 

Victor Hugo Bedári 

 

Romantický román –  

realistické vykreslenie 

sociálnych pomerov 

ETV 

5 Prepájanie s jazykovou 

zložkou – apísanie listu 

s použitím práv dieťaťa 

Opisný, rozprávací 

a výkladový slohový postup 

( charakteristika, list) 

Vyhľadávanie znakov 

generačného románu 

František Hečko 

Červené víno 

Generačný román – dejové 

línie, osudy postáv 

RGV 

Rozvoj čitateľských 

zručností 

Čítanie textu s 

porozumením, frázovanie 

textu. 

Vysvetlenie ďaľších 

literárnych pojmov, 

aplikácia 

Jazyk a štýl; kapitoly, diely – 

dilógia, trilógia 

MKV 

4  Vnímanie rozprávanie 

hlavného hrdinu 

Dušan Dušek 

Dvere do kľúčovej 

dierky 

Ja – rozprávanie, monológ 

a dialóg, priama reč 

Prepájanie poznazkov 

z jazykovej zložky 

 

Roman Brat 

Mordovisko 

Frekvencia slovies 

(synoným) v rozprávacom 

slohovom postupe 

RV 

Vecná a logická súvislosť 

ako umelecký prostriedok 

Metonýmia a ďalšie 

umelecké prostriedky v texte 

MV 

Problémy vystupujúce 

z dievčenského románu 

Charlotte Brontëová 

Jana Eyrová 

Dievčenský román – citový 

život 

Podpora tvorivosti - 

publicistika 

Kritický článok – práca so 

štylistickými jazykovými 

prostriedkami 

DV 

 

 

Porovnanie s epickými 

inými textami  na základe 

charakteristických 

znakov 

Jana Šimulčíková 

Dievča s bocianími 

nohami 

Prirodzený dej, minulý čas, 

dynamické motívy, 

dialogickosť, hovorovosť, 

rozprávanie 

Charakteristika 

rozprávača a hlavnej 

postavy 

Jacqueline Wilsonová 

Dieťa zo smetiska 

 

Stotožnenie rozprávača s 

hlavnou postavou 

ETV 

5  Pretváranie umeleckého 

textu. 

Vecný text z umeleckého – 

správa  

Zuzka Šulajová Román vo forme denníka –  MKV 
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Džínsový denník vonkajšia kompozícia 

(dátum, čas) 

Prezentuje získane vedomosti 

a poznatky v písomnom 

opakovaní – v kontrolnej práci 

 

 

 

 

  Podpora tvorivosti – 

úvaha na tému Konflikty 

a ich riešenie v žiackom 

kolektíve 

Úvaha o aktuálnych 

problémoch  

 

Zopakovanie literárnych 

pojmov v písomnej forme 

Písomné opakovanie Druhy románov, vonkajšia 

a vnútorná štruktúra 

10  

 

Dramatické 

umenie 

 

Tragédia 

 

 

Komédia 

 

 

Muzikál 

Oboznámenie sa 

s najznámejšou tragédiou 

v dejinách literatúry 

William Shakespeare 

Rómeo a Júlia 

Tragédia – expozícia, 

kolízia, kríza, peripetia, 

katastrofa 

Žiak  

vytvorí a vysvetlí definíciu 

pojmov tragédia, komédia, 

činohra muzikál; 

pri čítaní textu jednotlivých 

postáv vyjadrí moduláciou hlasu 

obsah textu; 

abstrahuje a sformuluje hlavnú 

myšlienku dramatického textu; 

zdramatizuje literárny text; 

charakterizuje spoločné a 

odlišné znaky dramatických 

žánrov;  

vysvetľuje pojmy dejstvo,   

úvod, zápletka vyvrcholenie, 

obrat, rozuzlenie;  

transformuje veršovaný a 

neveršovaný text na dramatický 

a naopak.  

ETV 

Zameranie sa na 

nezmyselnosť konfliktov 

a ich dôsledky aj 

v bežnom živote 

Konflikt dobra a zla, 

ľudskosti a hlúposti 

Výstavbový prvok – 

komickosť, satira ai. 

Jozef Gregor Tajovský 

Ženský zákon 

Komédia – neprítomný 

rozprávač, komickosť 

RGV 

Žáner  určený na 

javiskové prevedenie. 

Členenie hry; premiéra, 

repríza, derniéra 

Zovšeobecnenie pojmov 

na základe ukážky; 

ortoepia 

Alta Vašová 

Cyrano z predmestia 

Muzikál, inscenácia  - 

dramatizované čítanie 

Analýza textu Komparatívna analýza textu 

Spevohra s náročnejšou 

stavbou 

 Úloha tanca  v muzikáli Na základe videného muzikálu 

vysvetlí úlohu tanca v muzikáli 

MDV 
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Časová 

dotácia 

Tematický celok Téma 

 

Obsahový štandard  - Jazyková 

časť 

 

Výkonový štandard Prierezo

vé témy 

1 Čo nás čaká Úvodná hodina  Práca s učebnicou pre 9. ročník Žiak vie:  

pracovať s učebnicou a oboznamuje sa s učivom 

9. ročníka - robí si prehľad 

 

7 Čo už vieme 

 

 

Opakovanie  Opakovanie - zvuková rovina, lexikológia 

Opakovanie – morfológia 

Opakovanie – syntax 

Opakovanie – sloh 

Opakovanie - pravopis 

Žiak vie 

pohotovo reagovať na otázky týkajúce sa učiva 

8. ročníka 

vyjadruje sa spisovne a dbá na pravidlá 

o rytmickom krátení 

samostatne určuje gramatické kategórie 

pomenováva vetné členy v jednoduchom súvetí 

rozoznáva vety podľa členitosti 

dodržiava pravopis, dopĺňa interpunkciu 

RGV 

OŽZ 

VRM 

MKV 

RGV 

OŽZ 

 

 

Písomné opakovanie  

 

Vstupná písomná práca Žiak vie: samostatne odpovedať  na otázky, 

určuje a dopĺňa informácie, ktoré sú predmetom 

úloh v písomnej práci 

 

Analýza písomnej práce Analýza vstupnej písomnej práce Žiak dokáže: 

kriticky zhodnotiť svoj výkon a získané 

vedomostiky  

 

17 Štýlovo sa obliekaš, 

štýlovo sa vyjadruj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazykové štýly -  

definícia a členenie 

Objektívne štýly : administratívny, náučný,  

Subjektívny: umelecký 

Subjektívny: hovorový,  

subjektívno-objektívne : rečnícky, 

publicistický 

Žiak dokáže: 

 identifikovať text podľa jazykového štýlu, 

ovláda vymedzenie štýlov podľa jazykových 

prostriedkov i útvarov 

 vytvorí text podľa zadaného jazykového štýlu, 

transformuje text 

MVD 

Slovná zásoba. 

Slová podľa  vecného 

významu. 

 

 

 

Členenie slovnej zásoby  

Žiak dokáže: 

ovládať kritériá členenia slovnej zásoby, systém 

lexiky,  má osvojený systém diferenciácie slov 

definuje jednotlivé slová, uvádza príklady, 

analyzuje text  z hľadiska lexikálnej roviny  

v danej komunikačnej situácii využíva vhodné 

 

 

 

MKV 
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Lexikografia – typy slovníkov 

slová, slovné spojenia, jazykové prostriedky v 

súlade s komunikačnou situáciou a s ohľadom 

na regionálnu oblasť a sociálne prostredie 

správne vyberá jazykovednú príručku a overuje 

v nej význam lexikálnych jednotiek. pozná 

slovníky : PSP, MFS, MSS, KSSJ, elektronické 

slovníky 

 

4 Vzťahy medzi slovami Synonymá, antonymá, homonymá a 

viacvýznamové slová 

 

Žiak: 

ovláda rozdiel v terminológii 

pracuje  s MSS, vytvára synonymický rad,  

pri tvorbe vlastného textu aplikuje  znalosti o 

synonymách 

 

 

VRM 

MDV 

Slová podľa dobového 

výskytu 

Historizmy, archaizmy, zastarané slová, 

neologizmy 

Žiak: 

prispôsobuje lexiku textu cieľu písania a 

komunikačnej situácii a pri tvorbe vlastného 

textu využíva čo najširšiu slovnú zásobu s 

ohľadom na žáner/slohový postup/štýl a cieľ 

komunikácie; 

aplikuje v texte nadobudnuté vedomosti z 

ortografie, lexikológie, morfológie, syntaxe:  

správne napíše cudzie slovo, ak sa s ním 

predtým stretol na hodine;  

štylisticky správne využíva spisovné a 

nespisovné slová, neutrálne slová a citovo 

zafarbené (expresívne) slová, domáce slová a 

cudzie slová, zastarané slová a nové slová, 

slangové slová;  

RGV 

MKV 

17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slová podľa citového 

zafarbenia 

Neutrálne a expresívne slová VRM 

 

Slová podľa pôvodu Slová – domáce, cudzie, internacionalizmy, 

zdomácnené 

DPV 

Slová podľa spisovnosti Slová – spisovné, nárečové, slang OŽZ 

Členenie slovnej zásoby Práca s textom – slovná zásoba EMV 

Obohacovanie slovnej 

zásoby I 

Odvodzovanie predponami a príponami 

a skladanie slov a skracovanie 

Žiak dokáže: 

vysvetliť obohacovanie slovnej zásoby 

o odvodené, zložené a skrátené slová  

OŽZ 

Obohacovanie slovnej 

zásoby II 

Združené pomenovania a frazeologické 

jednotky 

Metafora, personifikácia, metonymia, 

prirovnanie 

Žiak: 

vysvetlí rozdiel medzi metaforou a metonymiou. 

Rozlíši priame a nepriame pomenovanie, dokáže 

vytvoriť prirovnanie, personifikáciu... 

vyhľadá, rozlíši a urči význam v texte: nepriame 

pomenovania, metafory, metonymie 

MDV 
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  Opakovanie – slovná 

zásoba 

Práca s textom – slovná zásoba 

Kontrolná práca -   

Kontrolný diktát –  

Analýza kontrolnej práce a kontrolného 

diktátu 

Žiak: 

pohotovo reaguje na otázky osvojeného si učiva 

samostatne odpovedať na otázky, určuje 

a dopĺňa informácie, ktoré sú predmetom úloh 

v písomnej práci 

si overuje vedomosti pravopisu slovnej zásoby 

 

5 Staň sa dobrým 

rečníkom 

Rečnícky štýl. Slohové 

postupy 

Neverbálna komunikácia v rečníckom 

štýle. Rétorika. 

Opisný, rozprávací, informačný, výkladový 

slohový postup 

Žiak: 

samostatne pohotovo sformuluje základné 

myšlienky na tému a vyslovuje ich výstižne, 

zrozumiteľne, plynulo a jasne 

samostatne sformuluje súvislý text na danú tému 

a dokáže rozlíšiť jednotlivé slohové postupy 

OŽZ 

VRM 

Zvukové vlastnosti reči Prozodické vlastnosti v ústnom prejave 

Texty rečníckeho štýlu – cvičíme sa v 

rétorike 

Žiak: 

v ústnej komunikácií dodržiava pravidlá 

spisovnej výslovnosti  prispôsobuje lexikálnej 

stránke prejavu 

 v komunikácii zvláda zvukovú stránku prejavu 

v súlade s komunikačnou situáciou 

ovláda zásady spodobovania a výnimky 

z pravidla o rytmickom krátení.         

MDV 

RGV 

OŽZ 

VRM 

 

Zvuková stránka jazyka. Hlásky a spodobovanie, pravidlo 

o rytmickom krátení 

Tvrdé, mäkké, obojaké spoluhlásky 

Pravopis po hláskach 

Výslovnosť a pravopis 

slov cudzieho pôvodu 

Informačný slohový postup 

Pôvodná výslovnosť a pravopis v slovách 

cudzieho pôvodu 

Žiak: 

ovláda predpony cudzieho pôvodu s y, ovláda 

internacionalizmy a frekventované cudzie slová, 

pozná ich význam, dokáže ich nahradiť 

slovenským ekvivalentom 

ovláda pravidlá ortoepie. 

 

MKV 

 10  

 

 

 

 

 

 

 

Interpunkčné znamienka Pomlčka a spojovník 

Úvodzovky, lomka, bodkočiarka, apostrof 

a iné 

Žiak: 

 pozná zásady pravopisu najmä čiarky, pomlčky, 

spojovníka, dvojbodky a úvodzoviek. Používa 

správne pomlčku a spojovník v písomných 

prejavoch. 

funkcii lomky a apostrofu.  

pozná zásady pravopisu priamej reči 

MDV 

VRM 

RGV 

OŽZ 
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Opakovanie – rečnícky 

štýl, informačný slohový 

postup, pravopis, 

interpunkcia 

Práca s textom a ústny prejav-  

Kontrolná práca - zvuková stránka reči, 

pravopis 

Kontrolný diktát č. 2 – interpunkcia 

v jednoduchej vete 

Analýza kontrolnej práce a kontrolného 

diktátu 

Žiak: 

pohotovo reaguje na otázky osvojeného si učiva 

Žiak dokáže: 

samostatne odpovedať na otázky, určuje 

a dopĺňa informácie, ktoré sú predmetom úloh 

v písomnej práci 

 

VRM 

RGV 

MKV 

RGV 

OŽZ 

 

 

10 Uvažujeme spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výkladový slohový 

postup.  

Výklad  

Výklad – populárny a vedecký, prednáška 

a článok 

Znaky výkladového slohového postupu 

Práca s textom výkladových článkov – 

príprava na slohovú prácu 

Písomná slohová práca – výklad 

Analýza písomne slohovej práce 

Úvaha v jednotlivých štýloch 

Žiak dokáže 

identifikovať výklad v ústnom aj písomnom; 

podaní a pod vedením učiteľa porovnáva 

vedecký a populárny výklad; 

používa znaky výkladového slohového postupu 

vo svojej práci; 

zaradí úvahu a diskusný príspevok do 

výkladového slohového postupu 

MDV 

OŽZ 

Úvaha 

 

Subjektívne ladenie úvahy Žiak: 

Vkladá do svojich úvah odbornosť aj vlastné 

stanovisko; 

nachádza subjektívne znaky v úvahe 

 

Neživotné podstatné 

mená mužského rodu 

zakončené -ál 

Neživotné podstatné mená mužského rodu 

(cudzieho pôvodu) zakončené -ál 

Pravopis slov zakončených na –ál v texte 

Žiak vie: 

rozlišovať všetky slovné druhy vo vete  alebo 

v texte; 

správne a spisovne ohýba slovné druhy; aplikuje 

vedomosti o konverzii slovného druhu ( 

slovnodruhový prechod); 

 v komunikačnej situácii používať ohybné 

slovné druhy: podstatné mená a ich gramatické 

kategórie (rod, číslo, pád) i vzory, akostné 

prídavné mená a ich stupňovanie,  slovesá a ich 

gramatické kategórie (osoba, číslo, čas),  

 neplnovýznamové sloveso byť,  základné a 

radové číslovky, osobné základné a 

privlastňovacie zámená;správne používa tykanie 

a vykanie;vysvetľuje a identifikuje zvratné a 

nezvratné slovesá  a vysvetľuje ich funkciu 

v texte;  

vysvetľuje a identifikuje plnovýznamové a 

RGV 

 

Neživotné 

podstatné mená mužského 

rodu zakončené na –r, -l 

Neživotné podstatné mená mužského rodu 

zakončené na –r, -l 

Pravopis slov zakončených na –r, -l 

Opakovanie podstatných 

mien 

Skloňovanie a pravopis podstatných mien 

zakončených na –ál, -r, -l 

Prídavné mená Skloňovanie akostných, vzťahových 

a privlastňovacích prídavných mien 

Pravopis prídavných mien 

MDV 

6 

 

 
Zámená a číslovky Tvary zámen 

Pravopis a delenie čísloviek 

MKV 
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  Slovesá Vykanie; sloveso byť 

Gramatické kategórie slovies 

neplnovýznamové slovesá a  ich funkciu v texte 

zdôvodní; 

vysvetľuje  a identifikuje jednoduchý  a zložený 

tvar slovies v texte; 

používa oznamovací, rozkazovací,  

podmieňovací spôsob slovesa  a chápe jeho 

funkciu; 

používa príslovky miesta, času, spôsobu a 

príčiny a vysvetliť ich funkciu;   

vysvetľuje funkciu stupňovania prísloviek 

v texte, používa ich pri gradácii; 

VRM 

Príslovky Príslovky miesta, času, spôsobu, príčiny EMV 

Predložky a spojky Väzba s pádom 

Písanie čiarky pred spojkami 

MDV 

Častice a citoslovcia Význam častíc a citosloviec v texte  MDV 

Slovné druhy - 

opakovanie 

Práca s textom – slovné druhy 

Kontrolná práca – slovné druhy 

Kontrolný diktát č. 3 – podstatné mená 

Analýza kontrolnej práce a kontrolného 

diktátu 

Žiak dokáže: 

pohotovo reagovať na otázky osvojeného si 

učiva, 

samostatne odpovedá na otázky, určuje a dopĺňa 

informácie, ktoré sú predmetom úloh v písomnej 

práci, 

si overuje vedomosti pravopisu slovných druhov 

MKV 

VRM 

EMV 

10 

 

Drieme v tebe 

umelec? 

Umelecký štýl Umelecký štýl v umeleckej literatúre 

Rozprávací a opisný slohový postup 

v umeleckom štýle 

Žiak : 

odlišuje umelecký text od vecného; 

rozlišuje žánre lyriky, epiky a drámy a ich 

druhov;ovláda znaky opisného a rozprávacieho 

slohového postupu a uplatňuje ich v umeleckom 

štýle 

MDV 

Skladba 

 

Vety a vetné členy Žiak dokáže: 

v jednoduchých holých a  

rozvitých vetách správne použiť 

základné i rozvíjacie vetné členy, určuje ich a 

zdôvodňuje ich gramatickú funkciu; 

samostatne tvorí jednočlenné  

a dvojčlenné vety s rôznou modalitou,  

pričom dodržiava správny slovosled a  

správne používa interpunkčné  

znamienka; 

správne tvorí záporné jednoduché vety; 

pri tvorbe vlastných textov využíva celú škálu 

vetných štruktúr 

 

RGV 

MDV 

 

VRM 

EMV 

 

Základné vetné členy Podmet – vyjadrenie slovnými druhmi 

Prísudok, vetný základ 

Vedľajšie vetné členy Predmet  

Prívlastok 

Príslovkové určenie 

Prístavok 

Jednoduchá veta 

a jednoduché súvetie 

Štylizácia textu 

Súdržnosť textu 

Zápor v slovenčine 

Prostriedky súdržnosti: obsahové a 

jazykové 

Vetný a členský zápor 
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Opakovanie skladby Práca s textom - skladba 

Kontrolná práca - skladba 

Vedecké poznatky a odborné informácie  

Žiak: 

pohotovo reaguje na otázky osvojeného si učiva, 

samostatne odpovedá na otázky, určuje a dopĺňa 

informácie, ktoré sú predmetom úloh 

v kontrolnej práci, 

 rozlišuje text náučného štýlu; 

RGV 
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Každý deň povedať 

dobré slovo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisný slohový postup Opis podľa témy a jazykového štýlu Žiak: 

 vytvára na zadanú alebo voľnú tému  texty, 

ktoré  spĺňajú požiadavky  konkrétneho 

slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a 

logickej postupnosti 

napíše podľa vzoru štruktúrovaný životopis  

RGV 

Administratívny štýl Útvary administratívneho štýlu VRM 

Úradný list Stavba a písanie úradného listu Žiak: 

 vytvára na zadanú alebo voľnú tému  texty, 

ktoré  spĺňajú požiadavky  konkrétneho 

slohového útvaru/žánru s dodržaním časovej a 

logickej postupnosti:  výťah, odborný opis, 

prihláška, úradný list, úradný/štruktúrovaný 

životopis, slávnostný príhovor, prejav, úvaha, 

výklad; 

rozlišuje jednotlivé žánre publicistického štýlu:  

MDV 

Úradný a štruktúrovaný 

životopis 

Povinné časti úradného životopisu 

a heslovitosť štruktúrovaného životopisu 

MDV 

Úradný a štruktúrovaný 

životopis 

Publicistický štýl 

Práca s textom úradného životopisu – 

príprava na slohovú prácu 

Písomná slohová práca – úradný životopis 

Analýza písomne slohovej práce 

Znaky a útvary publicistického štýlu MDV 

Náuka o jazyku.  

Členenie jazykovedy 

Vznik reči – schopnosť hovoriť, lingvistika Žiak: 

pozná základné znaky hovorového štýlu 

MDV 

Hovorový štýl Črty hovorového štýlu Žiak: 

pozná základné znaky hovorového štýlu : 

ústnosť s dôrazom na správnu aplikáciu 

prozodických vlastností, dialogickosť, 

súkromnosť a expresívnosť; 

vysvetľuje pojmy: národný jazyk - 

spisovný jazyk, nárečia, náuka o významovej 

rovine jazyka; 

Žiak dokáže: 

aplikovať  v texte nadobudnuté vedomosti z 

ortografie, lexikológie, morfológie  a syntaxe 

VRM 

4 

 

Každý deň povedať 

dobré slovo 

 

 

 

 

Slovenčina ako národný 

jazyk 

Vnútorné členenie národného jazyka RGV 

 

Spisovný jazyk Celonárodná platnosť a kodifikácia jazyka 

Nárečia Územné nárečia 

Opakovanie - prehľad 

učiva 

 

Práca s textom  – zvuková stránka jazyka, 

lexikológia 

Práca s textom  – morfológia, syntax 
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 Anglický jazyk 

 
Názov predmetu Anglický jazyk 

Časový rozsah výučby 3 h. týždenne; 99 h. za rok 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy deviaty 

Škola ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná  

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 
Anglický jazyk prispieva k pochopeniu a objavovaniu tých skutočností, ktoré presahujú 

oblasť skúseností sprostredkovaných materinským jazykom a štátnym jazykom. Anglický 

jazyk poskytuje živý jazykový základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci 

Európskej únie. Osvojenie si anglického jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry, a tak 

prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom živote a napokon uplatnením 

sa na trhu práce. 

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

odlišné kultúrne tradície. Poskytujú prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného 

porozumenia a tolerancie a vytvárajú podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných 

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

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

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

 Krajiny a zaujímavé miesta, ľudia, sviatky  

 Cestovanie, príroda, zvieratá a rastliny, domáci miláčikovia 

 Zoznamovanie sa, telefonovanie 

 Rodina, osobné údaje, vek, záujmy  

 Určovanie času, dni v týždni, počasie, ročné obdobia 

 Zdravie a choroba, denná rutina, voľný čas 

 Opis domu, miesta a budovy v meste 

 Vlastnosti človeka, domáce práce, oblečenie 

 Škola, ambície, profesie, šport  

 Jedlo, vhodné stravovanie  

Uvedené témy ešte vhodne doplníme podľa aktuálnosti o slovenské, anglické 

a americké sviatky 

Takmer každý  tematický okruh obsahuje témy zamerané na bezprostredné prostredie 

žiakov. Súčasťou okruhov sú  rozhovory, besedy,  v rámci ktorých je možné využiť texty 
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učebnice so vzormi na rozhovory, pomocou ktorých sa žiak naučí hovoriť o rodine 

bezprostrednom okolí a pod. 

Učenie sa anglického jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia 

a rozvoj kompetencií v anglickom jazyku sú dôležité pre podporu mobility v rámci Európskej 

únie, umožňujú občanom plne využívať slobodu pracovať a študovať v niektorom v jej 

členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na kompetencie vytvára v nemalej miere 

podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa 

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

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

žiť podľa vlastných predstáv a uspokojenia. 

 

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

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

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

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

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

úlohu. 

Východiskom učenia sa cudzieho jazyka je predovšetkým prirodzená zvedavosť, 

spontánnosť, radosť z nových poznatkov, zmyslové vnímanie okolia, motorika a fantázia, 

ktorá zotrváva, len v priebehu pubertálneho vývinu získava iné formy a je ovplyvňovaná 

inými záujmami. V súlade  s tým  zameriavame  vyučovací  proces  na  meniace  sa  vedomie  

žiaka,  na  jeho skúsenosti a na neustále sa rozširujúci rozsah záujmov.  Sústreďujeme sa na 

formy učenia sa pomocou objavovania,  pričom žiaka vedieme vo zvýšenej miere k tomu, aby 

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

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

podľa svojich individuálnych predpokladov, pričom berieme do úvahy rozdiely 

v individuálnych schopnostiach a v správaní. 

Konkrétne situácie v komunikácii sa zmysluplne spájajú s preberanými témami. 

Konfrontácia s  reáliami anglicky  hovoriacich  krajín  podporuje  interkultúrne  porozumenie,  

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

izolovaných informácií. 

Hlavným  cieľom  vyučovania  anglického  jazyka  je  komunikácia  v cudzom  jazyku.  

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

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

konštruktívnou metódou. 

Vyučovací  proces  pozostáva  z opakovania  a z preberania  nového  učiva  vo 

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

vyučovania anglického jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky formy 

dorozumievania sa v danom jazyku na stredne pokročilej úrovni. V súčasnosti majú žiaci stále 

viac možností uplatňovať svoje jazykové zručnosti pri hovorení, počúvaní, či už priamo cez 

živú osobu, alebo prostredníctvom rozhlasu a televízie. V čase rozvoja počítačovej techniky je 

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

úlohou základnej školy, aby žiaci: 

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

najvyššej možnej formy zvládnutia s dostatočným uplatnením v praxil 

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

intenzívnu a tvorivú prácu, 

 sa naučili používať rôzne materiály na štúdium a vedeli pracovať so slovníkmi 
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 dosiahli prechod z reproduktívnej do produktívnej formy komunikácie, 

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t. j. vedeli sa 

dorozumieť v rôznych komunikačných situáciách, v rovnováhe so štruktúrou 

jazyka, t. j. mali primerané znalosti gramatiky, 

 boli pripravení úspešne pokračovať v štúdiu na strednej škole. 

 

Stratégia vyučovania 
Prvou podmienkou   komunikácie je komunikatívna situácia. Situácie ako súčasť 

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

komunikácia, uskutočňuje sa osvojovanie nových lexikálnych jednotiek a gramatických 

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

živote.  Autentickými  situáciami  na  vyučovacích  hodinách  sú  rozhovory  o prečítaných  

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

Veľmi dôležitou podmienkou rečovej komunikácie je vhodná motivácia. Najvhodnejší 

je taký typ motivácie, pri ktorej žiak chce a má čo povedať partnerovi, chce sa dačo 

dozvedieť, keď  sa  hovorí  o takých udalostiach  a zážitkoch,  ktoré  niečo  znamenajú  v jeho  

živote.  

V procese osvojovania anglického jazyka zohráva veľmi dôležitú úlohu vyučovanie 

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

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

vetné štruktúry   a gramatické javy   potrebné na komunikáciu. Namiesto zbytočných 

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

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

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

prejavov. 
 
 

Učebné zdroje 
 Prekladový slovník anglicko-slovenský, slovensko-anglický. 

 Reálie anglicky hovoriacich krajín, mapa 

 Internet a webové stránky 

 Učebnice – Projekt 1, 2 a 3 – tretie vydanie, Projekt 3 - druhé vydanie 

 pracovné zošity, pracovné listy  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Pri určovaní kritérií hodnotenia by sme nemali vynechať skutočnosť, že proces učenia 

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

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

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

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

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

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

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

vzdelávací systém organizovaný a na aké účely sú stupnice určené. 

Používateľ základného jazyka rozumie známym každodenným výrazom 

a najzákladnejším frázam, ktorých účelom je uspokojenie konkrétnych potrieb, a tieto výrazy 

a frázy dokáže používať. Dokáže predstaviť seba aj iných a dokáže klásť a odpovedať na 
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otázky o osobných údajoch, ako napríklad kde žije, o ľuďoch, ktorých pozná, a o veciach, 

ktoré vlastní. Dokáže sa dohovoriť jednoduchým spôsobom za predpokladu, že partner 

v komunikácii rozpráva pomaly a jasne a je pripravený mu pomôcť. 

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

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

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

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

záležitostiach. Dokáže jednoduchými termínmi opísať svoje rodinné zázemie, bezprostredné 

okolie a záležitosti v oblastiach nevyhnutných potrieb. 

 

A1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky 

V hovorenom prejave: 

 Používa jednoduché frázy a vety na opísanie miesta, kde žije dokáže opísať 

svojich blízkych. 

 Vytvára predovšetkým samostatné frázy o ľuďoch a miestach. 

 Opíše seba, svoju prácu a miesto, kde žije. 

 Je schopný jednoducho komunikovať. Komunikácia je založená na neustálom 

opakovaní v pomalšom tempe, resp. na preformulovávaní viet/fráz. Dokáže sa 

pýtať a odpovedať na jednoduché otázky a reagovať v prípade potreby. Je 

schopný hovoriť o svojich záľubách, obľúbených témach. 

 

Pri čítaní: 

 Porozumie veľmi krátkemu jednoduchému textu a zároveň Jednotlivých 

frázam. Zachytí známe slová, základné frázy a slovné spojenia. 

 Pochopí krátke a jednoduché odkazy. 

 Rozpozná známe slová, základné frázy v oznámeniach, ktoré sa objavujú 

v každodenných situáciách. 

 Prečíta veľmi krátky vopred pripravený text, napr. pochopí obsah 

jednoduchého informačného materiálu a opisu, hlavne ak je text doplnený 

ilustráciami. 

Pri počúvaní: 

 Ak  partner  hovorí  zreteľne,  porozumie  pomalému  slovnému  prejavu  so  

zreteľnou 

 výslovnosťou a s dlhými pauzami tak, aby bol schopný pochopiť význam. 

 Rozumie inštrukciám v pomalom tempe a postupuje podľa stručných 

a jednoduchých pokynov. 

 

V písanom prejave: 

 Píše jednoduché oddelené frázy a vety o sebe a iných ľuďoch, o tom, kde žijú 

a čo robia. 

 Napíše jednoduchú a krátku pohľadnicu. 

 Poskytne osobné údaje alebo si ich vypýtať. 

 Je schopný vyplniť formulár alebo iné písomné dokumenty /odkazy, správy 

s číselnými a osobnými údajmi / napr. hotelová registračná karta/. 

A2 podľa Európskeho referenčného rámca jazykov 

V hovorenom prejave: 

 Požiada o tovar v obchode a objednať si jedlo v reštaurácii z jedálneho lístka, 

alebo podľa ponuky. 

 Rezervovať si izbu v hoteli osobne, alebo tvoriť základné otázky určené 

hostiteľskej rodine. 
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 Požiada o poskytnutie základných služieb v banke alebo na pošte a dokáže 

opísať lekárovi svoje zdravotné problémy. Študent používa v prípade nutnosti 

aj gestikuláciu... 

 Na pracovisku dokáže vyjadriť svoje požiadavky v rámci pracovnej náplne 

a odovzdať jednoduché odkazy. 

Pri čítaní: 

 Porozumie   jednoduchým   návodom,   názvom   výrobkov,   bežným   

názvom   jedál   na štandardných jedálnych lístkoch, účtom, nápisom 

v hoteloch, základným informáciám v  inzerátoch  a  reklamách  týkajúcich  sa  

ubytovania,  textu  v  bankomate  a  nápisom, informačným tabuliam, ktoré sa 

vyskytujú v núdzových situáciách. 

 Na pracovisku roztriedi listy podľa obsahu  na objednávky, správy a odvodí 

základné informácie z textu vo svojom poli pôsobnosti. Užívateľ rozumie 

krátkym a štandardným informačným tabuliam /napr. Zákaz fajčiť/. 

Pri počúvaní: 

 Pochopí  jednoduché  pravidlá  v  domácnosti  ako  napríklad  čas,  kedy  sa  

podáva  jedlo, rozmiestnenie  izieb,  ceny  v  obchodoch,  jednoduché  otázky  

a pokyny  u  lekára,  ceny a podmienky pri prenajímaní bytu, jednoduchý popis 

cesty a bežné otázky emigračných úradníkov. 

 Na pracovisku porozumie jednoduchým pokynom a je schopný si vypočuť 

jednoduchý údaje dodávok. Telefonický odkaz pre neho známej 

a predvídateľnej situácii. 

V písanom prejave: 

 Napíše jednoduchý list alebo fax, rezervuje si hotelovú izbu, vyplní formulár 

pri registrácii v hoteli alebo v banke. 

 Napíše stručný odkaz alebo jednoduchý ďakovný list. 

 Na pracovisku napísať jednoduchý bežný odkaz alebo odkaz s prosbou pre 

kolegu. 

 Užívateľ si dokáže zapísať pokyny a požiadavky, napr. objednávky od klientov 

alebo číselné údaje dodávok. 

 Na pracovisku si prečítať štandardné listy vo svojom odbore a dokáže na ne 

reagovať. Užívateľ dokáže pochopiť správu vo svojej oblasti pôsobenia, ak má 

dostatok času. Rovnako rozumie návodom  a  popisom  výrobkov,  ak  je  

použitý jednoduchý jazyk a ak je možné podstatu textu predvídať. 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Predmet: Anglický jazyk 

Projekt 1: 3rd edition 

Ročník: piaty 

 3 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod 2  Zopakovanie a precvičenie gramatických javov 

a slovnej zásoby z predchádzajúceho ročníka 

  

Tretia lekcia - Môj 

svet 
28 A) Ja mám počítač 

B) Máš domáce 

zviera? 

C)Komiks – Mutov 

darček 

D ) Moja škola 

    Kultúra - Školy 

v Anglicku a Walese 

   3. Opakovanie 

 

3. Projekt 

Sloveso mať – dlhá/krátka forma, zápor 

Domáce zvieratá – slovná zásoba, sloveso mať 

– otázka 

Farby, prídavné mená, opis vecí 

Vyučovacie predmety, rozvrh hodín 

Reália anglicky hovoriacich krajín - britský 

školský systém 

Opakovanie gramatiky 3. lekcie 

 

Projekt – Moja škola 

vyčasuje sloveso mať v dlhej aj krátkej forme, vie 

doplniť cvičenia so slovesom mať, vie odpovedať na 

krátke otázky, čo má/majú na obrázku, vie kladne a 

záporne odpovedať na zisťovaciu otázku so slovesom 

mať, podľa obrázku pomenuje zviera 

správne prečíta komiks, opíše vonkajšie vlastnosti 

predmetu, písomne opíše obrázok, pozná plné názvy a 

skratky vyučovacích predmetov, 

vie sa zorientovať v rozvrhu hodína odpovedať na 

otázky o ňom, vie názvy miestností v škole, napíše 

vlastný rozvrh hodí 

MKV 

:Štvrtá lekcia - Čas 27 A) Koľko je hodín? 

B) Môj deň 

C) Voľný čas 

D) Komiks – Mickey, 

Millie a Mut 

4. kultúra – šport 

4. angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

Hudba a hudobné 

nástroje 

4. Projekt 

Hodiny, čas, predložky on, at 

Denný režim, prítomný čas – zápor 

Slovná zásoba, 3. os. singuláru (-s) 

Prítomný čas – tvorenie otázky (do, does) 

Reálie anglicky hovoriacich krajín - 

rozširovanie slovnej zásoby 

Slovná zásoba spojená s hudobnou výchovou 

Opakovanie gramatiky zo 4. lekcie 

Projekt – Voľný čas 

vie správne povedať čas, reprodukovať počutý čas, 

správne používa predložky on, at 

rozlišuje činnosti počas dňa, vie opísať svoj deň 

s časovými údajmi, správne použije zápor 

v oznamovacej vete s plnovýznamovým slovesom, 

vie z posluchu porozumieť a zaznamenať údaje 

pomenuje voľnočasové aktivity, spráne použije 

príponu –s v 3. osobe singuláru, rozlišuje správne 

a nesprávne údaje v posluchovom cvičení, 

podľa obrákov rozlíši a pomenuje športy, vie 

po rozšírení slovnej zásoby je schopný rozdeliť 

hudobné nástroje do skupín 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Piata lekcia – 

Miesta 
18 A) Moja izba 

B) Náš dom 

C) Jej mesto 

D) komiks – 

Mickeyho, 

Millien 

a Mutov deň 

v prírode 

5. kultúra – britské 

bývanie 

5. angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

História – pôvod 

názvov miest 

Predložky miesta; rozšírenie slovnej zásoby – 

v dome a jeho okolí 

Gramatika: tam je/tam sú 

Slovná zásoba – v uliciach mesta 

Sloveso: vedieť, môcť, smieť, dokázať (can) – 

kladné, záporné vety a otázky 

Reálie anglicky hovoriacich krajín – slovná 

zásoba: typy domov v Anglicku 

Slovná zásoba spojená so vznikom názvov 

anglických miest 

Na základe vypočutého textu opisuje predmety 

v izbách; po pochopení predložiek miesta na základe 

posluchu a názorných ukážok doplní do cvičenia 

príslušnú gramatiku 

Po vypočutí a prečítaní textu je žiak schopný opísať 

izby v dome s použitím správnej gramatiky 

Vie aplikovať slovnú zásobu a správnu gramatickú 

väzbu v cvičeniach a v konverzácii sa vie opýtať kde 

sa ktoré miesto nachádza a vie aj odpovedať 

Na základe prečítaného textu a pochopenia 

gramatickej väzby žiak doplní do cvičenia správnu 

gramatickú formu slovesa a opíše obrázky 

Po prečítaní textu opíše na základe obrázka dom 

a porovná ho s bývaním na Slovensku 

Na základe prečítania ukážok žiak spojí v cvičení 

názvy miest s pôvodným významom 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

 5 5. Opakovanie 

5. Projekt 

Opakovanie gramatiky 5. lekcie 

Projekt – moje mesto 

Na základe pochopenia gramatiky doplní v cvičeniach 

prebraté gramatické javy 

Vypracuje mapu mesta s príslušnými 

obrázkami/fotkami dôležitých miest v meste a popíše 

ich 

 

Šiesta lekcia - Ľudia 17 A) Moji 

kamaráti 

B) Sobota ráno 

C) Ideme do 

obchodov? 

D) Oblečenie 

6. kultúra – ľudia 

6. angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

Výtvarné umenie – 

opis ľudí 

6. Opakovanie 

Gramatika – sloveso mať, vlastniť a sloveso 

byť v skrátenom tvare, 

slovná zásoba spojená s vonkajšou 

charakteristikou osoby 

Prítomný priebehový čas – kladné a záporné 

vety 

Prítomný priebehový čas – otázka a krátka 

odpoveď; 

Porovnanie prítomného jednoduchého 

a priebehového času, – zopakovanie učiva 

Rozšírenie slovnej zásoby ; pomnožné 

podstatné mená 

Reálie anglicky hovoriacich krajín – slovná 

zásoba zameraná na rôzne národností 

Na základe gramatiky v predchádzajúcich lekciách 

aplikuje dané vedomosti v cvičeniach,v ktorých 

používa skrátené formy daných slovies 

Ústne popíše výzor svojich spolužiakov a rodinných 

príslušníkov 

Po vypočutí príbehu a prečítaní textu žiak vypracuje 

cvičenie, v ktorom aplikuje daný gramatický jav 

Po vypočutí textu doplní dané gramatické javy 

v cvičeniach; 

Po zopakovaní gramatiky aplikuje svoje vedomosti 

do cvičení a rozpráva o aktivitách, ktoré vykonáva 

pravidelne a ktoré momentálne vykonáva 

V texte nájde a podčiarkne podstatné mená 

a pomenuje rozdiel v ich počítateľnosti 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

 2 6. Projekt Projekt - ľudia Vypracuje projekt o ľuďoch zo svojho okolia alebo 

o svojom idole (spevák, herečka,učiteľka) a napíše 

stručnú vonkajšiu charakteristiku danej osoby/osôb 
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

 Predmet: Anglický jazyk 

Project 2: 3rd edition 

Ročník: šiesty 

3 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod 2 Ahoj 

Moja rodina 

V športovom centre 

Čo dokážeš urobiť? 

Moja izba 

Čo má? 

Formálne a neformálne pozdravy 

Základná slovná zásoba, zámená osobné 

a privlastňovacie 

Základná slovná zásoba – športy a slovesá 

s nimi spojené 

Sloveso can 

Kde je, kde sú; tam je, tam sú 

Slovesá - mám, máš 

použije správny pozdrav podľa situácie, rozlišuje 

formálne a neformálne pozdravy, pohotovo reaguje na 

spoločenské frázy, vie sa predstaviť a spýtať na meno, 

dodržiava zásady slušnej spoločenskej komunikácie 

pomenuje správne vzťahy v rodine, vie priradiť 

k osobnému zámenu privlastňovacie, vie opísať 

fotografiu s rodinnými príslušníkmi 

Vyplní dotazník v športovom centre a prihlási sa na 

športy, ktoré chce v centre navštevovať 

Opýta sa a odpovie na to, kto, čo ovláda 

Opíše miestnoť okolo seba s použitím ukazovacích 

zámen 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Prvá lekcia 16 Môj život 

G) Moja škola 

Vyučovacie predmety, rozvrh hodín 

Jednoduchý prítomný čas; oznamovacia veta, 

záporná veta 

pozná plné názvy a skratky vyučovacích predmetov, 

vie sa zorientovať v rozvrhu hodína odpovedať na 

otázky o ňom, vie názvy miestností v škole, napíše 

 

  H) Narodeniny 

I)  Micky, Millie 

a Mut 

D)Každodenný život 

3.  Kultúra – 

sviatky 

1. angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

Fyzika a matematika: 

meranie času 

5.  Opakovanie 

1. Projekt 

Radové číslovky: 1 – 100, dátumy, predložky 

s dátumami 

Jednoduchý prítomný čas – otázka a otázky 

s použitím opytovacích zámen 

Frekvenčné príslovky 

Reálie anglicky hovoriacich krajín – sviatky v 

roku 

Slovná zásoba spojená s určovaním času 

Opakovanie gramatiky 1. lekcie 

Projekt – rok školáka 

vlastný rozvrh hodín 

rozpráva o každodenných aktivitách s použitím 

slovies v jednoduchom prítomnom čase 

napíše dátumy podľa diktovania, rozpráva 

o rodinných sviatkoch a narodeninách 

tvorí otázky v jednoduchom prítomnom čase 

s použitím pomocného slovesa, tvorí otázky 

s použitím opytovacích zámen 

rozlíši, nájde v texte, použije v komunikácii 

jednoduchý prítomný čas; v hovorovej aj v písomnej 

komunikácii použije slovnú zásobu spojenú 

s každodenným životom 

 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 



39 

 

Druhá lekcia 16 Zvieratá 

I)  Náš školský 

výlet 

J)  Mickeyho 

model 

dinousaura 

K) Moje obľúbené 

zvieratá 

 

Posluch a čítanie s porozumením – prítomný 

priebehový čas 

Prítomný priebehový čas: kladná a záporná 

veta 

Prítomný priebehový čas – tvorenie otázok 

a krátkych odpovedí a použitie opytovacích 

zámen v otázkach 

Slovná zásoba – rozšírenie; rozlíšenie 

 

Rozlíši v texte jednoduchý a priebehový prítomný 

čas 

Rozpráva o momentálnych aktivitách s použitím 

prítomného priebehového času Tvorí krátke dialógy, 

v ktorých používa prítomný 

priebehový čas 

V texte nájde prítomný jednoduchý a priebehový čas, 

vysvetlí použitie daných časov 

 

 

  L) Príbeh 

kuriatka 

Lickena 

6.  kultúra – 

zvieratá 

2.angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

biológia a zatriedenie 

živočíchov 

2. Opakovanie 

2. Projekt 

prítomného jednoduchého a priebehového 

času; čítanie s porozumením 

Čítanie s porozumením textu; podmetové 

a predmetové zámená; modálne sloveso musieť 

Reálie anglicky hovoriacich krajín – domáci 

miláčikovia 

Slovná zásoba spojená so zvieratami 

a zaradenie zvierat do živočíšnych druhov 

Opakovanie gramatiky 2. Lekcie 

Projekt - zvieratá 

V texte nájde podmetové a predmetové zámená, 

vytvorí vety s ich použitím, určí kedy je potrebné 

použiť sloveso musieť na základe prečítaného textu 

Rozpráva o domácich zvieratkách v anglických 

rodinách a porovnáva so slovenskými rodinami 

Na základe prečítaného textu zaradí zviera 

rozlíši, nájde v texte, použije v komunikácii 

jednoduchý a priebehový prítomný čas; v hovorovej 

aj v písomnej komunikácii použije slovnú zásobu 

spojenú so životom zvierat a pomocou podmetových 

a predmetových zámen rozpráva o svojich 

obľúbených zvieratách 

V písomnej forme napíše o zvierati, ktoré sa mu páči 

alebo ktoré má doma 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Tretia lekcia 16 Prázdniny 

I)  Kde si bol 

minulý 

týždeň? 

J)  Naše 

prázdniny/do 

volenka 

K) Problémy 

L) Mutove 

prázdniny 

Posluch s porozumením – minulý jednoduchý 

čas: sloveso byť; kladné, záporné a opytovacie 

vety 

Jednoduchý minulý čas – pravidelné slovesá, 

kladné a záporné vety 

Jednoduchý minulý čas – nepravidelné slovesá, 

kladné a záporné vety 

Posluch s porozumením – záporné vety 

minulého času 

Používa sloveso byť v komunikácii so spolužiakom 

o aktivitách v minulosti; v texte použije správny tvar 

slovesa byť 

V písanom texte používa formy minulého času 

pravidelných slovies, dbá na správnu výslovnosť 

koncoviek 

V písanom texte používa minulý čas nepravidelných 

slovies, dbá na správnu výslovnosť slovies vo forme 

minulého času 
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  3.kultúra – 

prádzniny/dovolenky 

3.angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

História – doprava 

3. opakovanie 

3. Projekt 

Reálie anglicky hovoriacich krajín – prázdniny 

a dovolenky 

Slovná zásoba spojená s dopravnými 

prostriedkami minulosti a súčasnosti 

Opakovie učiva 3. lekcie 

Projekt – dovolenka 

Na základe prečítaného textu porovnáva prázdniny 

a dovolenky na Slovensku a v Británii 

Na základe prečítaného textu rozpráva o dopravných 

prostriedkoch a porovnáva ich 

V písomnej aj hovorovej forme komunikácie používa 

minulý čas, používa slovnú zásobu spojenú 

s prázdninami a dopravnými prostriedkami; v texte 

určí formu prítomného alebo minulého času 

Napíše list alebo pohľadnicu kamarátovi z dovolenky, 

opíše kde si bol, čo si robil a s kym si na dovolenke 

bol 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Štvrtá lekcia 16 Jedlo 

A)Jedlo a nápoje 

B) Polievka z kameňa 

C)Mut ide 

nakupovať 

D)Georgeov 

jablkový koláč 

4.kultúra – jedlá a čas 

jedla 

4. angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

Počítateľné a nepočítateľné podstatné mená, 

ich použitie v texte 

Neurčitý člen a/an – jeho požitie pred 

podstatnými menami 

Čítanie s porozumením; neurčité zámená 

v spojení s podstatným menom 

Otázka: koľkoí? v spojení s počítateľnými 

a nepočítateľnými podstatnými menami 

Určitý a neurčitý člen, výrazy: niekoľko, zopár, 

štipka s použitím počítateľných 

a nepočítateľných podstatných mien 

Reálie anglicky hovoriacich krajín - jedlo 

Slovná zásoba spojená s cestovaním po svete 

a potravinami v týchto krajinách 

Rozlíši počítateľnosť podstatných mien, použije ich 

v dialógu 

V písanom texte žiak použije neurčitý člen 

Na základe prečítaného textu určí počítateľnosť 

podstaných mien a ich viazanosť na neurčité zámená 

V dialógu sa opýta na množsvo a odpovie so 

správnym použitím neurčitého člena alebo zámena 

Na základe prečítaných inštrukcíí je schopný 

pripraviť recept na obľúbené jedlo s použitím 

preberaných gramatických javov; po prečítaní textu 

v nasledujúcom cvičení doplní určitý a neurčitý člen 

a dané výrazy 

Rozpráva o jedlách na Slovensku a ústnou formou ich 

porovná s prečítanými údajmi, ktoré sa týkajú jedla 

v Británii 

 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

  Zepemis, jedlo 

z celého sveta 

4.opakovanie 

4.Projekt 

Opakovanie učiva 4. lekcie 

Projekt - Jedlo 

V cvičeniach správne vyplní konkrétny gramatický 

jav z danej lekcie 

Napíše o jedle v jeho krajine, napíše kedy ľudia jedia 

hlavné jedlá, kde kupujú potraviny, napíše svoj recept 

svojho obľúbeného jedla 
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Piata lekcia 16 Svet 

D) Moja krajina 

E) Sever a juh 

F) Lámači 

rekordov 

D) Mickey a Millie 

idú kempovať 

5. kultúra – USA 

5. angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch 

Zemepis – východ 

a západ 

5. opakovanie 

Druhý a tretí stupeň prídavných mien 

a prirovnávanie vecí v základnom stupni 

porovnávania; slovná zásoba spojená so 

zemským povrchom 

Druhý stupeň pravicelných prídavných mien, 

slovná zásoba spojená s počasím 

Tretí stupeň pravidelných prídavných mien 

Posluch s porozumením; stupňovanie 

nepravidelných prídavných mien 

a porovnávanie 

Reálie anglicky hovoriacich krajím – USA 

Slovná zásoba spojená s počasím 

Opakovanie gramatiky 5. lekcie 

Z počutého textu vypíše prídavné mená v základnom 

tvare a je schopný použiť ich v danom texte 

Je schopný napísať druhý stupeň prídavných mien 

v texte, v komunikácii opíše poveternostné 

podmienky 

Na základe počutého doplní dotazník, po prečítaní 

rôznych textov je schopný informáciez nich 

aplikovať do gramatického cvičenia 

Je schopný využiť porovnávací výraz vo vetách 

a porovnať obrázky; po prečítaní textu aplikuje druhý 

a tretí stupeň pravidelných a nepravidelných 

prídavných mien do viet 

Žiak porozumie , spracuje a aplikuje dané učivo do 

cvičení, rozlišuje stupne prídavných mien a formu 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

  5. Projekt Projekt – Tvoja krajina porovnávania 

Napíše o svojej krajine, roznych miestach krajiny 

a zaujímavostiach, popíše počasie 

 

Šiesta lekcia 17 Zábava 

E) Televízne 

programy 

F) V kine 

G) Film, 

kamery, 

akcia 

H) Stratený 

tučniak 

6. kultúra – 

britská 

kinematografia 

6. angličtina 

v medzipredmeto- 

vých vzťahoch 

História/ umenie: 

grécké divadlo 

6. Opakovanie 

6. Projekt 

Budúcnosť spojená s výrazom: chystám 

sa/idem niečo urobiť – kladné, záporné 

a opytovacie vety; slovná zásoba spojená so 

zábavou: kino a televízia 

Prídavné mená a príslovky – ich rozlišovanie 

Modálne sloveso: musieť; slovná zásoba 

spojená s filmom 

Navrhnutie činnosti 

Reálie anglicky hovoriacich krajín – britské 

kino 

Slovná zásoba spojená s dejinami divadla 

Opakovanie gramatiky 6. lekcie 

Prejekt - zábava 

Po prečítaní a vypočutí textu žiak porozumie použitiu 

výrazu: chystám sa niečo urobiť a následne ho 

aplikuje do textu s vhodnou slovnou zásobou 

Po prečítaní a porozumení textu žiak zoraďuje 

obrázky k textu a dopĺňa preberané slovné durhy do 

viet 

Po vypočutí a porozumení textu je schopný určiť typ 

filmu; na základe prečítania textu aplikuje sloveso 

musieť a príslušnú slovnú zásobu do viet 

Po vypočutí a porozumení textu doplní vhodné slová 

do viet a nájde spôsob ako môže niekomu niečo 

navrhnúť, následne použije danú frázu v gramatickom 

cvičení 

Dopĺňa gramatické javy v dialógoch, používa 

stupňovanie v cvičeniach, aplikuje modálne sloveso 

musieť v cvičeniach 

Napíše aké druhy zábavy má rád,aké filmy pozerá, 

akú hudbu počúva, napíše o obľúbenom 

hercovi/herečke 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

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

Predmet: Anglický jazyk 

Project 3 (3rd edition) 

Ročník: siedmy 

3 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod 2 A) Deti – 

Trishin prvý 

deň 

B) Sladká Sue 

a bystrý Alec 

Posluch s porozumením – odpovede na otázky; 

prítomný čas jednoduchý – opakovanie 

Posluch s porozumením; prítomný jednoduchý 

a prítomný priebehový čas, frekvenčné 

príslovky 

Na základe vypočutého textu žiak aplikuje 

každodenné výrazy zo života detí a v komunikácii 

dokáže použiť požiadavky v komunikácii zo 

školského prostredia; v cvičeniach žiak používa 

gramatické kategórie prítomného času 

Žiak na základe vypočutého textu porovnáva použitie 

prítomných časov 

 

Prvá lekcia 16 Môj život 

A) Nový domov 

B) Prekvapenie 

pre bytrého 

Aleca 

C) Moja rodina 

Jednoduchý minulý čas – kladná veta, 

predložka ago – minulý čas 

Jednoduchý minulý čas: otázka – sloveso byť 

a pravidelné a nepravidelné slovesá; wh – 

otázky; aké to bolo? 

Čítanie s porozumením – moja rodina 

V texte rozoznáva prítomný a minulý čas, správne 

používa predložku ago, ktorá sa spája s aktivitami 

v munulosti; v slovnej zásobe používa príslušné 

výrazy spojené s každodenným životom. 

Po prečítaní textu si žiak zopakuje tvorenie otázky 

v minulom čase a slovosled vo wh-otázkach. 

Na základe vypočutého textu žiak odpovedá na otázky 

a komukije so spolužiakmi o aktivitách vo voľnom 

čase a odpovedá, či sa mu páčili alebo nie. 

Na základe prečítaného textu žiak rozpráva o členoch 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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  D) Deti – 

Trishini noví kamaráti 

1.  Kultúra – 

Rodiny 

1.  Angličtina 

v medzipred 

metových vzťahoch: 

Biológia – 

Migrácia zvierat 

1.  Opakovanie 

1. Projekt 

Čítanie a posluch s porozumením; slovná 

zásoba – predstavovanie, pozvanie; výraz: 

like+ing 

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Slovná zásoba z biológie 

Opakovanie gramatiky 1. lekcie 

Projekt – Moja rodina 

rodiny a ich spoločnom živote, rozšírenie slovnej 

zásoby o rodine. 

Po prečítaní textu žiak v komunikácii používa výrazy 

spojené s každodennými aktivitami detí v škole 

a v mimoškolskej činnosti a rozpráva o sebe a svojich 

kamarátoch s použitím frázy: like+ing 

Žiak po prečítaní textu rozlišuje rozdiely v životnom 

štýle slovenskej a anglickej rodiny. 

Po prečítaní textu žiak odpovedá na otázky. 

Prebranú gramaticku používa v cvičeniach 

Žiak opíše svoju alebo fiktívnu rodinu a napíše príbeh 

o jednom zo starších členov rodiny. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Druhá lekcia 16 Budúcnosť 

A) Cesta do 

budúcnosti 

B) Detektív roka 

C) Tvoja 

budúcnosť 

D) Deti – 

Martinova 

Vyjadrenie budúcnosti, predpovede – will/will 

not 

Vyjadrenie budúcnosti, rozhodnutia – will/will 

not 

Slovná zásoba spojená s prácou a životom 

v budúcnosti 

Vyjadrenie budúcnosti, ponuky a návrhy – 

will/will not; 

Po prečítaní textu žiak používa spojenia will/will not 

vo vetách o budúcnosti 

Po vypočutí textu žiak v cvičeniach používa príslušné 

frázy spojené s budúcnosťou 

Žiak pri odpovediach v dotazníku používa gramatické 

kategórie spojené so životom v budúcnosti 

Na základe vypočutého textu žiak nájdené frázy 

používa v cvičeniach. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

  party 

2.  Kultúra – 

Doprava 

vyjadrenie zámeru – going to 

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Po vypočutí konverzácie žiak použije gramatický tvar 

going to na vyjadrenie zámeru ľudí. 

Po prečítaní textu si žiak doplní informácie o doprave 

v UK. 

 

  2.  Angličtina 

v medzipred 

metových vzťahoch: 

Veda –slnečná 

sústava 

2.Opakovanie 

2. Projekt 

Slovná zásoba z prírodopisu 

Opakovanie gramatiky 2. lekcie 

Projekt - Budúcnosť 

Po prečítaní textu žiak odpovedá na otázky 

Žiak v cvičeniach používa prebranú gramatiku. 

Žiak vytvorí dotazník o budúcnosti na základe 

odpovedí k vytvoreným otázkam. 
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Tretia lekcia 16 Miesta a čas 

A) Čo sa dialo? 

B) Nebezpečná 

situácia 

C) Vražda 

v knižnici 

D) Deti – 

Virtuálny 

svet 

3.  Kultúra – 

Británia 

Minulý priebehový čas - oznamovacie vety, 

otázka, zápor. 

Minulý priebehový a minulý jednoduchý čas - 

rozlíšenie 

Čítanie s porozumením a následný posluch 

Posluch s porozumením 

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Na základe vypočutého textu žiak nájde priebehovú 

formu minulého času. 

Na základe vypočutého textu žiak rozlišuje 

gramatické kategórie minulých časov. 

Po prečítaní a dodatočnom posluchu textu žiak 

odpovedá na otázky. 

Po vypočutí textu žiaci určujú, či dané výroky sú 

pravdivé alebo nepravdivé a používajú výrazy 

každodennej školskej komunikácie v konverzácii 

a v odpovediach k návrhom na aktivity voľného času. 

Po vypočutí textu žiak odpovedá na otázky. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

  3.  Angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch  zemepis – 

časové pásma 

3.Opakovanie 

3. Projekt 

Slovná zásoba zo zemepisu 

Opakovanie gramatiky 3. lekcie 

Projekt - Krajina 

Po prečítaní textu žiak odpovedá na otázky. 

Prebranú gramatiku žiak používa v cvičeniach. 

Žiak si vyberie jednu z krajín a napíše o danej krajine 

základné informácie a text doplní obrázkami, príp. 

ilustráciou. 

 

Štvrtá lekcia 16 Londýn 

A) Prehliadka mesta 

B)Je to vedľa 

policajnej stanice 

C) Krajčír zo 

Swaffhamu 

D)Deti – Lewisov 

plán 

4.  Kultúra Veľké 

jablko 

4.  Angličtina 

v medzipredmetových 

vzťahoch: dejepis – 

mor 

Určitý člen – the 

Určitý, neurčitý člen 

Slovná zásoba – neurčité zámená 

Budúce plány – going to 

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Slovná zásoba z dejepisu 

Na základe textu žiak určí pravidlo, pri ktorom sa 

používa určitý člen. 

V texte žiak rozpoznáva použitie určitého 

a neurčitého člena a aplikuje pravidlo v cvičeniach. 

Žiak z prečítaného textu porozumie použitiu 

neurčitých zámen. 

Po vypočutí textu žiak určuje správnosť výrokov 

a používa správnu gramatickú kategóriu na vyjadrenie 

budúceho plánu. 

Po vypočutí textu žiak odpovedá na otázky. 

Žiak po prečítaní textu odpovedá na otázky. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

  4.Opakovanie 

4. Projekt 

Opakovanie gramatiky zo 4. lekcie 

Projekt – Sprievodca mestom 

Prebranú gramatiku žiak používa v cvičeniach. 

Žiak vytvorí mapu mesta a v danej mape označí a 

popíše dôležité miesta a napíše dôležitej historickej 

udalosti mesta. 
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Piata lekcia 16 Zážitky 

A) Boli úspešní 

B) Už si niekedy 

vyliezol na horu? 

C) Robme ľudí 

uvedomelými 

D) Deti –Trishine 

novinky 

5.  Kultúra Hrdinovia 

a hrdinky Británie 

5.Angličtina v 

medzipredmeto 

vých vzťahoch: 

Hodobná výchova 

– melódia a rytmus 

5.Opakovanie 

5. Projekt 

Predprítomný čas – oznamovacia veta 

Predprítomný čas – zápor a otázka; 

predprítomný čas – ever/never 

Čítanie a posluch s porozumením; slovná 

zásoba 

Predprítomný čas – just, fráza: go and... 

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Slovná zásoba z hudobnej výchovy 

Opakovanie gramatiky 5. lekcie 

Projekt – Slávni ľudia 

V texte žiak rozpozná gramatickú kategóriu 

predprítomného času. 

Po vypočutí textu žiak vytvorí v komunikácii otázku 

a zápor predprítomného času s použitím výrazov: 

ever/never. 

Po prečítaní a vypočutí textu žiak odpovedá na otázky 

a pracuje s cvičeniami. 

Po vypočutí textu žiak aplikuje učivo v cvičeniach. 

Žiak po prečítaní textu dopĺňa informácie z textu do 

tabuľky. 

Po vypočutí a prečítaní textu žiak pracuje 

s cvičeniami. 

Prebranú gramatiku žiak používa v cvičeniach. 

Žiak napíše o dvoch slávnych osobnostiach. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Šiesta lekcia 16 Problémy .   

  A) Lewisov problém 

B) Šťastný koniec 

C) Ashleyho 

fotoaparát 

D) Deti – Pete 

6.Kultúra 

Záchranné systémy 

6.  Angličtina v 

medzipred metových 

vzťahoch – 

Zdravie: oči 

6.Opakovanie 6. 

Projekt 

Slovná zásoba – zdravotný stav a poranenia 

Modálne sloveso – should/shouldn´t 

Modálne sloveso: must/mustn´t/don´t have to 

Frázové slovesá 

Slovná zásoba, odmietnutie návrhu 

Reálie anglicky hovoriacich krajín 

Slovná zásoba z prírodopisu 

Opakovanie gramatiky 6. lekcie 

Projekt – Informačný leták o záchranných 

systémoch na Slovensku 

Žiak v komunikácii používa danú slovnú zásobu. 

Po vypočutí textu žiak používa modálne 

sloveso:should pri dávaní rady v dennej komunikácii 

Po prečítaní a vypočutí textu žiak porozumie a 

následne aplikuje použitie modálnych slovies: 

must/mustn´t/ don´t have to vo vybraných cvičeniach 

Po prečítaní textu žiak upraví text, odpovie na otázky; 

v texte vyhľadá slovesá zložené z dvoch častí, 

následne vyhľadá ich význam v slovníku 

Žiak po prečítaní textu porovná záchranné systémy na 

Slovensku a v Británii. 

Žiak vytvorí leták so základnými údajmi o 

záchranných systémoch na Slovensku a doplní text 

obrázkami. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Záverečné 

opakovanie 
1 Opakovanie Opakovanie gramatiky 1. – 6. lekcie Žiak používa prebranú gramatiku v cvičeniach.  
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Predmet: Anglický jazyk 

Project 4 (3rd edition) 

Ročník: ôsmy 

  3 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod 1  Zopakovanie a precvičenie gramatických javov 

a slovnej zásoby z predchádzajúceho ročníka 

  

Zoznámenie  2 Stretnutie priateľov  Osobné údaje.  

Konverzačné frázy 

Pieseň 

Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom. 

Ž. dokáže rozprávať o bežných témach a vymieňať si 

pritom jednoduché informácie. 

 

Prvá lekcia 16  A Osobné údaje  

 

 

B Povolania 

 

C Pracovné skúsenosti 

 

 D Povolania 

 

 

 

 Opakovanie  

Pracovné skúsenosti - počúvanie 

 Prítomné časy – opakovanie.  

 Statické slovesá  

Čím chceš byť? Práca s textom.  

Každodenné výrazy – rozširovanie SZ 

Odpovede na inzeráty. 

Počúvanie a rozprávanie.  

Písanie formálneho listu 

Práca so slovníkom – povolania. 

Rozšírenie slovnej zásoby 

Zhrnutie a zopakovanie učiva . 

Výslovnosť a intonácia 

 Opakovanie gramatiky 1. lekcie 

Ž vie zachytiť v texte podstatné informácie od 

nepodstatných 

Ž. vie používať jednoduchý prítomný a priebehový čas 

 Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom.  Ž dokáže načrtnúť svoje plány do 

budúcnosti 

Ž vie rozprávať o bežných témach a vymieňať si pri 

tom jednoduché informácie 

Ž vie rozprávať o bežných témach a vymieňať si pri 

tom jednoduché inf.  

Ž vie písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať 

na ňu. Vie napísať žiadosť, správne písať adresu 

Ž rozlišujú intonáciu v oznamovacej vete aj v otázke. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Druhá lekcia 16 A  Štýl obliekania. 

 

 

B  Urobme to. 

 

 

 

C  Zmena imidžu  

 

 

D   V obchode 

s odevami 

 

 

 

Projekt 

 

Opakovanie  

Slovná zásoba - doplnenie 

Melin projekt – rozbor textu  

Predprítomný čas – kladná veta 

Predprítomný čas – otázka a zápor 

Využitie prísloviek v predpr. č. 

Práca s textom. Rozšírenie slovnej zásoby 

Komunikačné situácie, dialógy 

 

Čítanie textu s porozumením. Práca s lexikou 

 

 Opis osoby  

Počúvanie s porozum. Situačné dialógy 

Počítateľné , nepočítateľné  a pomnožné podst. 

m. 

Výslovnosť a intonácia. Pieseň  

Voľný čas – diskusia na danú tému 

Príprava projektu – povolania, móda,  

život mladých v našej krajine. 

Opakovanie gramatiky 1. a 2. lekcie 

Ž vie zachytiť v texte podstatné informácie od 

nepodstatných 

Ž. aktívne ovláda predprítomný čas. Využívanie 

prísloviek  „for, since“ 

 Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom. 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú v triede. 

Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom.  

Ž vie zachytiť v texte podstatné informácie od 

nepodstatných 

Ž vie ústnou aj písomnou formou opísať osobu 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú v triede. 

Ž vedia rozlišovať počitateľnosť a nepočitateľnosť 

podstatných mien 

Ž rozlišujú viazanú výslovnosť  

Ž vedia vyjadriť svoj názor.  

Tvorenie projektu a prezentačné zručnosti.  

 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Tretia lekcia 16  A Minulosť  

  Ľadový muž 

 

 

B List 

 

C Cestovanie v čase 

D Vynálezy     

Materiály, nerasty  

Veci dennej potreby  

Opakovanie 

Počúvanie s porozumením  

Život v minulosti – porovnávanie so 

súčasnosťou  

Minulý čas – jednoduchý a priebehový  

Minulý čas – gramatické cvičenia  

Vzťažné vety a frekvenčné príslovky  

Počúvanie a rozbor textu  

Komunikačné situácie Čítanie s porozumením 

Modálne slovesá musieť a vedieť/ môcť 

Tvorivé písanie – denník Práca c lexikou 

Zložené slová.  Veci dennej potreby. 

Opakovanie vedomostí lekcie 3 

Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných a vyhľadať špecifické informácie 

Ž. vie používať jednoduchý minulý a priebehový čas 

 Ž vie používať frekvenčné príslovky 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú v triede. 

Ž vedia používať modálne slovesá „had to, could“  

Ž vie písať jednoduchú korešpondenciu a odpovedať 

na ňu.  

Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom. 

 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Štvrtá lekcia  A   ZDRAVIE 

a KONDÍCIA 

   

B Módna prehliadka 

 

C Čo ak...?  

 

 

 

D U lekára  

 

 

 

Kultúra - Veľká 

Británia  

Opakovanie  

Rozširovanie slovnej zásoby:  

Modálne slovesá: vedieť, musieť, („can, must, 

had to, will, ...) 

Rozbor textu. Čít. a počúvanie 

Komunikačné situácie a bežné frázy. ( 

Čítanie s porozumením: Zdravé stravovanie sa. 

Spôsob stravovania sa u nás a v GB.  

Diskusia  

Spojky: ale, avšak. Gramatické cvičenia  

Rozšírenie slovnej zásoby: u lekára; choroby a 

poranenia 

Ľudské telo. Počúvanie a dopĺňanie informácií.  

Zaujímavé informácie z rôznych oblastí 

Projekt - Slovensko 

Výslovnosť a intonácia . 

Zhrňujúce opakovanie lekcií 3 a 4. 

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom. 

Ž. vedia používať modálne slovesá cyn, could, may, 

must, have to. 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú v triede. 

Ž. dokáže v súlade s jazykovými normami správne 

používať jazykové prostriedky ústnou aj písomnou 

formou. 

Ž. dokáže zachytiť a porozumieť informáciám v texte 

a reaguje na otázky uč. 

Ž. vedia používať spojky ale, avšak  

Nepriamy posluch. Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné 

informácie od nepodstatných a vyhľadať špecifické 

inf. 

Venovať zvýšenú pozornosť správnej výslovnosti. 

Ž. vedia v súlade s pravopisnými normami správne 

používať dané jazykové prostriedky. 

 

 

 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Piata lekcia 16 Predstavivosť  

A Testy osobnosti  

 

B Zaujímavá ponuka 

 

C Svetlo 

 

 

5D Zvuky  

 

 

Opakovanie lekcie 

Prídavné mená – doplnenie lexiky  

Čítanie, striedanie techník. 

Gerundium. Gramatické cvičenia 

Rozbor textu 

Komunikačné frázy na vyjadrenie ľútosti.  

Čítanie a preklad textu  

Gerundium, praktické využitie pri  

skracovaní viet. 

Počúvanie – zachytenie špecifických inf. – 

zvuky 

Slovosled prídavných mien 

 Zhrnutie učiva. 

 

Výslovnosť a intonácia. 

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom.  

Ž. dokáže zachytiť a porozumieť informáciám v texte 

a reaguje na otázky uč. 

Ž. vie používať gerundium ako podmet alebo predmet  

Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných a vyhľadať špecifické informácie 

 

 

Ž. dokáže zachytiť a porozumieť informáciám z 

nahrávky a reaguje na otázky uč.  

Ž. dokáže v súlade s jazykovými normami správne 

používať jazykové prostriedky ústnou aj písomnou 

formou.  

Ž. rozlišujú slovný prízvuk 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Šiesta lekcia 16 Povolania  

A Sláva a osud  

 

 

 

B Skúsenosti 

 

C Vrcholové výkony 

 

D Koleso šťastia 

 

Projekt 

 

Kultúra – Čítanie 

a počúvanie 

o Austrálii.  

Opakovanie lekcií 5. 

A 6. 

 

Rozširovanie slovnej zásoby  

Rozbor textu. 

Porovnanie časov: predprítomný a jednoduchý 

minulý 

Gramatické cvičenia – utvrdzovanie učiva. 

Čítanie a počúvanie s porozumením. Rozhovor 

o skúsenostiach. (been vs. Gone) 

Rozbor textu. 

Komunikačné situácie a bežné frázy. 

Čítanie textu s porozumením:  

Rozbor textu. Reprodukcia textu.  

Skupinová práca – tvorenie súťažného kvízu. 

Diskusia a tvorba otázok. 

Tvorivé písanie – článok do novín 

 

Opakovanie gramatiky 5 a 6 lekcie 

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom.  

Ž. Na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

Ž. Vie používať jednoduchý minulý a predprítomný 

čas 

Ž. Vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných a vyhľadať špecifické informácie 

Ž. Dokáže v súlade s jazykovými normami správne 

používať jazykové prostriedky ústnou aj písomnou 

formou. 

Ž. Dokáže rozprávať o bežných témach a vymieňať si 

pritom jednoduché informácie. 

Ž. Na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

Ž. Vie vhodne usporiadať obsah svojho písomného 

prejavu do odsekov, napísať jednoduchý text 

 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Siedma  

lekcia 

16 Slovesá 

 

A Priatelia  

 

 

 

 B Peniaze 

 

 

C Grand prix 

 

 D Gratulácia 

 Opakovanie  

Rozširovanie slovnej zásoby. Slovesá, frázové 

slovesá 

Počúvanie a rozbor textu:  

 

Podminkové vety – 1. podminka.  

Gramatické cvičenia – utvrdzovanie učiva. 

Rozbor textu:  

Komunikačné situácie a bežné frázy. Súhlas / 

nesúh. 

Čítanie textu potichu – zachytenie hlavnej 

myšlienky.  

Písanie gratulácie, e-mailovej správy.  

Gramatické cvičenia. Utvrdzovanie učiva. 

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom.  

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

Ž.rozlišuje podmienkové vety – 1. podmienku 

Ž. tvorí podmienkové vety – 1. podmienku 

Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných 

Ž. dokáže v súlade s jazykovými normami správne 

používať jazykové prostriedky ústnou aj písomnou 

formou. 

Ž vie písať jednoduchú korešpondenciu 

Ž. vedia v súlade s pravopisnými normami správne 

používať dané jazykové prostriedky. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, 031 01 Liptovský Mikuláš 

Predmet: Anglický jazyk 

Project 4 (3rd edition) 

Ročník: deviaty  

3 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod 1  Zopakovanie a precvičenie gramatických javov 

a slovnej zásoby z predchádzajúceho ročníka 

  

Zoznámenie  2 Prítomné časy  Osobné údaje.  

Konverzačné frázy 

Pieseň 

Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom. 

Ž. dokáže rozprávať o bežných témach a vymieňať si 

pritom jednoduché informácie. 

 

Prvá lekcia 16 Minulosť a prítomnosť 

A Ľadový muž 

 

 

B Bývali sme rivali 

 

C Oblečenie 

 

D Testovanie 

 

 

  

 

 

 

Kultúra  

 

Opakovanie  

Ľadový muž – čítanie, počúvanie 

s porozumením 

Minulý čas – jednoduchý a priebehový  

Vyjadrenie návykov z minulosti 

Gramatické cvičenia. Čítanie s porozumením 

Práca s textom: Príbeh o džínsoch.  

Slovná zásoba - doplnenie 

V obchode s odevmi - počúvanie s porozum. 

Situačné dialógy 

Využitie prísloviek  príliš, nie dosť 

Práca s textom: Test. Čítanie s porozum. 

Komunikačné situácie  

Modálne slovesá v minulom čase  

Príbeh o Anglicku 

História: materiály 

Zhrnutie a opakovanie lekcie 1 

Test –lekcia 1 

Vyhodnotenie a oprava testu  

Výslovnosť a intonácia. Pieseň 

. Ž vie zachytiť v texte podstatné informácie od 

nepodstatných 

Ž vie zachytiť v texte podstatné informácie od 

nepodstatných  

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú v triede. 

Ž. vedia používať modálne slovesá cyn, could, may, 

must, have to v minulom čase 

Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných a vyhľadať špecifické informácie 

Ž. dokáže zachytiť a porozumieť informáciám 

z nahrávky a reaguje na otázky uč. 

Ž. vedia v súlade s pravopisnými normami správne 

používať dané jazykové prostriedky. 

Ž rozlišujú viazanú výslovnosť  

Venovať zvýšenú pozornosť správnej výslovnosti. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Druhá lekcia 16  Sláva a šťastie  

A Kino 

 

 

B Alec zatvára dvere 

 

 

C Sláva 

 

D Deti 

 

Kultúra 

 

Opakovanie 

Rozširovanie slovnej zásoby –  

POVOLANIA   

Čítanie textu s porozumením: Vrcholové 

výkony 

Predprítomný čas 

Rozhovor o skúsenostiach. (been vs. gone) 

Čítanie a počúvanie s porozumením. Rozbor 

textu. 

Využitie prísloviek v predpr. č. (for, since) 

Podstatné mená a prídavné mená 

Počúvanie  - súťažné televízne relácie 

Komunikačné situácie a bežné frázy. 

Opytovacie frázy.  

Záujem o čítanie medzi mladými ľuďmi  

Voľný čas – diskusia na danú tému 

Informatika: Počítače Predložky a frázy na 

vyjadrenie času  Zhrnutie a opakovanie lekcie 2 

Výslovnosť a intonácia. Pieseň 

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom. 

Rozširovanie SZ 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

Ž. dokáže rozprávať o bežných témach a vymieňať si 

pritom jednoduché informácie. 

Žiak vie tvoriť prídavné mená príponami 

z podstatných mien a naopak  

Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných a vyhľadať špecifické informácie 

používať dané jazykové prostriedky. 

Zopakovať učivo daného celku  

Samostatná práca a hodnotenie naučených vedomostí 

Ž rozlišujú viazanú výslovnosť  

Venovať zvýšenú pozornosť správnej výslovnosti. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Tretia lekcia 16  Zdravie a  

Bezpečnosť 

A Ty a tvoje telo 

 

B Sue sa smeje 

naposledy 

 

 

C Sebapoznanie 

 

D Deti  

 

Kultúra 

 

Opakovanie 

Práca na projekte a prezentácia projektov 

Rozšírenie slovnej zásoby – Ľudské telo 

Čítanie a rozbor textu  

Vzťažné vety - podmetové 

Čítanie, počúvanie a rozbor textu 

Modálne slovesá - opakovanie 

Vzťažné vety - predmetové 

Práca s textom – zdravé stravovanie 

Rozšírenie slovnej zásoby: 

 u lekára; choroby a poranenia 

Simulácia situácie u lekára 

Komunikačné situácie a bežné frázy. Súhlas / 

nesúh.Športové akcie – porovnanie medzi SK a 

GB   Biológia – vitamíny a minerály 

Opakovanie vedomostí lekcie 3 

Výslovnosť a intonácia Pieseň  

Test 3. Hodnotenie práce a klasifikácia 

Ž. dokáže samostatne používať elementárny 

výkladový slovník a pracovať s dvojjazyčným 

slovníkom. 

Rozširovanie SZ 

Ž. vie diskutovať a simulovať reálne správanie v 

situácií na danú tému 

Ž. vedia v súlade s pravopisnými normami správne 

používať dané jazykové prostriedky.  

Ž rozlišujú viazanú výslovnosť  

Venovať zvýšenú pozornosť správnej výslovnosti. 

Sebahodnotenie. Môj pokrok.  Zopakovať učivo 

daného celku  

Samostatná práca a hodnotenie naučených vedomostí. 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Štvrtá lekcia 16 Hrdinovia 

A Kráľ Artuš 

 

B Zlodej 

 

C Predstavivosť 

 

D Deti 

 

Kultúra 

Opakovanie  

Rozširovanie slovnej zásoby a práca s textom 

Sloveso a prípona – ing alebo infinitív 

Čítanie s porozumením  

Opis situácie s využitím gerundia 

 – gramatické cvičenia Tvorenie prídavných 

mien z podstatných mien príponami.Dotazník 

Situácia v reštaurácii. Objednávanie si jedla 

Komunikačné situácia a bežné frázy 

Diakritické znamienka v anglickej vete 

Pieseň .  Robn Hood  

Výtvarné umenie: rozbor výtvarného diela 

Práca na projekte 

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom. 

Rozširovanie SZ 

Ž. vie klásť otázky k danej téme a odpovedať na ne  

Ž. vie v text rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných  

Ž. vie diskutovať a simulovať reálne správanie v 

situácií na danú tému  

Žiak vie porozprávať o niektorých anglických 

legendách 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Piata lekcia 16 Životné prostredie 

 

A Klimatické zmeny 

 

 

B Alecov plán 

 

C Starostlivosť 

o životné prostredie 

 

D Deti  

 

Kultúra  

Opakovanie 

Rozširovanie slovnej zásoby. Počasie, 

geografické pojmy 

Oceány – rozbor textu. Trpný rod –prítomný 

čas  Gramatické cvičenia – utvrdzovanie učiva  

Rozbor textu: Alekov plán  

Komunikačné situácie a bežné frázy. Trpný rod 

– budúci a minulý čas Čítanie s porozumením. 

Preklad textu. Gramatické cvičenia na 

utvrdenie učiva. Dotazník Práca s textom: Rosy 

má starosti 

Komunikačné výrazy na vyjadrenie starostí 

alebo nepríjemných pocitov 

Výslovnosť a intonácia. Pieseň  

Austrália – práca s textom. Prírodné vedy – 

hurikány PROJEKT  - env.problémy  

Žiak vie pracovať s dvojjazyčným slovníkom. 

Rozširovanie SZ 

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

Naučiť sa v kontexte rozlíšiť trpný rod – prítomný čas 

Ž. dokáže v súlade s jazykovými normami správne 

používať jazykové prostriedky ústnou aj písomnou 

formou. Naučiť sa v kontexte rozlíšiť trpný rod – 

prítomný čas a minulý čas 

Venovať zvýšenú pozornosť správnej výslovnosti 

Žiak vie na základe informácií z textu zreprodukovať 

niektoré fakty k danej téme 

Ž vie prezentovať svoj projekt  

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   

 

Šiesta lekcia 16 Príbuzenstvo 

A Priatelia 

 

 

B Potrebujeme 

prázdniny 

C Generačné problémy 

D Deti 

 

Kultúra  

Opakovanie  

Počúvanie a rozbor textu: Priatelia  

Podmienkové vety s reálnou podmienkou  

Rozbor textu: Potrebujeme dovolenku 

Vedľajšie vety časové 

Čítanie textu potichu – zachytenie hlavnej 

myšlienky. Tvorenie podstatných mien zo 

slovies a naopak. Gramatické cvičenia. 

Komunikačné situácie a bežné frázy. 

Vyjadrenie zámeru. Dobrovoľníctvo Občianska 

náuka: Európska únia Opakovanie lekcie 6 

Vyhodnotenie a oprava testu. Pieseň  

Ž. na základe prečítaného textu  a nepriameho 

posluchu komunikujú a diskutujú v triede na danú 

tému 

Ž. vedia v súlade s pravopisnými normami správne 

používať dané jazykové prostriedky. 

Žiak vie na základe prečítaného textu zaujať postoj 

a diskutovať na danú tému.  

Ž. vie v texte rozlíšiť podstatné informácie od 

nepodstatných a vyhľadať špecifické informácie 

Zopakovať učivo daného celku  

Samostatná práca a hodnotenie naučených vedomostí 

OSR  

ENV   

MEV 

MUV – 

DOV 

OŽZ   

PPZ   
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Nemecký jazyk 

 
Názov predmetu Nemecký jazyk 

Časový rozsah výučby 2 hod. týždenne, 66 hodín ročne 

Ročník šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2  

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 
 

 Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Jednou z najdôležitejších tém vo vyučovaní jazyka nemeckého je multikultúrna 

výchova žiakov.  V praxi  to znamená najmä sprostredkovanie takých hodnôt a utváranie 

takých názorov a postojov žiakov, ktoré sú potrebné na začlenenie sa do života nielen 

v Slovenskej republike, ale aj mimo nášho štátu. Nemeck jazyk poskytuje živý jazykový 

základ a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci nemecky hovoriacich krajín 

Európskej únie. Osvojením si nemeckého jazyka pomáha žiakovi prekonávať bariéry 

a tak prispievať k zvýšeniu jeho mobility v osobnom živote, v ďalšom štúdiu a napokon 

uplatnením sa na trhu práce. 

Tolerancia, demokracia, asertívne správanie, sebakontrola, identita a podobne by 

mali byť vlastnosti, ku ktorým by multikulturálna výchova mala smerovať. Nemecký jazyk 

umožňuje poznávať odlišnosti v spôsobe života ľudí iných krajín a ich odlišné kultúrne 

tradície. Poskytuje prehĺbenie vedomostí a vzájomného medzinárodného porozumenia 

 a tolerancie a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na medzinárodných projektoch. 

Učenie sa nemeckého jazyka podporuje otvorenejší prístup k ľuďom. Komunikácia 

a rozvoj kompetencií v nemeckom jazyku ako cudzom jazyku sú dôležité pre podporu 

mobility v rámci Európskej  únie,  umožňujú  ľuďom  plne  využívať  slobodu  pracovať 

  a študovať  v niektorom z jej členských štátov. Orientácia jazykového vzdelávania na 

kompetencie vytvára v nemalej miere podmienky pre nadpredmetové a medzipredmetové 

vzťahy, ktoré pomáhajú učiacemu sa chápať vzťahy  medzi  jednotlivými  zložkami  okolia  

a sveta,  v ktorom  existujú.  Chápanie  jazykového vzdelávania  ako  „vzdelávania  pre  

život“  umožňuje  každému  jedincovi  žiť  podľa  vlastných predstáv  a uspokojenia. 

Na rozvíjanie týchto osobnostných kvalít sme vhodne zvolili základné témy tohto 

predmetu. Takmer každý tematický okruh obsahuje témy zamerané na bezprostredné 

prostredie žiakov. Súčasťou okruhov sú rozhovory, besedy, v rámci ktorých je možné 

využiť texty učebnice so vzormi na rozhovory, pomocou ktorých sa žiak naučí hovoriť 

o rodine, bezprostrednom okolí a pod. Pri našom vyučovaní budeme v najväčšej miere 
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využívať najmä komunikatívny prístup, bude prevládať uvedomeno-praktická metóda, ktorá 

integruje učenie sa návykom a a uvedomené učenie, vylučuje nefunkčné teoretizovanie, 

zameriava sa na rozumovú, vôľovú a citovú stránku osobnosti žiaka. 

Výučba predmetu sa realizuje v klasických triedach. V obmedzenej miere je 

využívaná aj učebňa informatiky a multimediálna učebňa. Tieto učebne sú vybavené 

modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá slúži výchovno - vzdelávaciemu procesu. Šiesty 

ročník sa delí na dve skupiny, siedmy ročník sa vyučuje spoločne celá trieda cudzí jazyk 

nemecký. 

 Ciele vyučovacieho predmetu 

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

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

výkonnostnú úroveň. Vyučovanie cudzieho jazyka pritom úzko nadväzuje na mimoškolské 

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

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

úlohu. 

Vo vyučovaní sa komplexne realizujú tri ciele: komunikatívny, informatívny 

a formatívny. 

Plnenie komunikatívneho cieľa znamená dosiahnuť, aby si žiaci osvojili základy 

komunikatívnej kompetencie vo všetkých štyroch základných rečových zručnostiach, pričom 

dôraz sa kladie na ústne zvládnutie elementárnych praktických rečových situácií. Ústny 

prejav má prednostné  postavenie;  všetky  čiastkové  oblasti  procesu  vyučovania 

  a učenia  sa  jazyka  – sprostredkovanie  komunikačných  zámerov  a prejavov,  slovnej  

zásoby  a gramatiky  vychádzajú z neho a potom do neho vyúsťujú. 

V rámci informatívneho cieľa žiaci získavajú jazykové i nejazykové poznatky 

potrebné na realizáciu komunikatívneho cieľa a osvojujú si informácie o živote v krajinách, 

ktorých jazyk sa učia. 

Pri  plnení  formatívneho  cieľa  sa  vyučovanie  cudzieho  jazyka  podieľa  na  

utváraní vlastností a schopností, ktoré je potrebné na úspešné zaradenie sa do spoločenského 

života: myšlienkovej a rečovej tvorivosti, kritického myslenia, tolerancie k názorom iných 

ľudí, úcty k hodnotám, ktoré vytvorili iné národy, pracovitosti, presnosti a vytrvalosti. 

Cieľom vyučovania nemeckého jazyka na základnej škole je naučiť žiakov všetky 

formy dorozumievania sa v danom jazyku na základnej úrovni. Cieľom vyučovania 

nemeckého jazyka na základnej škole je, aby žiaci: 

 

 dostali pevné základy a na nich budovali svoje rečové zručnosti tak, aby ich 

mohli použiť v praxi 

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

intenzívnu a tvorivú prácu 

 sa naučili používať rôzne doplňujúce materiály na štúdium a vedeli pracovať 

so slovníkmi prekladovými aj výkladovými 

 mali schopnosť uplatniť svoje vedomosti z funkcie jazyka, t.j. vedeli sa 

dorozumieť v rôznych  komunikačných  situáciách  v rovnováhe  so  štruktúrou  

jazyka , t.j.  mali primerané znalosti z gramatiky 

 dokázali riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v ich riešení 

pomáhali cudzincom, ktorí sú v ich vlastnej krajine 

 dokázali  si  vymieňať  informácie  a nápady  s mladými  ľuďmi  a dospelými,  

ktorí hovoria iným jazykom a sprostredkúvajú si tak svoje myšlienky a pocity 
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 dokázali viac a lepšie chápať spôsob života a myslenia iných národov a ich 

kultúrne dedičstvo. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Žiak využíva nielen všeobecné kompetencie, ale aj celý rad komunikačných 

jazykových kompetencií, ktoré spolupôsobia v rozličných kontextoch a v  rôznych  

podmienkach.  Zapája  sa do rečových činností, v rámci ktorých  vytvára  a  prijíma  texty  

vo  vzťahu  k  témam z konkrétnych oblastí. Pri tomto procese si žiak aktivuje tie stratégie 

učenia sa, ktoré sa mu zdajú na splnenie úloh najvhodnejšie. Kompetencie pritom definujeme 

ako súhrn vedomostí, zručností, postojov a hodnôt, ktoré umožňujú osobe konať, zabezpečiť, 

aby učiaci dokázal riešiť každodenné životné situácie v cudzej krajine a v cudzom jazyku. 
 

Učiaci má osvojené všeobecné kompetencie na úrovni a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal: 

 vedome získavať nové vedomosti a zručnosti, 

 opakovať si osvojené vedomosti a dopĺňať si ich, 

 rozoznávať,   pochopiť   a efektívne  používať   jednotlivé  stratégie  učenia  sa  

pri osvojovaní si cudzieho jazyka, aktívne a často využívať doteraz osvojený 

jazyk, 

 dopĺňať  si  vedomosti  a rozvíjať  zručnosti,  prepájať  ich  s už  osvojeným  

učivom, systematizovať ich a využívať pre svoj budúci profesijný rozvoj 

a reálny život, kriticky hodnotiť  svoj  pokrok,  prijímať  spätnú  väzbu  

a uvedomovať  si  možnosti svojho rozvoja, 

 pochopiť potrebu vzdelávania sa v cudzom jazyku, 

 identifikovať základné reálie krajín cieľového jazyka a rozoznať rozdiel medzi 

nimi a podobnými reáliami vlastnej krajiny, 

 rozoznať  základné normy správania sa  a bežné spoločenské konvencie krajín, 

 v ktorých sa hovorí cudzím jazykom, 

 pri samostatnom štúdiu využívať dostupné materiály, 

 byť otvorený kultúrnej a etnickej rôznorodosti.  

 

Komunikačné jazykové kompetencie 

Komunikačné jazykové kompetencie sú tie, ktoré umožňujú učiacemu sa používať 

konkrétne jazykové prostriedky v komunikácii. 

Na  uskutočnenie  komunikačného  zámeru  a  potrieb  sa  vyžaduje  komunikačné 

správanie, ktoré je primerané danej situácii a bežné v krajinách, kde sa cudzím jazykom 

hovorí. Komunikačné kompetencie zahŕňajú nasledovné zložky: 

 

Jazyková kompetencia 

 
Učiaci sa má osvojené jazykové kompetencie a ďalej si ich rozvíja tak, aby dokázal 

používať: 

 slovnú zásobu vrátane frazeológie v rozsahu komunikačných situácií 

a tematických okruhov  (lexikálna kompetencia), 

 morfologické tvary a syntaktické modely (gramatická kompetencia), 

 slovotvorbu a funkcie gramatických javov (sémantická kompetencia), 

 zvukové a grafické prostriedky jazyka (fonologická kompetencia:  ortoepická 

 a ortografická). 
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Sociolingvistická kompetencia 

 
Učiaci sa má osvojené sociolingvistické kompetencie a ďalej si ich rozvíja tak, aby 

dokázal: 

 
 správne reagovať v rôznych  bežných spoločenských komunikačných 

situáciách, 

 dodržiavaťkonvencie slušnosti (vyjadrenie záujmu o druhého, výmena názorov 

a informácií, vyjadrenie obdivu, srdečnosti, pohostinnosti; vyjadrenie 

poľutovania, ospravedlnenia a vďaky; vyhýbanie sa priamym príkazom), 

 používať základné bežné frazeologické spojenia, príslovia a porekadlá, 

 uvedomovať si rozdiely v rôznych formách prejavu (formálneho, 

neformálneho). 

 
Učiaci sa dokáže uplatňovať širokú škálu jazykových funkcií, používajúc bežné 

prostriedky neutrálneho štýlu. Uvedomuje si konvencie slušnosti a podľa nich aj koná. 

 
Pragmatická kompetencia 

 
Učiaci sa má osvojené pragmatické kompetencie a ďalej si ich rozvíja tak, aby sa 

dokázal vyjadriť: 

 v súlade  s požadovanou   stratégiou   (zámer,   téma,   následnosť,   príčina,   

kohézia, koherencia, štýl, register, rétorika), 

 funkčne využíval jazykové prostriedky na získavanie informácií, vyjadrenie 

postojov (súhlas, nesúhlas),  modality (povinnosť, schopnosť), vôle (túžby, 

zámery), emócií (radosť, uspokojenie,   nevôľa, záujem, prekvapenie,   

strach), etických zásad (ospravedlnenie, ľútosť,  poľutovanie,  súhlas, 

nesúhlas, pozdravenie, žiadosť, odmietnutie), 

 pri interakcii (výmena informácií) alebo transmisii (sprostredkovanie 

informácií). 
 
Komunikačné zručnosti 

 
Komunikačné zručnosti nemožno chápať izolovane, pretože sa navzájom prelínajú 

a dopĺňajú (ide o integrované zručnosti). 

 

Počúvanie s porozumením 

 
Učiaci sa rozumie krátkym jednoduchým monologickým, dialogickým 

a kombinovaným ústnym prejavom  informatívneho  charakteru  s  tematikou  každodenného  

života,  ktoré  sú  prednesené v štandardnom jazyku a primeranom hovorovom tempe reči. 

Učiaci sa si  zdokonaľuje rozvinuté zručnosti tak, aby dokázal porozumieť : 
 prejavu ako celku, téme a hlavnej myšlienke, 

 špecifické informácie  a  dokázal  zachytiť  logickú  štruktúru  textu,  vedel  

rozlíšiť 

 podstatné informácie od nepodstatných, rozlíšiť hovoriacich, 

 jednoduchým rečovým prejavom informatívneho charakteru s tematikou 

každodenného života  (oznamy,  inštrukcie,  opisy,  odkazy,  pokyny,  

upozornenia, rady) prednesenom v primeranom hovorovom tempe reči  

a v štandardnom jazyku, 

 autentické dialógy na bežné témy, napr. telefonický rozhovor, interview, 
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 prejavy naratívneho charakteru, napr. zážitok, príbeh, 

 podstatné  informácie  v  jednoduchých  prednáškach,  referátoch,  diskusiách,  

ak  mu  je tematika  známa,  a ak  sú  prednesené  v primeranom  hovorovom  

tempe  reči  a v štandardnom jazyku, 

 základné informácie z rozhlasových a televíznych správ s tematikou 

každodenného života, ktoré sú prednesené v primeranom tempe reči. 

 
Čítanie s porozumením 

 
Učiaci sa porozumie jednoduchým textom informatívneho a faktografického 

charakteru,  primerane náročným textom s tematikou každodenného života a jednoduchším 

beletrizovaným textom 

 
Učiaci sa si zdokonaľuje rozvinuté zručnosti  tak, aby dokázal: 

 
 získať informácie z jednoduchších textov, po príprave čítať plynulo a nahlas 

texty, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané jazykovej úrovni 

a skúsenostiam učiacich sa, 

 vyhľadať špecifické a detailné informácie v rôznych textoch, rozlíšiť 

základné  a rozširujúce informácie v texte s jasnou logickou štruktúrou, 

 chápať logickú štruktúru jednoduchšieho textu na základe obsahu, ale aj   

lexikálnych a gramatických prostriedkov, 

 odhadnúť  význam  neznámych  slov  v náročnejšom  texte a pružne meniť  

stratégie čítania podľa typu textu a účelu čítania, 

 rozumieť korešpondencii: úradnému a súkromnému listu, pohľadnici, 

telegramu, e- mailu, 

 čítať a porozumieť rôzne texty informatívneho charakteru, 

 rozumieť  jednoduchým  textom z  masovokomunikačných  prostriedkov,  

v ktorých  vie pochopiť hlavnú myšlienku, 

 porozumieť obsahu jednoduchšieho autentického textu. 

 
Písomný prejav 

 
Učiaci sa dokáže napísať jednoduchý súvislý prejav na témy z každodenného života 

 a dokáže vyjadriť svoje postoje, pocity a dojmy. Vie správne používať základné 

lexikálne, gramatické, syntaktické a štylistické prostriedky vo formálnom a neformálnom 

písomnom prejave. Správne používa kompozičné postupy s ohľadom na obsah a adresáta 

písomného prejavu, ako aj s ohľadom na slohový útvar. 

 
Učiaci sa si zdokonaľuje rozvinuté zručnosti tak, aby dokázal zrozumiteľne, v súlade 

 s pravopisnými normami a štylisticky vhodne: 

 napísať hlavné myšlienky alebo informácie z vypočutého alebo prečítaného 

textu, 

 zostaviť osnovu, konspekt, anotáciu textu, 

 napísať krátky oznam, správu, odkaz, ospravedlnenie, 

 jednoducho opísať osobu, predmet, miesto, činnosť, udalosť, 

 napísať jednoduchší súkromný list, 

 napísať obsahovo a jazykovo jednoduchý úradný list: žiadosť, inzerát 

a odpoveď naň, 

 napísať jednoduchý životopis, 
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 napísať príbeh, rozprávanie, 

 napísať krátky súvislý slohový útvar s vyjadrením vlastného názoru a pocitov. 

 
Ústny prejav 

 
Ústny prejav – dialóg 

 
Učiaci sa vie jazykovo správne a primerane reagovať v bežných životných 

situáciách. Dokáže bezprostredne nadviazať rozhovor na témy z každodenného života. 

 
Učiaci sa si zdokonaľuje rozvinuté zručnosti tak, aby dokázal: 

 reagovať na podnety v rôznych komunikačných situáciách jazykovo správne, 

zrozumiteľne a primerane situácii, 

 začať, udržiavať a ukončiť rozhovor, 

 správne reagovať na partnerove repliky v prirodzených a simulovaných 

situáciách a v situačných dialógoch, 

 interpretovať a odovzdávať informácie.  

Ústny prejav – monológ 

Učiaci sa vie súvislo a s využitím jednoduchších jazykových prostriedkov hovoriť o 

svojich skúsenostiach, pocitoch, zážitkoch. Vie odôvodniť a vysvetliť svoj názor. Dokáže 

porozprávať jednoduchý príbeh a prerozprávať obsah prečítaného alebo vypočutého textu 

a vyjadriť svoj postoj. 

 
Učiaci sa si zdokonaľuje rozvinuté zručnosti tak, aby dokázal: 

 vyjadrovať sa jazykovo správne, zrozumiteľne a primerane situácii k témam 

 z bežného života, 

 opísať osoby, predmety, činnosti a udalosti, 

 opísať obrázky, mapy, jednoduchšie grafy, porovnať ich a vyjadriť svoj názor 

na ne, 

 interpretovať a odovzdávať informácie, 

 dokáže tvoriť jednoduché príbehy (na základe obrázkov alebo osnovy). 

 

Učebné zdroje 

Na podporou a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využijú nasledovné učebné 

zdroje: CD a MG prehrávač, videorekordér, DVD prehrávač, televízor, data-video 

projektor,prekladový slovník nemecko-slovenský, slovensko-nemecký; Deutschmobil 1 

 a Pracovný zošit 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: šiesty   

2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Ahoj! 12 Zoznámenie sa  

a predstavenie sa 

Každodenné pozdravy 

Nemecké pozdravy– slovná zásoba 

Ako sa voláš? 

Osobné zámená „ja, ty“  

Osobné zámená „on, ona“  

Slovesá „byť, volať sa“  

Slovosled v oznamovacej vete  

Slovosled v opytovacej vete 

Žiak vie: 

 zreprodukovať na základe posluchu 

jednoduché slová a vety 

 používať jednoduché zdvorilostné 

formulácie 

 predstaviť seba a iných 

 klásť otázky s dôrazom na melódiu 

 oznamovacej a opytovacej vety 

 zámenom nahradiť vo vyslovenej vete 

chlapca a dievča 

Multikulturálna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Ja a moja 

rodina 
10 Moja rodina 

Časti tela 

Rodina – slovná zásoba  

Tvár – slovná zásoba  

Základné číslovky 1-10 

Žiak vie: 

 vymenovať členov rodiny 

 vymenovať časti tváre 

 určiť a správne rozpoznať a pomenovať 

čísla 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Obľúbené 

hračky 
10 Hračky 

Farby 

Hračky – slovná zásoba  

Farby – slovná zásoba  

Určovanie farieb 

Žiak vie: 

 pomenovať hračky 

 pomenovať základné farby 

 nájsť predmet danej farby na základe 

počutého slova 

 určiť farbu predloženého predmetu 

Žiak ovláda: 

 uvedenú slovnú zásobu, ktorá sa týka farieb 

Multikulturálna 

výchova 

 

Zvieratá 15 Zvieratká Domáce zvieratá – slovná zásoba 

Zvieratá v cirkuse – slovná zásoba 

Základné prídavné mená 

Žiak vie: 

 pomenovať domáce zvieratá 

 pomenovať zvieratá v cirkuse 

 pomocou prídavných mien opísať zvieratá 

OŽP 

a enviromentálna 

výchova 

Škola 9 Trieda 

Učebné pomôcky 

Zariadenie triedy - slovná zásoba  

Učebné pomôcky - slovná zásoba 

Porozumieť pokynom učiteľa 

Žiak vie: 

 pomenovať zariadenie v triede 

 pomocou prídavných mien opísať svoju 
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školu a triedu 

 pomenovať učebné pomôcky, ktoré 

používa, rozumieť pokynom a dokáže ich 

splniť 

Jedlo 10 Ovocie 

Zelenina 

Základné potraviny 

Ovocie – slovná zásoba 

Zelenina – slovná zásoba 

Jedlo a nápoje – slovná zásob 

Žiak vie: 

 pomenovať ovocie, zeleninu a základné 

potraviny 

 vyjadriť svoj názor na kvalitu jedla 

 a povedať, či dané jedlo má rád alebo nie 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: siedmy  

2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Úvod 6 Rodina 

 

 

 

Abeceda 

Členovia rodiny 

Určovanie chlapec – dievča Pravopis 

podstatných mien Osobné zámená 

Nahradenie člena podstatného mena 

privlastňovacím zámenom 

Žiak vie: 

 vymenovať členov rodiny 

 pomocou zámen určiť a opísať vlastných 

 členov rodiny 

 pri používanie privlastňovacích zámen 

 správne učiť a použiť koncovky zámena 

 v závislosti od rodu osoby 

 vysloviť nemecké hlásky 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Priatelia a 

voľný čas 
4 Priatelia 

V ZOO 

Zvieratá v zoo 

Určitý člen podstatných mien 

Rozhovory 

Žiak vie: 

 pomenovať zvieratá v zoo 

 viesť jednoduchý rozhovor 

Multikulturálna 

výchova 

 

Oblečenie 6 Oblečenie  

Ročné obdobia  

Dni v týždni  

Časti tela 

Oblečenie – slovná zásoba 

Prídavné mená, ktoré popisujú 

vlastnosti predmetu 

Určitý a neurčitý člen podstatných mien 

Jednotné a množné číslo podstatných 

mien 

Žiak vie: 

 popísať časti svojho oblečenia 

 priradiť k jednotlivým častiam oblečenia 

vlastnosti, ktoré im prináležia 

 správne použiť neurčitý člen, keď sa o 

predmete rozpráva prvý krát 

 použiť sloveso „anziehen“ 

Multikulturálna 

výchova 

 

Jedlo a pitie 15 Jedlo 

Nápoje 

Jedlo – slovná zásoba 

Nápoje – slovná zásoba 

Žiak vie: 

 pomenovať jednotlivé jedlá 

Multikulturálna 

výchova 
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Raňajky, obed, večera 

Obľúbené jedlo Nákupy 

Vyjadrenie ceny 

 

Chutné a nechutné jedlo – vyjadrenie 

svojho názoru 

Jedálenský príbor 

Vyjadrenie ceny 

 vyjadriť svoj názor na kvalitu jedla 

 a povedať, či dané jedlo má rád alebo nie 

 popísať časti jedálenského príboru 

 vyjadriť cenu v eurách 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Škola 15 Trieda 

Učebné pomôcky 

Pokyny v triede 

Zariadenie triedy - slovná zásoba  

Učebné pomôcky - slovná zásoba  

Určitý a neurčitý člen podstatných mien 

Privlastňovacie zámená „môj, tvoj“ 

Žiak vie: 

 opísať svoju triedu a zariadenie v triede 

 pomocou prídavných mien opísať svoju 

školu a triedu 

 povedať, ktoré učebné pomôcky používa 

 rozumieť pokynom a dokáže ich splniť 

Multikulturálna 

výchova 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Rok 10 Ročné obdobia 

Počasie 

Štyri ročné obdobia – slovná zásoba 

Počasie a zmeny v prírode v ročných 

obdobiach 

Žiak vie: 

 pomenovať ročné obdobia 

 jednoducho opísať počasie v jednotlivých 

ročných obdobiach  

OŽP 

a enviromentálna 

výchova 

Sviatky 10 Narodeniny  

Advent  

Vianoce  

Veľká noc 

Koľko máš rokov? 

Základná slovná zásoba na danú tému 

Hry, riekanky, piesne a aktivity na danú 

tému 

Žiak vie: 

 zablahoželať k sviatku 

 foneticky správne a zreteľne zaspievať 

 pesničky, a prednášať riekanky 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Nemecký jazyk                              Ročník: ôsmy 
                                                                                     2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Škola 15 Strašidelná škola 

Strašidelná rozprávka – 

obmeny 

Rozprávanie príbehu 

Vetné modely 

Nová slovná zásoba na školu a bývanie 

Reprodukcia textu 

Datív podstatných mien 

Skloňovanie podstatných mien 

Vetné modely s vedľajšou vetou 

Žiak vie: 

- pochopiť cudzojazyčný text 

- utvoriť otázky 

- použiť N. A. 

- jednotné a množné číslo podstatných mien 

- použiť sloveso mogen 

- správne časovať modálne slovesá 

- časovať sloveso sein 

MVD 

OZŽ 

RGV 

VRM 

 

ETV, HUV 
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Bývanie, rodina 

 

 

 

16 Rozprávka 

Ako žili roľníci 

v minulosti 

Život roľníkov 

v Nemecku 

List 

Nová slovná zásoba 

Rozprávanie rozprávky 

Zoradiť príbeh podľa poprehadzovaného 

textu 

Modálne slovesá 

Žiak vie: 

- správne pochopiť text 

- orientovať sa v nemeckej mape 

- zahrať v cudzo jazyku jednoduchú scénku 

- použiť predložky s datívom 

- tvoriť vety podľa vetného rámca, vedľajšie 

vety, použiť spojku wenn 

MVD 

DPV 

VRM 

DEJ, GEO 

 

 

.Cirkus 

Wikingovia 
12 Cirkusové senzácie 

Stalo sa to v roku 1625 

Život Wikingov 

Mesto Heithtabu 

 Pochopenie textu podľa novej sl. zásoby 

Porovnať život v minulosti a dnes 

Tvorba jednoduchých otázok 

Slovesá v minulom čase 

Nepravidelné slovesá 

- Žiak vie: 

- odpovedať na otázky, použiť jednoduché vety 

- správne sa orientovať v textečasovať slovesá 

v minulom čase 

- kto boli Wikingovia, kde žili 

TVP 

VRM 

OZŽ 

GEO, DEJ 

 

Domáce 

zvieratá 

12  

Domáce zvieratá. Mačka 

Práca v školskej ZOO 

Rozprávanie príbehu 

Vedľajšie vety 

Neurčitý člen 

Nový neznámy text 

Pomenovať domáce zvieratá 

Viesť dialóg a dotvoriť príbeh 

Vzťažne spojky weil, denn, warum 

Neurčité zámená 

Žiak vie: 

- pomocou jednoduchých viet porozprávať 

o práci v školskej ZOO 

- dotvoriť príbeh 

- zahrať scénku 

- použiť vedľajšie vety so spojkami weil, denn, 

warum 

- použiť zámeno kein 

 

 

VRM 

 

 

OZŽ 

 

GEO 

 

Škola v prírode 
11 Prvý deň v škole v prírode 

Čo robíš rád? 

Sprévsky les   Výlet 

Pieseň    Skloňovanie 

osobných zámen 

Spoznávanie nemeckých piesní 

Melódia nemeckej výslovnosti 

Osobné a privlastňovacie zámená 

 Žiak vie: 

- správne čítať nemecký text 

- orientovať sa na mape Nemecka 

- porozprávať jednoduchý príbeh o výlete 

- naučiť sa naspamäť pieseň 

- použiť spojku dass 

VRM 

 

ETV, VRM 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Nemecký jazyk 
Ročník: deviaty  

2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Bývanie 9 Život a bývanie v 

minulosti 

Porovnanie života v 

Slovná zásoba, slovesé  v minulom a 

prítomnom čase, modálne slovesá 

Žiak vie: 

správne pochopiť text 

orientovať sa v nemeckej mape 

VMR OŽZ 

TVP 
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minulosti a dnes 

 Ja moje bývanie 

zahrať v cudzo jazyku jednoduchú scénku 

použiť predložky s datívom 

tvoriť vety podľa vetného rámca, ved. vety 

použiť spojku wenn 

Chlapci a 

dievčatá 
8 Aké sú dievčatá 

Akí sú chlapci 

Viesť dialóg o tom, aké sú dievčatá – 

práca s textom – slovná zásoba 

Žiak vie:  

-pochopiť cudzojazyčný text, dokáže ho 

reprodukovať 

- použiť vedľajšiu vetu s „dass“ 

VMR 

Voľný čas a 

hobby 
8 Interviev do školského 

časopisu 

Hobby môjho 

spolužiaka 

Víkend podľa môjho 

srdca 

Využitie slovnej zásoby 

Vedľajšej vety,  odálnych slovies 

 

Žiak dokáže: klásť jednoduché otázky a 

odpovedať na ne 

Žiak vie: memorovať text 

Žiak vie: v jednoduchých vetách porozprávať 

o svojom koníčku 

OŽZ, TVP 

Stredovek 15 Denný plán rytiera  

Obliehanie hradu 

Čo robili v stredoveku 

História nášho regiónu 

Tvorenie perfekta slovies a viet 

reprodukcia textu 

využitie vedomostí z histórie 

Žiak vie: tvoriť vety podľa vetného rámca v 

perfekte 

použiť vedomosti a pripraviť projekt o našom 

meste 

pochopiť text a prerozprávať ho 

TVP, VMR 

Bývanie 10 

 

Bývanie v domoch Slovná zásoba bývanie a objekty 

Práca s neznámym textom 

Žiak dokáže: porozprávať o svojom dome 

a byte tvoriť vedľajšie vety 

doplniť sloveso v správnom tvare perfekta 

MVK 

VMR 

 

Masmédiá, 

knihy, 

ťasopisy 

16 Čo čítam rád 

Moja obľúbená kniha 

Môj obľúbený časopis 

Moja obľúbená hudba 

Môj obľúbený spevák 

Môj vzor 

 

Využitie slovnej zásoby, perfekta, 

modálnych slovie, vedľajšej vety, práca 

s neznámym textom,  

žiak vie rozprávať na témy,pripraví 

projekt,zvládne gramatické javy 

 

OŽZ TVP, VMR 
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Názov predmetu Matematika 

Časový rozsah výučby 5 hod./týždenne; 165 hodín/ročne 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Matematika 

 

Charakteristika  predmetu 

 Učebný predmet matematika v nižšom sekundárnom vzdelávaní  je zameraný na rozvoj 

matematickej kompetencie tak, ako ju formuloval Európsky parlament: „Matematická 

kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať matematické myslenie na riešenie rôznych 

problémov v každodenných situáciách. Vychádzajúc z dobrých numerických znalostí sa dôraz 

kladie na postup a aktivitu, ako aj na vedomosti. Matematická kompetencia zahŕňa na rôznych 

stupňoch schopnosť a ochotu používať matematické modely myslenia (logické a priestorové 

myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky).“ „Potrebné vedomosti 

z matematiky zahŕňajú dobré vedomosti o počtoch, mierkach a štruktúrach, základné operácie 

a základné matematické prezentácie, chápanie matematických termínov a konceptov 

a povedomie o otázkach, na ktoré matematika ponúka odpovede. Jednotlivec by mal mať 

zručnosti na uplatňovanie základných matematických princípov a postupov v každodennom 

kontexte doma, v práci a na chápanie a hodnotenie sledu argumentov. Jednotlivec by mal byť 

schopný myslieť matematicky, chápať matematický dôkaz, komunikovať v matematickom 

jazyku a používať vhodné pomôcky. Pozitívny postoj v matematike je založený na 

rešpektovaní pravdy a na ochote hľadať príčiny a posudzovať ich platnosť.“ 

Obsah vzdelávania je spracovaný na kompetenčnom základe. Pri prezentácii nových 

matematických poznatkov sa vychádza z predchádzajúceho matematického vzdelania žiakov, 

z ich skúseností s aplikáciou už osvojených poznatkov. Vyučovanie sa prioritne zameriava na 

rozvoj žiackych schopností, predovšetkým väčšou aktivizáciou žiakov. Vzdelávací obsah 

učebného predmetu je rozdelený na päť tematických okruhov: Čísla, premenná a počtové 

výkony s číslami Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy Geometria a meranie Kombinatorika, 

pravdepodobnosť, štatistika Logika, dôvodenie, dôkazy. 
V tematickom okruhu Čísla, premenná a počtové výkony s číslami sa dokončuje 

vytváranie pojmu prirodzeného čísla, desatinného čísla, zlomku a záporných čísel. Žiaci sa 

oboznamujú s algoritmami počtových výkonov v týchto číselných oboroch. Súčasťou tohto 

okruhu je dlhodobá propedeutika premennej, rovníc a nerovníc. 
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V tematickom okruhu Vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy žiaci objavujú kvantitatívne 

a priestorové vzťahy, zoznámia sa s pojmom premennej veličiny a jej prvotnou reprezentáciou 

vo forme, tabuliek, grafov a diagramov. Skúmanie týchto súvislostí smeruje k zavedeniu 

pojmu funkcie. 

V tematickom okruhu Geometria a meranie sa žiaci zoznamujú so základnými 

geometrickými útvarmi, skúmajú a objavujú ich vlastnosti. Učia sa zisťovať odhadom, 

meraním a výpočtom veľkosť uhlov, dĺžok, povrchov a objemov. Riešia polohové a metrické 

úlohy z bežnej reality. Dôležité miesto má rozvoj priestorovej predstavivosti. 

V tematickom okruhu Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika sa žiaci naučia 

systematicky vypisovať možnosti a zisťovať ich počet, čítať a tvoriť grafy, diagramy 

a tabuľky dát, rozumieť bežným pravdepodobnostným a štatistickým vyjadreniam. 

V tematickom okruhu Logika, dôvodenie, dôkazy, ktorý sa prelína celým 

matematickým učivom, rozvíjajú žiaci svoju schopnosť logicky argumentovať, usudzovať, 

hľadať chyby v usudzovaní a argumentácii, presne sa vyjadrovať a formulovať otázky. 

Ciele predmetu 

Cieľom matematiky na 2. stupni ZŠ je, aby žiaci získali schopnosť používať 

matematiku v svojom budúcom živote. Matematika má rozvíjať u žiakov logické a kritické 

myslenie, schopnosť argumentovať a komunikovať a spolupracovať v skupine pri riešení 

problému. Žiaci by mali spoznať matematiku ako súčasť ľudskej kultúry a dôležitý nástroj pre 

spoločenský pokrok. Vyučovanie matematiky musí byť vedené snahou umožniť žiakom, aby 

získavali nové vedomosti špirálovite a s množstvom propedeutiky, prostredníctvom riešenia 

úloh s rôznorodým kontextom, tvorili jednoduché hypotézy a skúmali ich pravdivosť, vedeli 

používať rôzne spôsoby reprezentácie matematického obsahu (text, tabuľky, grafy, diagramy), 

rozvíjali svoju schopnosť orientácie v rovine a priestore. Má napomôcť rozvoju ich 

algoritmického myslenia, schopnosti pracovať s návodmi a tvoriť ich. Výsledkom vyučovania 

matematiky by malo byť správne používanie matematickej symboliky a znázorňovania 

a schopnosť čítať s porozumením súvislé texty obsahujúce čísla, závislosti a vzťahy 

a nesúvislé texty obsahujúce tabuľky, grafy a diagramy. Žiaci by mali vedieť využívať 

pochopené a osvojené postupy a algoritmy pri riešení úloh, pričom vyučovanie by malo viesť 

k budovaniu vzťahu medzi matematikou a realitou.  

Matematika sa podieľa na rozvíjaní schopností žiakov používať prostriedky IKT na 

vyhľadávanie, spracovanie, uloženie a prezentáciu informácií. Použitie vhodného softvéru by 

malo uľahčiť niektoré namáhavé výpočty alebo postupy a umožniť tak sústredenie sa na 

podstatu riešeného problému.  

Matematika má viesť žiakov k získaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom 

učenia sa, k aktivite na vyučovaní a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa. Má 

podporovať a upevňovať kladné morálne a vôľové vlastnosti žiakov, ako je samostatnosť, 

rozhodnosť, vytrvalosť, húževnatosť, sebakritickosť, kritickosť, cieľavedomá sebavýchova 

a sebavzdelávanie, dôvera vo vlastné schopnosti a možnosti, systematickosť pri riešení úloh. 

Kľúčové kompetencie žiakov: 

 Žiak používa prirodzené, celé a racionálne čísla pri opise reálnej situácie, 

vykonáva  spamäti aj písomne základné počtové výkony s číslami, upevní 

algoritmus násobenia a delenia prirodzených čísel písomne, spamäti a zároveň 

má možnosť spätnej kontroly a precvičenia si pomocou kalkulačky. 
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 Na čísla sa pozerá, ako na  prostriedky objektívneho poznania reality, 

prostredníctvom možnosti kontroly výpočtov spolieha sa na počtovými 

výkonmi zistené výsledky 

 Osvojuje si nový  pojem  desatinné číslo ako súčasť bežného života, ovláda 

zápis 

 a správne čítanie  ako aj počtové výkony súvisiace s novým typom čísel. Vidí 

 súvislosť medzi jednotlivými počtovými operáciami a konkrétnym využitím 

v praxi napr. 

 pri počítaní s peniazmi, váhou dĺžkou atď. Žiak získava zručnosť a osvojuje si 

algoritmus násobenia a delenia desatinných čísel, pričom si uvedomuje rozdiel 

medzi desatinným a prirodzeným číslom. Rieši rôzne úlohy, v ktorých aplikuje 

osvojené poznatky o počtových výkonoch s desatinnými číslami. 

 S využitím štvorčekovej siete sa zoznamuje sa s obsahom rovinných útvarov, 

zároveň si osvojuje zručnosti pri výpočtových úlohách súvisiacich s obvodom 

a obsahom 

 obdĺžnika a štvorca. Žiak pozná meracie prostriedky a ich jednotky, vie ich 

samostatne používať aj pri praktických meraniach. 

 Žiak určuje veľkosť uhla a chápe ho ako súčasť roviny, pozná spôsob merania 

uhlov 

 a počítania s uhlami. Zoznamuje sa s jednotkami veľkosti uhla, vie premieňať 

uvedené 

 jednotky z väčších na menšie a opačne. Pozná spôsob merania uhlov 

a počítanie s uhlami. 

 Žiak prostredníctvom hier a manipulatívnych činností získa skúsenosti 

s organizáciou konkrétnych súborov predmetov podľa zvoleného ľubovoľného 

a podľa vopred daného určitého kritéria. Vie z daného počtu prvkov vybrať 

skupinu s daným počtom  prvkov podľa určeného pravidla a vypočítať  počet 

možností výberu, je schopný orientovať sa  v množine údajov 

 

Stratégie vyučovania 

Zahŕňajú postupy, ktoré sú používané pri vyučovaní a vedú žiakov k tvorivej samostatnej, ale 

i skupinovej práci 

 metóda pokusu a omylu - skúsenostné učenie 

 metódy diskusie, motivačný rozhovor- žiaci hľadajú a učia sa rozoberať 

riešenie z rôznych pohľadov, snažia sa dospieť k správnemu riešeniu čo 

najjednoduchšou cestou 

 Postup od jednoduchšieho k zložitejšiemu – využíva sa nadväznosť učiva 

 Demonštračné metódy- názornosť a využívanie pojmov z praxe 

 Metódy samostatnej práce 

 Metódy skupinovej práce 

 Problémové vyučovanie 

 Didaktické hry 

 Tvorba pracovných listov 
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Učebné zdroje 

Učebné zdroje pri vyučovaní matematiky sú predovšetkým učebnica, pracovný zošit, 

zbierky úloh, pracovné listy vytvárané vyučujúcimi a internet.  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Hodnotenie žiakov je dôležité pre zisťovanie úrovne  získaných vedomostí a zručností. 

Rozhodujúcim kritériom hodnotenia je výkonový štandard. Hodnotenie nesmie spĺňať len 

funkciu diagnostickú, ale aj funkciu motivačnú , ktorá rozvíja charakterové vlastnosti  žiakov. 

Pri hodnotení musí byť zabezpečený spravodlivý, objektívny a individuálny prístup 

k žiakovi.  

 

Predmet je klasifikovaný. Vo výslednej známke sú zohľadnené výsledky 

z nasledovných metód a foriem hodnotenia: 

1. Pozorovanie činnosti žiakov:   formulácie matematických viet, záujem o predmet, 

vypracovávanie domácich úloh, príprava na vyučovanie, práca na hodinách – hodnotenie  

známkou 

 

2.Ústne skúšanie (monológ, dialóg):  - kolektívne  - do skúšania sú zapojení všetci 

žiaci, ide o zistenie, či žiaci pochopili vysvetlené učivo 

3. Písomné skúšanie -   vo vyučovaní matematiky  je významnou metódou kontroly 

dosahovaných výsledkov. Písomné práce poskytujú úplný obraz o stave a úrovni vedomostí 

žiakov. Písomné skúšanie ukazuje to, či si žiaci trvalo s porozumením osvojili nové učivo, 

ako vedia samostatne používať získané poznatky v konkrétnych úlohách, či vykonávajú 

správne numerické výpočty , úpravy a presné konštrukcie, či vedia zostrojovať grafické 

znázornenia údajov. 

 
Používané formy písomných prác: 

 
  priebežné testy (10-20 minút) - kontrolné orientačné práce obsahujú úlohy 

z krátkeho úseku učiva. Ich cieľom je zistiť, či žiaci pochopili prebraté učivo, 

zistiť typické chyby a individuálne nedostatky jednotlivých žiakov – 

hodnotené známkou 

 klasifikačné testy- kontrolné práce - tematické ( do 45 min.) - tematické 

písomné skúšky sa píšu po odučení tematického celku – hodnotené známkou 

 štvrťročné testy(45 min.) - štvrťročné písomné skúšky sú povinné pre všetkých 

žiakov –hodnotené známkou 

 vstupné a výstupné testy– orientačná písomná práca  -hodnotené známkou 

 

 

Obsah predmetu 

5. ročník 

 Násobenie a delenie prirodzených čísel v obore do 10 000 Upevnenie a prehĺbenie 

násobenia a delenia prirodzených čísel v obore násobilky. Násobenie a delenie spamäti 

v obore do 100. Násobenie ako postupné sčítavanie a delenie na rovnaké časti aj ako postupné 
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odoberanie. Násobenie a delenie po častiach. Násobenie súčtu a rozdielu jednociferným 

číslom v obore do 100. Delenie so zvyškom v obore do 100. Násobenie a delenie 

jednoduchých čísel spamäti. Násobenie a delenie písomne jednociferným číslom v obore do 

10 000 (pomocou kalkulačky aj dvojciferným a trojciferným číslom). Riešenie aplikačných 

úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické myslenie. 

 Vytvorenie oboru prirodzených čísel do a nad milión Vytvorenie predstavy 

o veľkých číslach. Rád číslice v zápise prirodzeného čísla. Čítanie a písanie veľkých 

prirodzených čísel. Porovnávanie, usporiadanie, zaokrúhľovanie prirodzených čísel. Číselná 

os, vzdialenosť na číselnej osi (propedeutika desatinných čísel – učivo o eurách a centoch). 

Rímske číslice. Riešenie slovných úloh a úloh na rozvíjanie matematickej gramotnosti. 

 Počtové výkony s prirodzenými Sčítanie a odčítanie prirodzených čísel spamäti, 

písomne a na kalkulačke (aj mimo oboru do 100 s násobkami 10, 100, atď.) Porovnávanie 

rozdielom. Sčítanie a odčítanie na kalkulačke. Násobenie a delenie prirodzených čísel 

spamäti, písomne (dvojciferným a trojciferným číslom), na kalkulačke (aj mimo oboru do 100 

s násobkami 10, 100, atď.) Násobenie a delenie ako vzájomne opačné matematické operácie. 

Poradie počtových výkonov. Kontextové úlohy. Propedeutika záporných čísel. 

 Geometria a meranie Geometrické útvary. Rysovanie – základné pravidla rysovania. 

Rovnobežky, kolmice v bežnom živote. Rysovanie rovnobežníka. Meranie dĺžky úsečky, 

jednotky dĺžky, premena jednotiek  m, dm, cm, mm v obore prirodzených čísel. Obvod 

trojuholníka, štvorca, obdĺžnika. Kocka, kváder. Stavba telies zo stavebnicových kociek. 

Stavba telies na základe stanovených podmienok (podľa plánu). Zväčšovanie a zmenšovanie. 

 Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické znázornenie údajov. Pravdepodobnostné hry, 

pokusy a pozorovania. Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri pokusoch. Voľba stratégie. 

Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. 

6. ročník 

 Počtové výkony s prirodzenými číslami Násobenie a delenie prirodzených čísel 

spamäti, písomne a na kalkulačke, delenie so zvyškom. Deliteľnosť dvoma, piatimi, desiatimi. 

Sčítanie a odčítanie, resp. násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie a ich využitie 

pri riešení jednoduchých slovných úloh .Dohoda o poradí počtových výkonov a porovnanie 

s poradím operácii na kalkulačke. Počítanie so zaokrúhlenými číslami. 

 Desatinné čísla. Počtové výkony (operácie) s desatinnými číslami Kladné desatinné 

číslo – rád číslice v jeho zápise. Zobrazenie desatinného čísla na číselnej osi. Vzdialenosť 

čísel na číselnej osi. Porovnávanie, usporiadanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel. Sčítanie, 

odčítanie, násobenie a delenie desatinných čísel (spamäti, písomne a na kalkulačke). 

Násobenie a delenie desatinných čísel číslami 10, 100, 1000, číslom prirodzeným, desatinným 

(spamäti, písomne) počítanie na kalkulačke jednoduché úlohy na poradie počtových operácií a 

na riešenie jednoduchších kontextových úloh z reálneho života. Periodické delenie dvoch 

prirodzených čísel. Propedeutika zlomkov a nepriamej úmernosti. Sčítanie a odčítanie, resp. 
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násobenie a delenie ako navzájom opačné operácie Premena jednotiek dĺžky - km, m, dm, cm, 

mm a hmotnosti -t, kg, dag, g, mg. 

 Obsah obdĺžnika a štvorca Výpočet približného obsahu rovinných útvarov 

v štvorcovej sieti. Obvod a obsah štvorca a obdĺžnika s celočíselnými (ako počet štvorcov 

štvorcovej siete) aj s desatinnými rozmermi. Jednotky obsahu – premena jednotiek obsahu – 

mm², cm², dm², m², km², ha, a. Výpočet obvodov a obsahov obrazcov zložených zo štvorcov 

a obdĺžnikov. 

 Uhol a jeho veľkosť, operácie s uhlami Uhol a jeho veľkosť. Veľkosť uhla, jednotky 

a pomôcky na meranie uhlov. Konštrukcia osi uhla. Porovnávanie uhlov. Rozdelenie uhlov 

podľa veľkosti. Uhly v trojuholníku. Rozdelenie trojuholníkov podľa veľkosti uhlov. Uhly 

vrcholové a susedné. Sčítanie a odčítanie uhlov a ich veľkostí. Násobenie a delenie uhlov 

dvomi. 

 Kombinatorika v úlohách Usporiadanie prvkov do radu. Tvorenie dvoj-, troj-, 

štvorciferných čísel  z daného počtu číslic. Riešenie slovných úloh s kombinatorickou 

motiváciou – rôznymi spôsobmi. Propedeutika štatistiky, pravdepodobnosti a kombinatoriky. 

7. ročník 

 Zlomky. Počtové výkony so zlomkami. Racionálne čísla Zlomok, znázornenie 

zlomkovej časti celku (aj vhodným diagramom). Znázornenie zlomkov na číselnej osi. 

Rovnosť zlomkov pre ten istý celok, ich krátenie a rozširovanie. Základný tvar zlomku. 

Porovnávanie a usporadúvanie zlomkov s rovnakými čitateľmi alebo rovnakými 

menovateľmi. Sčitovanie a odčítavanie zlomkov s rovnakými menovateľmi, prevodom na 

spoločný menovateľ, krížové pravidlo. Zmiešane číslo. Násobenie a delenie zlomku 

prirodzeným číslom. Počítanie so zlomkami prevodom na desatinné čísla (hlavne na 

kalkulačke aj približne s danou presnosťou). Vzťah medzi zlomkom a desatinným číslom. 

Zlomok a delenie, vzťah zlomkov a delenia, zlomok ako číslo. 

 Percentá Percento, základ, časť prislúchajúca k počtu percent, počet percent. Promile 

je použitie v praxi. Vzťah percent, zlomkov a desatinných čísel. Znázorňovanie časti celku 

a počtu percent vhodným diagramom. Jednoduché úrokovanie. Riešenie slovných úloh . 

 Objem a povrch kvádra a kocky Niektoré spôsoby zobrazovania priestoru (voľné 

rovnobežné premietanie). Obrazy kvádra a kocky vo voľnom rovnobežnom premietaní, 

viditeľnosť hrán. Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich znázorňovanie, nárys, pôdorys, 

a bokorys, úlohy na rozvoj priestorovej predstavivosti. Sieť kvádra a kocky. Objem kvádra 

a kocky. Jednotky objemu m³, dm³, cm³, mm³ , hl, liter, dl, cl, ml a ich premena. Povrch 

kvádra a kocky. 

 Pomer. Priama a nepriama úmernosť Pomer, rozdeľovanie celku v danom pomere. 

Mierka plánu a mapy. Riešenie úloh. Priama a nepriama úmernosť. Jednoduchá trojčlenka (aj 

zložená). Využitie priamej úmernosti v praxi . 

 Kombinatorika - riešenie úloh Úlohy na tvorbu skupín predmetov a ich počte z 
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oblasti rôznych hier, športu a z rôznych oblastí života . Rôzne spôsoby vypisovania na 

jednoduchých úlohách (bez podmienok; využiť pravidlo súčtu). Objavovanie možností 

a zákonitostí. Pravidlo súčinu. Úlohy s podmienkami.  Riešenie jednoduchých 

kombinatorických úloh (na základe hier a pokusov). Riešenie kombinatorických úloh rôznymi 

metódami (stromový diagram, stromový graf, príprava tabuliek, systematické vypisovanie 

možností). 

8. ročník 

 Celé čísla. Počtové výkony s celými číslami Kladné a záporné čísla v rozšírenom 

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

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

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

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

kladným. Slovné úlohy. 

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

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

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

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

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

z jednoduchého vzorca. Dopočítavanie chýbajúcich údajov v jednoduchých vzorcoch. 

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

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

Trojuholníková nerovnosť a veľkosti súčtu vnútorných uhlov trojuholníka. Rovnoramenný 

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

konštrukčné úlohy. 

 Rovnobežníky, lichobežníky, obsah trojuholníka Rovnobežky preťaté priamkou 

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

vlastnosti vyplývajúce z rovnobežnosti. Výška rovnobežníka. Konštrukcia rovnobežníkov. 

Pravouhlý a rovnoramenný lichobežník, ich vlastností. Jednoduché konštrukcie 

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

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

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

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

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

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

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

 Pravdepodobnosť, štatistika Pravdepodobnostné hry a pokusy. Rôzne úlohy na 

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

systemizácia pri jednoduchých a primeraných experimentoch. Zobrazenie skupín údajov, 

tvorba grafov a diagramov. 
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9. ročník 

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

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

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

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

Počítanie s veľkými číslami, zaokrúhľovanie a odhad výsledku. 

 Riešenie lineárnych rovníc a nerovníc Riešenie jednoduchých lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných úprav. Riešenie jednoduchých lineárnych nerovníc, ich vzťah 

k príslušnej lineárnej rovnici, jednoduché grafické znázornenie riešenia. Riešenie 

jednoduchých lineárnych rovníc s neznámou v menovateli. Vyjadrenie neznámej zo vzorca. 

Riešenie slovných úloh, ktoré vedú k lineárnej rovnici alebo nerovnici. 

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

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

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

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

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

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

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

praktických úloh. 

 Grafické znázorňovanie závislostí Karteziánsky súradnicový systém. Rôzne spôsoby 

znázorňovania – grafy závislostí. Súvis grafu s niektorými základnými vlastnosťami 

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

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

a nepriamej úmernosti. 

 Podobnosť trojuholníkov Podobnosť geometrických útvarov, pomer podobnosti. 

Úsečka rozdelená v danom pomere. Podobnosť trojuholníkov. Riešenie primeraných 

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

topografické práce v reálnych situáciách. 

 Štatistika Štatistické prieskumy, triedenie, náhodný výber. Realizácia vlastných 

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

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

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

Predmet: Matematika Ročník: piaty 

5hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
I. Opakovanie učiva 5  Sčitovanie, odčitovanie, delenie a násobenie  v obore 

do 10 000 

Žiak  

- vie pohotovo spamäti sčitovať, odčitovať 

- vie pohotovo spamäti násobiť a deliť v obore do 100, 

v jednoduchých prípadoch aj vo vyššom obore.  

- pozná a vie používať algoritmus násobenia jednociferným 

a dvojciferným číslom, a algoritmus písomného  delenia 

jednociferným číslom 

 

II. Vytvorenie 

Oboru prirodzených 

čísel do a nad milión 

22 Množina 

prirodzených čísel 

Veľké čísla 

Číselné rády 

Číselná os 

Rímske číslice 

Vytvorenie predstavy o veľkých číslach 

Počítanie po desaťtisícoch, tisícoch, stovkách 

Čítanie a písanie prirodzených čísel 

Rád číslice v zápise prirodzeného čísla 

Porovnávanie prirodzených čísel 

Usporiadanie prirodzených čísel 

Zaokrúhľovanie prirodzených čísel 

Zobrazovanie prirodzených čísel 

na číselnej osi .Vzťahy medzi číslami ,susedné čísla, 

párne a nepárne čísla Zápis rímskych číslic 

Žiak 

- si dotvorí správnu interpretáciu zaokrúhleného čísla. 

- vie čítať, písať, znázorňovať, zaokrúhľovať, porovnať dve 

prirodzené čísla, rozkladať na jednotky rôzneho rádu a opačne, 

skladať z jednotiek rôzneho rádu dané číslo 

- ovláda algoritmus riešenia slovnej úlohy 

na porovnávanie dvoch čísel 

Enviromentálna 

výchova 

III. Počtové výkony 

s prirodzenými 

číslami 

52 Počítanie spamäti 

Sčítanie a odčítanie 

Násobenie a delenie 

Práca s kalkulačkou 

Slovné úlohy 

Približné výpočty 

Rovnosť, rovnica 

Nerovnosť, 
Nerovnica 

Násobenie a delenie spamäti mimo obor 

Násobilky v obore do 100 

Delenie so zvyškom v obore do 100 

Násobenie a delenie písomne jednociferným 

číslom a v jednoduchých prípadoch aj spamäti 

Násobenie a delenie pomocou kalkulačky aj 

dvojciferným číslom 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na 

násobenie a delenie . Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel spamäti, písomne a na 

kalkulačke 

Približné počítanie so zaokrúhlenými číslami 

Riešenie jednoduchých slovných úloh na 

sčítanie a odčítanie 

Žiak 

- vie spamäti a písomne pohotovo sčitovať a odčitovať 

prirodzené čísla a vykonať skúšku správnosti 

-vie písomne sčitovať aj viac sčítancov 

-vie pohotovo používať kalkulačku  

- vie pohotovo počítať spamäti z praktického hľadiska 

primerané príklady na všetky počtové výkony , 

vrátane delenia so zvyškom 

- porozumie súvislým  textom znázorňujúcim reálne 

situácie 

- vie rozlíšiť rozdiel medzi pojmom nerovnosť 

a nerovnica ,vie doplniť chýbajúce čísla v príkladoch 
 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 
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IV. Geometria a 

meranie 
35 Trojuholník 

Štvoruholník 

Kružnica 

Kruh 

Rovinné útvary trojuholník, štvoruholník a ich 

porovnanie, kruh, kružnica 

Vytváranie rovinných útvarov rysovaním kolmíc 

a rovnobežiek 

Meranie dĺžky úsečky, súčet a rozdiel dĺžok 

úsečiek, násobok dĺžky úsečky 

Konštrukcia trojuholníka 

Konštrukcia štvoruholníka 

Obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 

Stavba telies zo stavebnicových kociek na 

základe stanovených podmienok 

Zväčšovanie a zmenšovanie geometrických 

tvarov vo štvorcovej sieti 

Žiak 

- získa skúsenosť s rovinnými a priestorovými útvarmi 

- si rozvíja schopnosť stanovenia polohy, dbá na presnosť pri 

meraniach, úhľadnosť pri rysovaniach, rozvíja si jemnú 

motoriku  rúk 

- vie vytvoriť rovinné a priestorové útvary zodpovedajúce 

udaným podmienkam 

- vie zostrojiť kolmice a rovnobežky 
- pozná základnú matematickú symboliku 

- vie odmerať dĺžku úsečky s presnosťou na milimeter, 

vzdialenosť na metre, narysovať úsečku danej dĺžky 

- ovláda premieňať jednotky dĺžky 

-osvojí si konštrukciu trojuholníka, štvoruholníka, vie označiť 

jeho vrcholy a strany 

- vie narysovať kružnicu, určiť jeho polomer a priemer 

- narysuje vo štvorcovej sieti štvorec a obdĺžnik, 

ovláda zväčšovať a zmenšovať ich 

Tvorba 

projektov 

V. Riešenie 

aplikačných úloh 

a úloh rozvíjajúcich 

špecifické 

matematické 

myslenie, tvorivá 

matematika 

18 Štatistické 

a pravdepodobnostné 

nazeranie žiakov 

Aritmetický priemer 

Hry 

Pokusy 

Pozorovania 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické 

znázornenie údajov 

Voľba stratégie a zisťovanie počtu 

Zisťovanie počtu náhodných udalostí pri 

Pokusoch 

 

Zaujímavé úlohy na rozvoj logického myslenia 

Žiak vie na konkrétnych príkladoch  rozoznať istú 

a nemožnú udalosť 

 

 

 

Vie riešiť jednoduchšie SUDOKU a TANGRAMY 

Multikultúrna 

výchova 

VI. Záverečné 

opakovanie a 

písomné práce 

16    

 

 

VII. Kalendár 

matematických úloh 
14  Zaujímavé úlohy z rôznych matematických súťaží 

 

 Tvorba 

projektov 
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Deliteľnosť 

čísel 
10 Násobok a deliteľ, 

Znaky deliteľnosti 

prirodzených čísel, 

Prvočísla a zložené čísla, 

Najmenší spoločný násobok 

a najväčší spoločný deliteľ, 

Slovné úlohy 

Žiak používa pojmy násobok, deliteľ, 

prvočíslo, zložené číslo, najmenší 

spoločný násobok, najväčší spoločný 

deliteľ, rozklad čísla na súčin prvočísel 

Žiak  

-zvládne vytváranie násobkov a deliteľov 

daného čísla spamäti, ovláda znaky 

deliteľnosti prirodzených čísel s využitím pri 

delení čísel spamäti, 

-rozlišuje prvočíslo od zloženého čísla,  

- vie určiť najväčší spoločný deliteľ 

prirodzených čísel  

Environmenálna 

výchova 

Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: šiesty 

 5 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Počtové 

výkony 

s prirodzený 

mi číslami 

19 Násobenie a delenie 

prirodzených 

Dohoda o poradí počtových 

výkonov 

Násobenie a delenie prirodzených čísel spamäti  

(v obore do 100, mimo obor do 100s násobkami 

10, 100, atď. ), písomne a na kalkulačke vrátane 

delenia so zvyškom. Sčítanie a odčítanie, resp. 

násobenie a 

Delenie ako navzájom opačné operácie, využitie 

tejto skutočnosti pri riešení jednoduchých úloh 

ako propedeutika rovníc. Dohoda o poradí 

počtových výkonov, porovnanie s poradím 

operácií na kalkulačkách používaných žiakmi. 

Propedeutika počítania s približnými 

(zaokrúhlenými) číslami. 

Žiak  

- ovláda algoritmus násobenia a delenia 

prirodzených čísel písomne, spamäti a 

zároveň využíva spätnú kontrolu a si 

používanie pomôcky pri počítaní- 

kalkulačky.  

-chápe prirodzené čísla ako súčasť reálneho 

života nie len ako súčasť matematiky a hľadá 

využitie týchto počtových výkonov v 

jednoduchých reálnych situáciách 

Osobný a 

sociálny 

rozvoj 

Environmenálna 

výchova 
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Obsah 

obdĺžnika 

a štvorca 

15 premena jednotiek obsahu, 

výpočet obvodov a obsahov 

obrazcov zložených zo 

štvorcov a obdĺžnikov 

Slovné úlohy 

Pojem štvorec, obdĺžnik, 

označenie vrcholov štvorca 

a obdĺžnika, strán štvorca a obdĺžnika, 

obvod, obsah štvorca a obdĺžnika, 

dĺžkové jednotky, jednotky plochy, 

Žiak  - rozozná, pomenuje a opíše 

geometrické útvary- štvorec a obdĺžnik,  

- ovláda pojem- obsah ako plocha v súvislosti 

s využitím štvorčekovej siete, 

- vie riešiť výpočtové úlohy súvisiace 

s obvodom a obsahom obdĺžnika a štvorca. 

Ochrana 

životného 

prostredia 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Uhol a jeho 

veľkosť, 

operácie 

s uhlami 

24 Uhol a jeho veľkosť 

Os uhla 

Odhad a meranie veľkosti 

uhla, 

Triedenie trojuholníkov podľa 

veľkosti ich uhlov, 

Vrcholové a susedné uhly, 

Súhlasné a striedavé uhly, 

Pojmom uhol, ramená uhla, vrchol uhla, 

rozdelenie uhlov : uhol pravý, tupý, ostrý, 

priamy, plný, rozdelenie trojuholníkov: 

pravouhlý, 

tupouhlý, ostrouhlý trojuholník, 

 susedné a striedavé  uly, 

vrcholové a súhlasné uhly 

Žiak- určuje veľkosť uhla a chápe ho ako 

súčasť roviny, pozná spôsob merania uhlov 

a počítania s uhlami. Zoznamuje sa 

s jednotkami veľkosti uhla, vie premieňať 

uvedené jednotky z väčších na menšie a 

opačne.  

- získané poznatky aplikuje pri triedení 

trojuholníkov podľa veľkosti uhlov a tvorí 

úlohy s tým súvisiace.  

Tvorba 

projektov 

Dopravná 

výchova 

Kombinatorika 

v úlohách 
12 Všetky možné usporiadania 

daného počtu prvkov, 

Výber usporiadania prvkov 

Všetky možné usporiadania daného počtu 

prvkov, výber určitých prvok na 

základe stanovených kritérií, počet 

možných usporiadaný daného počtu prvkov 

Žiak na základe vlastného skúšania 

a experimentovania dokáže určiť všetky 

možné usporiadania daného počtu 

prvkov, pričom taktiež vie z určeného počtu 

prvkov vybrať skupinu daného počtu prvkov 

podľa daného kritéria a zistí 

Enviromentálna 

výchova 

Úlohy z logiky 

Opakovanie 

a písomné 

práce 

22  Rozvoj matematickej logiky Vie správne vyriešiť matematické hádanky a 

hlavolamy 

Multikultúrna 

výchova 

 

Desatinné 

čísla, počtové 

výkony 

s desatinnými 

číslami 

63 Desatinné číslo, 

Porovnanie a usporiadanie, 

Zaokrúhľovanie, sčítanie, 

odčítanie, násobenie, delenie 

desat. čísel 

Desatinné číslo, rád desatinného čísla, 

porovnanie a zaokrúhľovanie desatinných čísel. 

Sčitovanie, 

odčitovanie, násobenie a delenie desatinných 

čísel, aritmetický priemer  v obore desatinných 

čísel, 

Žiak  

-vie uviesť príklady desatinných čísel, čítať a 

zapisovať desatinné čísla, znázorniť 

desatinné číslo (číselná os, napodobeniny 

peňazí), porovnávať, usporiadať 

a zaokrúhľovať desatinné čísla. Pohotovo 

rieši jednoduché príklady na sčitovanie 

a odčitovanie desatinných čísel spamäti, 

náročnejších príkladov písomne, násobí 

desatinné číslo najviac trojciferným číslom 

Tvorba projektu 

Enviromentálna 

výchova 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: siedmy 

 5 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
I. Opakovanie 

a prehĺbenie 

učiva 

6. ročníka 

17 1. Desatinné čísla 

2. Obvod a obsah obdĺžnika 

a štvorca 

3. Uhol a jeho veľkosť 

4. Deliteľnosť čísel 

Upevnenie vedomostí týkajúcich sa 

desatinných čísel- ich porovnávanie, 

zaokrúhľovanie, sčítanie, odčítanie, 

násobenie a delenie. 

Rozlíšenie pojmu obvod, obsah, výpočet 

úloh týkajúcich sa obvodu a obsahu 

štvorca a obdĺžnika z praxe 

Rysovanie uhlov tupých, ostrých, 

rysovanie osí uhla, počítanie s uhlami v 

stupňoch a minútach 

Precvičenie znakov deliteľnosti, najmenší spol. 

násobok, najväčší spol. deliteľ, úlohy s 

Žiak  

- dokáže rozlíšiť pojem  obvod, obsah, 

zvládne 

vypočítať úlohy na obvod a obsah štvorca a 

obdĺžnika 

z praxe 

- narysuje uhol, určí o aký typ uhla ide, 

dokáže 

pracovať s uhlami v stupňoch i minútach, 

sčítať 

a odčítať uhly v stupňoch i minútach 

 - preopakuje znaky deliteľnosti. . 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Zdravý životný 

štýl 

II. Zlomky, 

počtové 

výkony so 

zlomkami. 

Racionálne 

čísla 

29 1. Zlomok, znázornenie 

zlomkovej časti celku 

2. Rovnosť zlomkov, 

krátenie a rozširovanie 

3. Porovnávanie zlomkov 

4. Sčitovanie a odčitovanie 

zlomkov 

5. Násobenie a delenie 

zlomku prirodzeným číslom 

6. Vzťah medzi zlomkom 

a desatinným zápisom 

Vysvetlenie pojmu zlomku, chápanie 

zlomku ako časti z celku 

Nahradenie zlomku iným adekvátnym 

zlomkom za pomoci rozširovania 

a krátenia zlomkov, zlomok v základnom tvare. 

Sčitovanie a odčitovanie zlomkov 

s rovnakými menovateľmi a prevodom 

na spoločného menovateľa, objav 

krížového pravidla. Násobenie a delenie 

zlomku prirodzeným číslo, ostatné 

výpočty prevažne prevodom na des. 

čísla. Interpretácia násobenia zlomkom ako 

výpočtu zlomkovej časti z čísla. Vzťah medzi 

zlomkom a desatinným zápisom 

Žiak  

-vie vysvetliť čo znamená zlomok, chápe ho 

ako 

určitú časť z celku. Dokáže pomenovať jeho 

časti- 

čitateľa, menovateľa- rozlišuje ich význam. 

-zvládne nahradenie daného zlomku iným, 

adekvátnym zlomkom za pomoci algoritmu 

rozširovania a krátenia zlomku. 

-dokáže sčítať a odčítať zlomky s 

rovnakým, ale i rôznym menovateľom 

úpravou na spoločného menovateľa, 

nevyhnutne nie najmenšieho. Spozná 

krížové pravidlo, využiteľné pri úprave 

zlomkov. 

-zvládne násobiť a deliť zlomky 

prirodzeným číslom. 

-vie interpretovať násobenie zlomkom ako 

výpočet 

zlomkovej časti z čísla. 

-rozumie vzájomnému vzťahu medzi 

zlomkom 

a desatinným zápisom čísla a dokáže ho 

aplikovať vo výpočtových úlohách 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

Osobný a 

sociálny 

rozvoj 

Environmentálna 

výchova 
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III. Percentá 26 1. Percento, základ, počet 

percent 

2. Promile 

3. Vzťah percent (promile), 

zlomkov a desatinných čísel 

4. Znázorňovanie počtu 

percent pomocou diagramu 

5. Jednoduché úrokovanie 

Delenie celku na rovnaké časti, chápanie 

jedného percenta ako jednej stotiny. 

Vysvetlenie pojmov základ, počet 

percent, promile. Vysvetlenie súvislosti 

medzi percentom, promile a zlomkami 

a desatinnými číslami. 

Využitie diagramov pri znázorňovaní 

počtu percent 

Jednoduché úrokovanie s využitím 

percent 

Žiak  

-rozumie pojmu jedno percento, chápe ho 

ako jednu stotinu z celku.  

-dokáže rozdeliť celok na rovnaké časti , 

určiť aká časť je jedno percento, čo 

znamená základ i určitý počet percent.   

-vie uviesť konkrétne príklady využitia 

percent v bežnom živote, rozumie pojmu 

promile, zvládne pochopiť vzťah 

percent, zlomkov a desatinných čísel. 

-osvojí si grafické znázorňovanie počtu 

percent 

Environmen-

tálna 

výchova 

 

IV. Objem a 

povrch 

kvádra a kocky 

26 1. Niektoré spôsoby 

zobrazovania priestoru 

2. Obrazy kvádra a kocky vo 

voľnom rovnobežnom 

premietaní 

3. Telesá zložené z kvádrov 

a kociek 

4. Sieť kvádra a kocky 

5. Jednotky objemu a ich 

premena 

6. Objem kvádra a kocky 

7. Povrch kvádra a kocky 

Priblížiť žiakom niektoré spôsoby 

zobrazovania priestoru ako voľné 

rovnobežné premietanie, perspektíva. 

Ukázať obrazy kvádra a kocky vo 

voľnom rovnobežnom premietaní, 

zdôrazniť viditeľnosť, resp. 

neviditeľnosť hrán. 

Telesá zložené z kvádrov a kociek, ich 

znázorňovanie, pôdorys a bokorys, 

úlohy na rozvoj priestorovej 

predstavivosti, sieť kvádra a kocky. 

Jednotky objemu, ich premena. 

Výpočet objemu a povrchu kvádra a 

kocky 

Žiak  

-rozvíja priestorové videnie pomocou 

niektorých spôsobov zobrazovania ako je 

napríklad voľné rovnobežné premietanie, 

zoznámi sa geometrickými útvarmi v 

priestore- kocka, kváder, dokáže ich vo 

voľnom rovnobežnom premietaní 

narysovať, rozlíšiť viditeľné a neviditeľné 

hrany, 

pomenovať steny, vrcholy týchto útvarov. 

-vie nájsť konkrétne príklady z reálneho 

života, kde je 

využiteľný tvar kocky či kvádra, uviesť 

rôzne telesá 

zložené z kociek a kvádrov. Rozumie 

pojmom ako je 

pôdorys, bokorys. 

-rozvíja si priestorovú predstavivosť za 

pomoci rysovania sietí kocky a kvádra. 

-osvojí si po jednotkách dĺžky, plochy 

i jednotky objemutelesa a dokáže vypočítať 

objem a povrch kvádra 

i kocky. Vie aplikovať získané poznatky vo 

výpočtových úlohách z praxe. 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 
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V. Pomer, 

priama 

a nepriama 

úmernosť 

27 1. Pomer, rozdeľovanie celku 

v danom pomere 

2. Priama a nepriama 

úmernosť, trojčlenka 

3. Znázornenie priamej 

a nepriamej úmernosti graficky 

Vysvetlenie pomeru ako určitého druhu 

porovnávania čísel , rozdeľovanie celku 

v danom pomere. Postupný pomer, 

úmera. 

Vzťahy medzi určitými veličinami 

zapísanými vo forme priamej alebo 

nepriamej úmernosti. Výpočet pomocou 

trojčlenky. 

Grafické využitie pri znázorňovaní úloh 

na priamu alebo nepriamu úmernosť. 

Žiak  

-chápe pojem matematický pomer ako 

určitý druh 

porovnávanie čísel. Dokáže toto porovnanie 

aplikovať 

na delenie čísel v určitom pomere, čísla v 

danom 

pomere zväčšovať, zmenšovať. 

-zvládne zapísať vzťahy medzi rôznymi 

veličinami 

pomocou priamej alebo nepriamej 

úmernosti. Rozlíši 

rozdiel medzi priamou a nepriamou 

úmernosťou 

a príslušné úlohy vypočíta. Osvojí si 

výpočet aj 

pomocou trojčlenky. 

-získané poznatky dokáže využiť pri 

grafickom 

znázorňovaní priamej či nepriamej 

úmernosti. 

Environmentálna 

výchova 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

VI. Riešenie 

rôznych úloh z 

kombinatoriky 

19 1. Úlohy na tvorbu skupín 

predmetov z rôznych oblastí 

života 

2. Riešenie jednoduchých 

kombinatorických úloh 

Riešenie úloh na tvorbu skupín 

predmetov z rôznych hier, športu či 

iných oblastí života. 

Využitie hier a pokusov na riešenie 

jednoduchých kombinatorických úloh, riešenie 

kombinatorických úloh i metódami ako sú 

stromový diagram, príprava tabuliek, 

systematické vypisovanie možností. 

Žiak na základe vlastného skúšania 

a experimentovania dokáže určiť všetky 

možné 

usporiadania daného počtu prvkov, pričom 

taktiež vie z určeného počtu prvkov vybrať 

skupinu daného počtu prvkov podľa daného 

kritéria a zistí počet možností výberu, je 

schopný orientovať sa v množine údajov 

 

 

VII. Záverečné 

opakovanie 
11 Úlohy na upevnenie, 

precvičenie a preopakovanie 

učiva 

Riešenie matematických úloh s využitím 

poznatkov, zhrnutie učiva a vzájomné 

prepojenie získaných vedomostí. 

Žiak si poznatky a vedomosti získané počas 

školského roka upevní. Dokáže aplikovať 

získané 

vedomosti v úlohách z praxe a navzájom ich 

prepájať. 

 

 

Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: ôsmy 
5 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
Opakovanie 

vedomostí zo 7. 
12 Zlomky – porovnávanie 

a usporiadanie zlomkov, zápis 

Zápis zlomku, desatinné číslo. Porovnávanie 

zlomkov s rovnakým a rôznym menovateľom, 

Žiak 

vie zapísať zlomok, pozná jeho hodnotu, 

Enviromentálna 

výchova 
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ročníka zlomkov v tvare desatinného čísla 

a naopak 

Sčitovanie a odčitovanie kladných 

racionálnych čísel 

Násobenie a delenie kladných 

racionálnych čísel 

Slovné úlohy 

Percentá – percentá, zlomky 

a desatinné čísla, výpočet 1% 

Výpočet percentovej časti, základu 

a počtu percent v slovných úlohách 

Pomer – priama a nepriama 

úmernosť 

Zmena a rozdelenie v danom 

pomere 

Kocka a kváder – premena jednotiek 

objemu 

Objem a povrch kvádra a kocky 

 

usporiadanie zlomkov zostupne a vzostupne, 

šípkové pravidlo, úprava na rovnakého 

menovateľa 

Počtové operácie s racionálnymi číslami, 

riešenie praktických slovných úloh so 

zlomkami 

 

Percento, zlomok, desatinné číslo, výpočet 1%, 

percentovej časti, základu a počtu percent, 

slovné úlohy 

 

Pomer, členy pomeru, vzťah priamej 

a nepriamej úmernosti, trojčlenka, zmena 

a rozdelenie v danom pomere 

 

Jednotky objemu a ich premieňanie, riešenie 

praktických slovných úloh  

 

vie zapísať ho v tvare desatinného čísla 

a naopak. 

Vie porovnať zlomky s rovnakým 

a rôznym menoavteľom, upraviť ich na 

rovnakého menovateľa 

pohotovo rieši úlohy so zlomkami so 

všetkými matematickými operáciami –

súčet, rozdiel, súčin a podiel 

vie rozlíšiť, pomenovať a vypočítať 

hodnotu časti prislúchajúcej k počtu 

percent  

vie uplatniť dané vedomosti pri riešení 

jednoduchých slovných úloh z 

praktického života 

vie riešiť úlohy s využitím vzťahu  

priamej a nepriamej úmernosti.  

vie rolíšiť rozdiel v zmene a rozdelení 

v danom pomere 

vie pohotovo premieňať jednotky objemu, 

riešiť primerané praktické slovné úlohy na 

výpočet objemu a povrchu kvádra 

a kocky. 

 

Ochrana života 

a zdravia 

 

Dopravná 

výchova 

 

Finančná 

gramotnosť 

Celé čísla, 

počtové výkony 

s celými číslami 

21 Kladné a záporné čísla v rozšírenom 

desatinnom obore. 

Navzájom opačné čísla 

Absolútna hodnota celého 

a desatinného čísla, absolútna 

hodnota nuly. 

Usporiadanie a porovnanie celých 

a desatinných čísel a ich zobrazenie 

na číselnej osi 

Sčitovanie a odčítavanie celých 

a desatinných čísel 

Násobenie a delenie kladných 

a záporných čísel 

Slovné úlohy – kontextové 

a podnetové 

 

Číselná os, kladné a záporné čísla, kladné 

a záporné desatinné čísla  

Navzájom opačné čísla 

Absolútna hodnota celého a desatinného čísla, 

číselná os 

Usporiadanie celých čísel, porovnanie celých 

a desatinných čísel 

Sčítanec, súčet, menšenec, menšiteľ, rozdiel, 

kladné, záporné čísla, znamienkové pravidlá 

Riešenie praktických slovných úloh  

Násobenie, činiteľ, súčin, delenie, delenec, 

deliteľ, podiel, skúška správnosti  

Riešenie primeraných slovných úloh na 

násobenie a delenie 

Žiak 

pozná    vlastnosti    celých    čísel    a    

príklady využitia   celých  čísel  (kladných   a 

záporných) v praxi. 

vie čítať  a písať  celé  čísla  (aj  z rôznych  

tabuliek a grafov). 

vie vymenovať a vypísať dvojice navzájom 

opačných celých čísel (aj z číselnej osi). 

vie určiť  absolútnu  hodnotu  celého  a 

desatinného čísla (racionálneho čísla) a nuly na 

číselnej osi. 

vie orovnávať  celé  čísla  a usporiadať  ich  

podľa veľkosti. 

vie zobraziť celé čísla na číselnej osi.  

vie priradiť  k celému  číslu  obraz  na  číselnej  

osi a opačne. 

vie sčitovať a odčítavať celé a desatinné čísla 

vie iešiť primerané slovné úlohy na sčítanie a 

odčítanie celých a desatinných čísel (kladných 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj, 

 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Dopravná výchova 

 

Ochrana života a 

zdravia 
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a záporných). 

vie   jednoducho   zapísať   postup   riešenia 

slovnej úlohy, výpočet a odpoveď 

Premenná, výraz, 

rovnica 
33 Číselný výraz 

Výrazy s premennou 

Hodnota výrazu 

Rovnosť výrazov 

Sčítanie a odčítanie výrazov 

s premennou 

Násobenie a delenie výrazov číslom 

rôznym od nuly, vynímanie pred 

zátvorku 

Riešenie jednoduchých úloh 

vedúcich na lineárne rovnice bez 

formalizácie do podoby rovnice 

úvahou, metódou pokus – omyl, 

znázornením 

Lineárne rovnice  

Riešenie jednoduchých lineárnych 

rovníc pomocou ekvivalentných 

úprav 

Riešenie jednoduchých slovných 

(kontextových) úloch, ktoré sa dajú 

riešiť pomocou lineárnej rovnice 

Vyjadrenie a výpočet neznámej 

z jednoduchého vzorca 

Využitie úloh na priamu a nepriamu 

úmernosť na propedeutiku funkcií 

 

Číselný výraz, priorita matematických operácií 

pri výpočte hodnoty číselného výrazu 

Výrazy s premennou – algebrický výraz, 

koeficient, premenná, člen s premennou, počet 

členov výrazu 

Hodnota výrazu po dosadení číselnej hodnoty 

za konkrétnu premennú 

Členy výrazu, koeficient, poradie členov 

výrazu 

Sčítanie a odčítanie výrazov s rovnakou 

premennou 

Násobenie a delenie výrazov s premennou 

číslom rôznym od nuly, vynímanie pred 

zátvorku 

Jednoduché slovné úlohy vedúce k riešeniu 

lineárnych rovníc metódou pokus – omyl 

Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických 

výrazov, lineárna rovnica s jednou neznámou, 

ľavá a pravá strana rovnice, riešenie – koreň 

rovnice, skúška správnosti 

Ekvivalentné úpravy pri riešení lineárnych 

rovníc – výmena pravej a ľavej strany rovnice. 

Pričítanie resp. odčítanie čísla, člena s 

premennou k resp. od obidvoch strán rovnice 

Ďalšie ekvivalentné úpravy pri riešení 

lineárnych rovníc – násobenie a delenie oboch 

strán rovnice číslom rôznym od nuly, 

odstránenie zátvoriek a zlomkov z rovnice 

Slovná (kontextová) úloha, zápis, 

matematizácia textu úlohy, postup riešenia, 

zostavenie lineárnej rovnice, skúška, odpoveď 

Dopočítavanie údajov v jednoduchých 

vzorcoch, vyjadrenie neznámej zo vzorca 

Priama a nepriama úmernosť, závislosť veličín, 

tabuľka, pravouhlá sústava súradníc v rovine, 

bod v sústave súradníc, súradnice bodu, graf, 

Žiak 

vie vypočítať hodnotu číselného výrazu a 

uplatniť pri jeho výpočte prioritu 

matematických operácií 

vie rozlišovať medzi číselným výrazom 

a výrazom s premennou 

vie zostaviť jednoduchý výraz s premennou, 

určiť vo výraze členy s premennou a členy bez 

premennej, určiť počet členov výrazu 

vie určiť hodnotu výrazu, keď je daná hodnota 

premennej. 

vie rozhodnúť o rovnosti dvoch výrazov 

vie sčitovať a odčítavať výrazy s premennou 

vie násobiť a deliť výrazy číslom rôznym od 

nuly, vynímať pred zátvorku 

vie riešiť jednoduché slovné úlohy vedúce  

k lineárnej rovnici 

vie rozhodnúť o rovnosti dvoch číselných 

(algebrických) výrazov 

vie postupne pomocou ekvivalentných úprav 

vedieť riešiť jednoduché lineárne rovnice 

vie iešiť jednoduchú lineárnu rovnicu a urobiť 

skúšku správnosti 

Vedieť riešiť lineárne rovnice so zlomkami  

a urobiť skúšku správnosti. 

vie  urobiť zápis úlohy a zapísať postup 

riešenia slovnej úlohy.  

vie iešiť jednoduché slovné (kontextové) úlohy 

vedúce k lineárnej rovnici 

vie overiť správnosť riešenia slovnej úlohy  

vie vyjadriť a vypočítať neznámu 

z jednoduchých vzorcov 

vie  zvoliť vhodnú pravouhlú sústavu súradníc 

v rovine 

vie vyznačiť body v pravouhlej sústave 

súradníc v rovine, resp. určiť jeho súradnice 

vie znázorniť graf priamej a nepriamej 

úmernosti v pravouhlej sústave súradníc  

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

Enviromentálna 

výchova 
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znázornenie priamej a nepriamej úmernosti 

grafom 

 

Trojuholník, 

zhodnosť 

trojuholníkov 

 

11 Trojuholník 

Konštrukcia trojuholníka určeného 

stranami – sss 

Konštrukcia trojuholníka určeného 

stranami a uhlami – sus, usu 

Rovnostranný  a rovnoramenný 

trojuholník 

Rovnostranný  a rovnoramenný 

trojuholník 

Výška trojuholníka 

Ďalšie konštrukcie trojuholníka 

 

Základné prvky trojuholníka – vrcholy, strany, 

vnútorné a vonkajšie uhly trojuholníka, súčet 

vnútorných uhlov trojuholníka, súčet 

vnútorného a vonkajšieho uhla pri vrchole 

trojuholníka, ostrouhlý, pravouhlý, tupouhlý 

trojuholník 

Náčrt, rozbor konštrukčnej úlohy,  

trojuholníková nerovnosť, zápis postupu, 

konštrukcia, skúška správnosti konštrukcie, 

zhodnosť trojuholníkov 

Rovnostranný a rovnoramenný trojuholník, 

objav niektorých ich základných vlastností, 

strany, základňa, hlavný vrchol,  

vnútorné a vonkajšie uhly,  

pravidelný šesťuholník a osemuholník 

Výška trojuholníka (priamka, úsečka, dĺžka 

úsečky),  

päta výšky, priesečník výšok, ortocentrum,  

body trojuholníka,  

body ležiace mimo trojuholníka,  

poloha ortocentra v ostrouhlom, pravouhlom 

a tupouhlom trojuholníku 

Žiak 

vie rozlíšiť základné prvky trojuholníka. 

pozná vetu o vnútorných uhloch trojuholníka 

a vie vypočítať vonkajšie uhly trojuholníka. 

pozná vetu o súčte vnútorného a vonkajšieho 

uhla trojuholníka pri tom istom vrchole 

samostatne rieši úlohy s využitím vlastností 

vnútorných a vonkajších uhlov 

vievykonať rozbor konštrukčnej úlohy.  

vie vysvetliť a zapísať konštrukčný postup 

zostrojenia trojuholníka, aj pomocou 

matematickej symboliky. 

Pozná vetu o trojuholníkovej nerovnosti.  

Vie zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného 

postupu s využitím vety sss, sus, usu.  

Vie popísať rovnostranný a rovnoramenný 

trojuholník a ich vlastnosti. 

Vieť presne a čisto narysovať ľubovoľný 

rovnostranný a rovnoramenný trojuholník.  

pozná vlastnosti výšok v trojuholníku.  

vie zostrojiť výšky trojuholníka. 

Vie zostrojiť priesečník výšok v ľubovoľnom 

trojuholníku. 

vie riešiť ďalšie konštrukčné úlohy s využitím 

poznatkov o výške trojuholníka 

Osobný a sociálny 

rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

Rovnobežníky, 

lichobežníky, 

obsah 

trojuholníka 

25 Rovnobežky preťaté priečkou, 

striedavé a súhlasné uhly pri 

rovnobežkách 

Rovnobežníky a ich základné 

vlastnosti vyplývajúce 

z rovnobežnosti 

Rovnobežníky a ich základné 

vlastnosti vyplývajúce 

z rovnobežnosti 

Výška rovnobežníka  

Konštrukcia rovnobežníkov  

Lichobežník 

Konštrukcia lichobežníka 

Obsah a obvod rovnobežníka 

Obsah a obvod trojuholníka 

Rovnobežnosť, rovnobežné priamky, 

rôznobežky, priečka, uhol, veľkosť uhla, 

susedné a striedavé uhly 

Štvoruholníky, rovnobežníky,  

štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik,  

strany, veľkosti strán, vnútorné uhly 

rovnobežníka (štvoruholníka),  

výšky rovnobežníka,  

uhlopriečky, priesečník (stred) uhlopriečok 

rovnobežníka (vlastnosti),  

súčet vnútorných uhlov 

Pravý, ostrý a tupý uhol,  

základňa, rameno a výška  lichobežníka,  

všeobecný, pravouhlý a rovnoramenný 

lichobežník 

Žiak 

Vieť zostrojiť dve rovnobežné priamky a, 

b preťaté priečkou p.  

vie určiť a vymenovať súhlasné 

a striedavé uhly na dvoch rovnobežkách 

preťatých priečkou. 

Pozná vlastnosti súhlasných a striedavých 

uhlov. 

Rieši úlohy s využitím vlastností 

súhlasných a striedavých uhlov.  

vie načrtnúť a pomenovať rovnobežníky : 

štvorec, kosoštvorec, obdĺžnik, kosodĺžnik  

poznať ich základné vlastnosti.  

Správne rozlišuje (vie vysvetliť rozdiel) 

medzi pravouhlým a kosouhlým 

 

Osobný 

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 
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Obsah a obvod lichobežníka 

Slovné (kontextové a podnetové) 

úlohy z praxe (z reálneho života) 

 

 

Konštrukcia lichobežníka podľa zadaných 

prvkov. 

Odvodenie vzorcov pre výpočet obvodu 

a obsahu štvorca, kosoštvorca, obdĺžnika, 

kosodĺžnika, trojuholníka 

Odvodenie vzorcov pre výpočet obvodu 

a obsahu lichobežníka, formálne výpočty 

obvodu a obsahu  lichobežníka 

Riešenie slovných úloh 

 

rovnobežníkom.  

Vie narysovať štvorec, kosoštvorec, 

obdĺžnik, kosodĺžnik a správne označiť 

ich základné prvky.  

Via riešiť a narysovať primerané 

konštrukčné úlohy pre štvoruholníky 

s využitím vlstností konštukcie 

trojuholníka.  

Vie načrtnúť lichobežník, pomenovať 

a opísať jeho základné prvky.  

Vie zostrojiť ľubovoľný lichobežník 

podľa zadaných prvkov a na základe 

konštrukčného postupu s využitím 

vlastností konštrukcie trojuholníka 

a rovnobežníkov.  

Pozná základné vzorce pre výpočet 

obsahu a obvodu  lichobežníka.  

Vie vypočítať obsah a obvod 

lichobežníka.  

Kruh, kružnica 13  Kruh, kružnica 

Vzájomná poloha priamky a 

kružnice 

Dotyčnica ku kružnici, jej poloha 

voči príslušnému polomeru 

Tetiva kružnice 

Kružnicový oblúk a kruhový 

výsek(odsek), ich stredový uhol 

Dĺžka kružnice (obvod kruhu) 

Obsah kruhu 

Medzikružie 

Kontextové úlohy 

protis 

Kruh K, kružnica k ako množiny bodov určitej 

vlastnosti,  

stred kruhu (kružnice),  

polomer a priemer kruhu (kružnice),  

hraničná kružnica 

Vzájomná poloha kružnice a priamky,  

tetiva, vzdialenosť stredu od tetivy,  

Talesova kružnica 

Kružnicový oblúk, stredový uhol, kruhový 

výsek (odsek) 

Obsah kruhu, dĺžka kružnice, medzikružie,  

Ludolfove číslo a jeho približné hodnoty  

polomer, priemer,  

S = π.r2; o = 2.π.r = π.d 

Riešenie jednoduchých praktických slovných 

úloh 

 

Žiak 

Vie zostrojiť a zapísať kružnicu k a kruh 

K s daným plomerom r, alebo s daným 

priemerom d.  

Vie vysvetliť vzťah medzi polomerom 

a priemerom kružnice k (kruhu K) 

Vie určiť vzájomnú polohu kružnice 

k a priamky p.  

Vie zostrojiť dotyčnicu ku kružnici 

k v určenom bode ležiacom na kružnici k. 

(ktorý leží mimo kružnice k zvonku) 

a opísať postup tejto konštrukcie 

približnou metódou aj pomocou Talesovej 

kružnice  

Vie ku kružnici vyznačiť kružnicový 

oblúk, prípadne kružnicový oblúk 

prislúchajúci danému stredovému uhlu,  

Vie v kruhu vyznačiť kruhový odsek.  

Pozná základné vzťahy pre výpočet dĺžky 

kružnice a obsahu kruhu.  

Osobný 

a sociálny rozvoj 

 

Enviromentálna 

výchova 
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Vie vypočítať obsah kruhu a dĺžky 

kružnice  

Mocniny 

a odmocniny, 

zápis veľkých 

čísel 

15 Druhá a tretia mocnina 

Druhá a tretia odmocnina 

Mocniny s mocniteľom – 

prirodzeným číslom 

Mocniny čísla 10, predpony a ich 

súvis s mocninami 

Zápis veľkých čísel v tvare a.10
n
 

(pre 1 ≤ a < 10) a práca s takýmito 

číslami na kalkulačke. 

Vytváranie predstavy o veľmi 

veľkých a veľmi malých číslach. 

Počítanie s veľkými číslami, 

zaokrúhľovanie a odhad výsledku 

Súčin rovnakých činiteľov,  

druhá mocnina ako obsah štvorca,  

zápis druhej mocniny reálneho čísla,  

základ mocniny(mocnenec),  

exponent(mocniteľ),  

x
2 
= (-x

2
),  

tretia mocnina,  

tretia mocnina ako objem kocky,  

zápis tretej mocniny x
3
,  

x
3
 ≠ (-x

3
) 

Druhá a tretia odmocnina, znak odmocnenia,  

základ odmocniny (odmocnenec),  

zápis druhej odmocniny (   ; x ≥ 0 ),  

zápis tretej odmocniny (   
 

 ). 

n-tá mocnina ľubovoľného čísla (a
n
) pre 

konkrétne hodnoty n, n je prirodzené číslo 

Veľmi veľké a veľmi malé čísla zapísané 

v tvare a.10
n
,  

odhad, zaokrúhľovanie,  

práca s kalkulačkou 

Žiak 

Vie správne  prečítať zápis druhej a tretej 

mocniny ľubovoľného racionálneho čísla 

a určiť v ňom základ a exponent.  

Vie vysvetliť vzťah x
2 
= (-x

2
) a 

x
3
 ≠ (-x

3
).  

Vie správne prečítať zápis druhej a tretej 

odmocniny ľub. kladného racionálneho 

čísla a určiť v ňom stupeň odmocnenia 

a odmocnenca (základ).  

Vie vypočítať druhú mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla a druhú 

odmocninu kladného racionálneho čísla 

na kalkulačke. Vie vypočítať spamäti 

hodnotu druhej a tretej mocniny malých 

prirodzených čísel a hodnotu druhej 

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

Vie zapísať ako mocninu čísla : 100, 

1000, 10 000,...  

Vie zapísať veľmi veľké číslav tvare a.10
n
 

(pre 1 ≤ a < 10 a n ϵ N).  

Vie používať zaokrúhľovanie a odhad pri 

riešenií praktických úloh.  

Mediálna 

výchova 

 

Hranoly 
9 
Hranol, jeho znázornenie a sieť 

Objem a povrch hranola 

Slovné (kontextové a podnetové) 

úlohy na výpočet objemu a povrchu 

hranola 

 

Teleso, kocka, kváder, hranol – kolmý, 

pravidelný, trojboký, štvorboký, šesťboký, sieť, 

plášť, podstava, vrcholy, hrany, steny. 

Povrch, objem, jednotky obsahu a objemu, 

odvodenie vzorcov pre výpočet povrchu 

a objemu hranolov 

Riešenie slovných úloh z reálneho života 

 

Žiak 

vie načrtnúť kocku, kváder, hranol vo 

voľnom rovnobežnom premietaní.  

pozná vlastnosti podstavy plášťa 

a hranola.  

Vie určiť počet hrán, stien a vrcholov 

hranola.  

Vie zostrojiť sieť kolmého hranola. 

Vie použiť príslušné vzorce na výpočet 

objemu a povrchu (kocky, hranola, 

kvádra)  

Mediálna 

výchova 

Pravdepodobnosť 

a štatistika 8 
Pravdepodobnostné hry a pokusy. 

Rôzne úlohy na porovnávanie šancí 

rôznych udalostí.  

Udalosť, pravdepodobnosť, pokus, početnosť, 

relatívna početnosť, možné a nemožné udalosti 

Štatistika, štatistický súbor, štatistické 

Žiak 

Má skúsenosti z porovnávania rôznych 

udalostí z pohľadu na ich mieru 

Osobný 

a sociálny rozvoj 
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Číselné porovnávanie šancí. 

Plánovitý zber údajov a ich 

systematizácia pri jednoduchých 

a primeraných experimentoch. 

Zobrazenie skupín údajov, tvorba 

grafov a diagramov 

 

zisťovanie, jednotka a znak, početnosť javu, 

aritmetický priemer 

Tabuľka, grafické znázornenie údajov, kruhový 

diagram, stĺpcový graf, interpretácia údajov 

pravdepodobnosti.  

Vie uskutočňovať jednoduché primerané 

experimenty.  

Vie zaznamenávať a usporadúvať údaje 

do tabuľky, čítať údaje z tabuľky, z 

kruhového diagramu a z stĺpcového grafu.  

Vie názorniť údaje z tabuľky kruhovým 

diagramom a stĺpcovým grafom. 

Enviromentálna 

výchova 

Mediálna 

výchova 

Multikultúrna 

výchova 

Záverečné 

opakovanie 8 
Opakovanie a upevňovanie 

nadobudnutých vedomostí 

a zručností z jednotlivých 

tematických celkov 

Opakovanie a upevňovanie nadobudnutých 

vedomostí a zručností z jednotlivých 

tematických celkov 

 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Matematika Ročník: deviaty  5 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Mocniny a 

odmocniny, 

zápis veľkých 

čísel 

18 Druhá mocnina  

 

Tretia mocnina  

 

Druhá odmocnina 

 

Tretia odmocnina 

 

Mocniny s prirodzeným 

mocniteľom 

 

Sčítanie a odčítanie mocnín 

 

Súčin a podiel mocnín s rovnakým 

základom 

 

Mocnina súčinu a podielu 

Umocňovanie mocnín 

Súčin rovnakých činiteľov, druhá mocnina 

ako obsah štvorca, zápis druhej mocniny 

reálneho čísla, základ mocniny(mocnenec), 

exponent(mocniteľ),  

x
2 
= (-x

2
), tretia mocnina, tretia mocnina 

ako objem kocky, zápis tretej mocniny x
3
, 

x
3
 ≠ (-x

3
) 

Druhá a tretia odmocnina, znak 

odmocnenia, základ odmocniny 

(odmocnenec), zápis druhej odmocniny ( 

  ; x ≥ 0 ), zápis tretej odmocniny (   
 

 ). 

n-tá mocnina ľubovoľného čísla (a
n
) pre 

konkrétne hodnoty n, n je prirodzené číslo 

Mocniny čísla 10, predpony a ich súvis 

s mocninami 

Zápis čísla, veľmi veľké a veľmi malé čísla 

zapísané v tvare a.10
n
, odhad, 

zaokrúhľovanie, práca s kalkulačkou 

Žiak: 

Vie prečítať správne zápis druhej a tretej 

mocniny ľubovoľného racionálneho čísla 

a určiť v ňom mocnenca (základ) a 

mocniteľa (exponent) 

Vie zapísať druhú a tretiu mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla ako 

súčin rovnakých činiteľov 

Vie zapísať aj súčin konkrétneho 

väčšieho počtu rovnakých činiteľov do 

tvaru mocniny a opačne 

Vie vysvetli. vzťah x
2
 = (-x

2
) a x

3
 ≠(-x

3
) 

Vie prečítať správne zápis druhej a tretej 

odmocniny ľubovoľného kladného 

racionálneho čísla a určiť v ňom stupeň 

odmocnenia a odmocnenca (základ) 

Vie zapísať druhu a tretiu odmocninu 

kladného racionálneho čísla 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Mediálna 

výchova 

 

Enviromentál

na výchova 



85 

 

Mocniny čísla 10 

 

Zápis veľkých čísel v tvare a.10
n 

 

Vytváranie predstavy o veľmi 

veľkých 

a veľmi malých číslach 

 

Počítanie s veľkými číslami 

Počítanie s veľkými číslami, 

zaokrúhľovanie a odhad výsledku 

Pozná zápis n-tej mocniny ľubovoľného 

čísla a, kde n je prirodzene číslo 

Vie vypočítať druhu mocninu 

ľubovoľného racionálneho čísla a druhu 

odmocninu kladného racionálneho čísla 

na kalkulačke 

Vie násobiť a deliť mocniny s rovnakým 

základom a prirodzeným exponentom 

Vie riešiť primerané numerické a slovné 

úlohy s veľkými číslami s využitím 

zručností odhadu a zaokrúhľovania 

Vie používať zaokrúhľovanie a odhad pri 

riešení praktických úloh 

Pytagorova veta 20 Pravouhlý trojuholník  

 

Pytagorova veta, jej odvodenie 

 

Veta obrátená k Pytagorovej vete 

 

Výpočet dĺžok strán v pravouhlom 

trojuholníku 

 

Použitie Pytagorovej vety pri 

riešení 

praktických úloh 

Pravouhlý trojuholník a jeho vlastnosti. 

Objav Pytagorovej vety. 

Výpočty strán v pravouhlom trojuholníku 

Využitie Pytagorovej vety v praktických 

úlohách 

 

Žiak: 

Pozná a vie vymenovať základné prvky 

pravouhlého trojuholníka (odvesna, 

prepona, súčet dvoch ostrých uhlov je 90 

stupňov) 

Vie, pre aký útvar platí Pytagorova veta 

pozná a vie vysloviť formuláciu 

Pytagorovej vety. 

Vie zapísať Pytagorovu vetu vzťahom c2 

= a2 + b2, ale aj vzťahom pri danom 

označení strán pravouhlého trojuholníka 

Vie samostatne vyjadriť a zapísať zo 

základného vzťahu Pytagorovej vety 

obsah 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Enviromentál

na výchova 

 

Multikultúrn

a výchova 

Mediálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Premenná, 

výraz, rovnica 
20 Celistvé algebrické výrazy 

Sčítanie a odčítanie celistvých 

výrazov 

Násobenie celistvých výrazov 

Delenie výrazu jednočlenom 

Rozklad výrazov na súčin 

vynímaním pred zátvorku 

Používanie vzťahov (a ± b)
2
, a

2
 – 

b
2
 pri úprave výrazov 

Lomený výraz, podmienky 

reálnosti lomeného výrazu 

Číselný výraz, priorita matematických 

operácií pri výpočte hodnoty číselného 

výrazu 

Výrazy s premennou – algebrický výraz, 

koeficient, premenná, člen s premennou, 

počet členov výrazu 

Sčítanie a odčítanie výrazov s rovnakou 

premennou 

Násobenie a delenie výrazov s premennou 

číslom rôznym od nuly 

Vynímanie pred zátvorku 

Žiak: 

Vie určiť hodnotu výrazu 

Vie sčitovať, odčitovať a násobiť celistvé 

výrazy 

Vie upraviť výraz vynímaním pred 

zátvorku 

Vie používať vzťahy (a ± b)
2
, a

2
 – b

2
 pri 

úprave výrazov 

Vie charakterizovať lomený výraz 

Vie určiť podmienky, za ktorých má 

daný výraz zmysel 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 
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Rozširovanie lomených výrazov 

Krátenie lomených výrazov 

Násobenie lomeného výrazu 

celistvým výrazom 

Rozklad výrazov na súčin 

Lomený výraz, jeho úprava a podmienky 

riešiteľnosti 

Viesť žiakov k systematickej práci a 

pozornosti 

Vie rozširovať a krátiť lomený výraz 

Vie násobiť lomený výraz celistvým 

Vie použiť vedomosti o úprave 

celistvých výrazov 

Vie použiť lomené výrazy vo fyzikálnych 

vzorcoch 

Riešenie 

lineárnych 

rovníc a 

nerovníc 

30 Riešenie lineárnych rovníc 

pomocou ekvivalentných úprav 

 

Riešenie lineárnych rovníc s 

neznámou v menovateli.  

 

Podmienky riešenia 

 

Vyjadrenie neznámej zo vzorca 

 

Sústava dvoch lineárnych rovníc s 

dvoma neznámymi 

 

Slovné úlohy 

 

Slovné úlohy o spoločnej práci 

 

Slovné úlohy o pohybe 

 

Slovné úlohy o zmesiach 

Rovnosť a nerovnosť dvoch algebrických 

výrazov, lineárna rovnica s jednou 

neznámou, ľavá a pravá strana rovnice, 

riešenie – koreň rovnice, skúška správnosti 

Ekvivalentné úpravy pri riešení lineárnych 

rovníc – výmena pravej a ľavej strany 

rovnice. Pričítanie resp. odčítanie čísla, 

člena s premennou k resp. od obidvoch 

strán rovnice 

Ďalšie ekvivalentné úpravy pri riešení 

lineárnych rovníc – násobenie a delenie 

oboch strán rovnice číslom rôznym od 

nuly, odstránenie zátvoriek a zlomkov 

z rovnice 

Dopočítavanie údajov v jednoduchých 

vzorcoch, vyjadrenie neznámej zo vzorca 

Sústava dvoch lineárnych rovníc s dvoma 

neznámymi 

Sčítacia, porovnávacia a dosadzovacia 

metóda. 

Slovné úlohy vedúce k sústave dvoch 

rovníc o dvoch neznámych. 

Slovné úlohy o práci, pohybe a zmesiach. 

Žiak: 

Vie riešiť lineárne rovnice pomocou 

ekvivalentných úprav a urobiť skúšku 

správnosti 

Vie riešiť lineárne rovnice s neznámou v 

menovateli a urobiť skúšku správnosti 

Vie určiť podmienky riešenia rovnice s 

neznámou v menovateli 

Vie vyjadriť a vypočítať neznámu z 

jednoduchých vzorcov, napr.:  

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

Vie riešiť sústavu dvoch lineárnych 

rovníc s dvoma neznámymi sčítacou, 

dosadzovacou a porovnávacou metódou a 

urobiť skúšku správnosti 

Vie urobiť zápis slovnej úlohy, zapísať 

postup riešenia, zostaviť rovnicu alebo 

sústavu rovníc 

Vie určiť a vybrať vhodnú stratégiu 

riešenia slovnej úlohy (rovnicou, 

tipovaním, ...)  

Vie vyriešiť slovnú úlohu a overiť 

správnosť riešenia slovnej úlohy 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Enviromentál

na výchova 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

 

Dopravná 

výchova 

 

 

Súmernosť v 

rovine 
15 Osová súmernosť, os súmernosti 

 

Stredová súmernosť, stred 

súmernosti 

 

Konštrukcia obrazu v osovej 

súmernosti 

 

Konštrukcia obrazu v stredovej 

súmernosti 

Osová súmernosť, os súmernosti 

Stredová súmernosť, stred súmernosti 

Konštrukcia obrazu v osovej súmernosti 

Konštrukcia obrazu v stredovej súmernosti 

Žiak: 

Vie určiť, či sú geometrické útvary 

súmerné podľa osi, resp. podľa stredu 

Vie nájsť os súmernosti osovo 

súmerného útvaru 

Vie zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

priamky, kružnice alebo jednoduchého 

útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a 

častí kružnice v osovej súmernosti 

Vie zostrojiť obraz bodu, úsečky, 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Dopravný 

výchova 
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Ukážky osovej a stredovej 

súmernosti – útvarov (aj v 

štvorcovej sieti) 

priamky, kružnice alebo jednoduchého 

útvaru (obrazca) zloženého z úsečiek a 

častí kružníc v stredovej súmernosti 

Vie určiť osi súmernosti (štvorec, 

obdĺžnik, trojuholníky, kružnica – kruh, 

atď. 

Grafické 

znázorňovanie 

závislostí 

18 

 

Karteziánsky súradnicový systém 

 

Grafy závislostí 

 

Vlastnosti zistiteľné z grafu 

 

Lineárna závislosť (funkcia), jej 

vlastnosti a graf 

 

Všeobecná rovnica lineárnej 

funkcie y = k.x + q (k ≠ 0) 

 

Parametre k a q v lineárnej funkcii 

Graf priamej a nepriamej 

úmernosti 

 

Karteziánsky (pravouhlý dvojrozmerný) 

súradnicový systém 

Rôzne spôsoby znázorňovania – grafy 

závislostí 

Súvis grafu s niektorými základnými 

vlastnosťami závislostí (rast, klesanie, 

najväčšie a najmenšie hodnoty) 

Vlastnosti funkcie, graf funkcie, zápis 

funkcie 

Priama a nepriama úmernosť ako funkcie 

 

Žiak: 

Vie opísať a zostrojiť pravouhlý 

súradnicový systém 

Vie zobraziť bod (úsečku, trojuholník, 

atď.) v pravouhlom súradnicovom 

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

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

lineárnej závislosti podľa údajov z 

tabuľky pre hodnoty x a y 

Vie opísať základné vlastnosti grafu 

lineárnej funkcie (lineárnej závislosti) –

Vie zostaviť tabuľku a zostrojiť graf 

lineárnej funkcie v obore reálnych čísel 

Dokáže riešiť slovné úlohy na využitie 

závislosti prvkov v priamej a nepriamej 

úmernosti 

Mediálna 

výchova 

 

Ochrana 

života 

a zdravia 

 

Dopravná 

výchova 

 

Výchova 

k manželstvu 

a rodičovstvu 

Niektoré ďalšie 

telesá, ich 

objem a povrch 

20 Premena jednotiek 

Povrch a objem kvádra, kocky, 

hranola 

Valec, ihlan, kužeľ a ich siete 

Povrch a objem valca,  ihlana 

Povrch a objem kužeľa 

Guľa a rez guľou 

Povrch a objem gule 

Použitie vzorcov na výpočet 

objemu a povrchu  

kváder, kocka, hranol 

Jednotky objemu 

Povrch a objem telies 

Valec, ihlan, kužeľ a ich siete 

Povrch a objem valca  Povrch a objem 

ihlana  Povrch a objem kužeľa 

Guľa a rez guľou  Povrch a objem gule 

Použitie vzorcov na výpočet objemu a 

povrchu (aj v slovných úlohách z praxe) 

Žiak: 

Vie opísať valec, ihlan, kužeľ a 

pomenovať ich základné prvky 

Vie určiť počet hrán, stien a vrcholov 

ihlana. Vie používať vzorce pre výpočet 

objemu a povrchu valca, ihlana, kužeľa 

a gule. Vie riešiť primerané slovné úlohy 

na výpočet objemu a povrchu valca, 

ihlana, kužeľa a gule 

Mediálna 

výchova 

Ochrana 

života 

a zdravia 

Dopravná 

výchova 

Multikultúrn

a výchova 

Podobnosť 

trojuholníkov 
15 Podobnosť geometrických 

útvarov, pomer podobnosti 

 

Úsečka rozdelená v danom 

pomere 

Podobnosť trojuholníkov 

Riešenie primeraných 

Podobnosť geometrických útvarov, pomer 

podobnosti 

Úsečka rozdelená v danom pomere 

Podobnosť trojuholníkov 

Riešenie primeraných matematických 

(numerických) a konštrukčných úloh 

Použitie podobnosti pri meraní výšok a 

Žiak: 

Vie rozhodnúť o podobnosti dvojice 

daných útvarov rovine (štvorce, 

obdĺžniky, trojuholníky, atď.) 

Vie vypočítať pomer podobnosti k pre 

dva rovinné útvary. Vie použiť pomer 

podobnosti k dvoch podobných 

Mediálna 

výchova 

 

Dopravná 

výchova 

 

Osobný 
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matematických a konštrukčných 

úloh 

Podobnosť v praxi 

vzdialeností, topografické práce v reálnych 

situáciách 

rovinných útvarov– mierka mapy a 

skutočné rozmery predmetov – mierka 

plánu 

a sociálny 

rozvoj 

Štatistika 11 Štatistické prieskumy, triedenie, 

náhodný výber 

Realizácia vlastných 

jednoduchých štatistických meraní 

Tabuľky, grafy a diagramy 

Štatistické prieskumy, triedenie, výber 

Tabuľky, grafy a diagramy, ich čítanie, 

interpretácia a tvorba, prechod od jedného 

typu znázornenia k inému 

Realizácia vlastných jednoduchých 

štatistických prieskumov - projektov, ich 

spracovanie 

Žiak: 

Vie zrealizovať primeraný štatistický 

prieskum . Vie popísať triedenie 

štatistických jednotiek a náhodný výber 

zo súboru . Vie pripraviť a spracovať 

jednoduchý vlastný projekt zameraný na 

štatistický prieskum určitej udalosti s 

vyjadrením početnosti určitého javu   

Mediálna 

výchova 

Dopravná 

výchova 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 
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Informatika 

 

Názov predmetu Informatika 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 
 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Informatika má dôležité postavenie vo vzdelávaní, pretože podobne ako matematika 

rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, hľadať 

vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Vedie k presnému vyjadrovaniu 

myšlienok a postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako 

všeobecný prostriedok komunikácie. 

Poslaním vyučovania informatiky je viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, 

postupov a techník používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových 

systémoch. Buduje tak informatickú kultúru, t.j. vychováva k efektívnemu využívaniu 

prostriedkov informačnej civilizácie s rešpektovaním právnych a etických zásad používania 

informačných technológií a produktov. Toto poslanie je potrebné dosiahnuť spoločným 

pôsobením predmetu informatika a aplikovaním informačných technológií vo vyučovaní iných 

predmetov, medzipredmetových projektov, celoškolských programov a pri riadení školy. 

Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov zabezpečí 

rovnakú príležitosť pre produktívny a plnohodnotný život obyvateľov SR v informačnej 

a znalostnej spoločnosti, ktorú budujeme. 

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 vyučovania informatiky na 2. stupni ZŠ je: 
 Viesť žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov používaných pri 

práci s údajmi v počítačových systémoch. 
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 Sprístupniť základné pojmy a techniky používané pri práci s údajm  a pri tvorbe 

algoritmov a výpočtových procesov. 

 Vychovávať žiakov k efektívnemu využívaniu informačných prostriedkov 

srešpektovaním právnych a etických zásad. 

 V rámci medzipredmetových vzťahov vedieť využívať informačné technológie 

vo vyučovaní iných predmetov, pri tvorbe medzipredmetových projektov. 

Podobne ako matematika aj informatika v spojení s informačnými technológiami 

vytvára platformu pre všetky ďalšie predmety. V predmete informatika je potrebné 

dôkladnejšie sa zamerať na štúdium základných univerzálnych pojmov, ktoré prekračujú 

súčasné technológie. Dostupné technológie majú poskytnúť vyučovaniu informatiky široký 

priestor na motiváciu a praktické projekty. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Naplnenie hlavných cieľov sa opiera o kľúčové kompetencie žiakov: 

 Oboznámiť sa s pojmami údaj a informácia, s rôznymi typmi údajov, s ich 

zbieraním, uchovávaním, zobrazovaním, spracovaním a prezentovaním. 

 Rozumieť pojmom algoritmus a program (formálny zápis automatizovaného 

spracovania údajov). 

 Oboznámiť sa so systémami na spracovanie údajov – z pohľadu ich 

architektúry (počítač, prídavné zariadenia, médiá, komunikácie) a logickej 

štruktúry (napr. operačný systém). 

 Rozvíjať schopnosť algoritmizovať zadaný problém, rozvíjali si 

programátorské zručnosti, naučili sa pracovať v prostredí bežných aplikačných 

programov, naučili sa efektívne vyhľadávať informácie uložené na CD alebo na 

sieti a naučili sa komunikovať cez sieť. 

 Nadobudnúť schopnosti potrebné pre výskumnú prácu (t.j. schopnosť 

realizovať jednoduchý výskumný projekt, sformulovať problém), rozvíjali si 

formálne a logické myslenie, naučili sa viaceré metódy na riešenie problémov. 

 Rozvíjať svoje schopnost kooperácie a komunikácie (naučili sa spolupracovať 

 V skupine pri riešení problému, verejne so skupinou o ňom diskutovať 

a referovať). 

 Rozvíjať svoju osobnosť, tvorivosť, logické myslenie, zodpovednosť, morálne 

a vôľové vlastnosti, húževnatosť, sebakritickosť a snažili sa o sebavzdelávanie. 

 Naučiť sa rešpektovať intelektuálne vlastníctvo a autorstvo informatických 

produktov, systémov a aplikácií (aby chápali, že informácie, údaje a programy 

sú produkty intelektuálnej práce, sú predmetmi vlastníctva a majú hodnotu), 

pochopili sociálne, etické a právne aspekty informatiky.  

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Slovné – vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor, demonštrácia učiteľom s použitím 

dataprojetora 

Praktické – metódy riešenia úloh, praktické činnosti, samostatná práca, ústna prezentácia 

vyhľadávaných informácií žiakom 

Formy práce: 

 individuálna práca 

 skupinová práca 

 práca vo dvojiciach 
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 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, učebné pomôcky – časti PC 

Odborná literatúra: 

Salanci: Práca s grafikou  

Machová: Pracovné listy MS WINDOWS, MS OFFICE 

Machová: Práca s textom 

Lukáč, Šnajder: Práca s tabuľkami 

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 

Písomná forma - test, projekt na danú tému z oblasti informatiky 

Praktické aktivity, slovné hodnotenie 

Samostatná práca žiakov – projekt v zadanom aplikačnom prostredí 

 Pri verbálnej forme kontroly zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných 

poznatkov stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

 Písomnou  formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných 

poznatkov prostredníctvom PC a písomných testov. 

 Pri praktických aktivitách budeme hodnotiť dosiahnuté praktické zručností s 

dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby riešenia úloh. Toto hodnotenie 

bude tvoriť jadro hodnotiaceho portfolio. 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Informatika Ročník: piaty   1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Informácie 

okolo nás 
9 Bezpečnosť pri práci 

Informácie okolo nás.  

Informácia a údaj. 

História informatiky 

Projekt Maľovaný 

príbeh 

Bezpečnosť pri práci s PC a v PC 

učebni. Informačná spoločnosť. Údaje, 

informácie, počítač, program. 

Vývoj informatiky a počítačov. 

Stručný prepis knihy, príbehu. 

Tvorba obrazovej dokumentácie. 

Prezentácia projektu. 

Žiak vie: 

dôležitosť dodržiavania bezpečnostných 

pokynov pre prácu na PC a v PC učebni. 

informáciami.históriu informatiky  

využiť získané poznatky na tvorbu a úpravu 

textového dokumentu 

Prezentovať vlastnú prácu 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

 

Princípy 

fungovania IKT 
17 Základné pojmy. 

 

 

Operačný systém. 

 

 

Spracovanie grafickej 

informácie 

 

 

 

Textový editor 

Hardvér, softvér. 

Vstupno/výstupné zariadenia 

Súbory – typy, priečinok. 

Dokument a manipulácia s ním. 

Grafických editory. Program 

Skicár/Kreslenie/Paint, panel 

nástrojov. Program LogoMotion, panel 

nástrojov. Práca s obrázkom. 

Animácia, Poznámkový blok/Notepad 

a Wordpad, MS Word - tvorba, úprava, 

tlač dokumentu 

Plagát: Zdravý životný štýl, ochrana 

zdravia. 

Žiak vie: 

základné poznatky o pojmoch hardvér, 

softvér. 

vytvoriť priečinok, pracovať súčasne 

s viacerými priečinkami a dokumentmi. 

používať panel nástrojov pri tvorbe a úprave 

obrázkov. 

samostatne vytvoriť jednoduchú animáciu 

vytvoriť a upraviť textový dokument. 

tlačiť dokument, nastaviť atribúty tlače 

vložiť a upraviť obrázok v textovom 

dokumente. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

 

Ochrana života 

človeka a zdravia. 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

3 Práca s internetom 

Elektronická pošta 

Interaktívna 

komunikácia 

História. Prehliadače a vyhľadávače. 

Webová stránka. Vyhľadávanie na 

internete. 

Platnosť a správnosť informácií, 

nebezpečný obsah. 

E-mail, schránka, písanie správy. 

Pravidlá e-mailovej komunikácie. 

Chat, pravidlá internetovej 

komunikácie. 

Netiketa. 

Žiak vie: 

využívať možnosti internetového prehliadača. 

získavať informácie na internete rýchlo 

a efektívne. 

posúdiť spoľahlivosť získaných informácií. 

vytvoriť e-mailovú schránku na verejnom 

portály. 

apísať  a odoslať správu. 

využívať možnosti e-mailovej komunikácie. 

pravidlá internetovej komunikácie, netiketu. 

Chápe riziká internetovej komunikácie. 

Mediálna výchova 

Informačná 2 Riziká a právne Vírusy, antivírové programy. Žiak: Ochrana 
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spoločnosť. aspekty Počítačová kriminalita. 

Autorské práva, legálnosť šírenia 

programov. 

Chápe šírenie počítačových vírusov, ich 

odhaľovanie a odstraňovanie. 

Pozná riziko počítačovej kriminality.  

Chápe autorské práva, rozdiel pri legálnom 

a nelegálnom šírení softvéru a dokumentov. 

životného 

prostredia 

a enviromentálna 

výchova 

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie. 

3 Úvod do 

programovania. 

Algoritmus, program. 

Význam programovania.  

Logické hlavolamy. 

Postup, zápis, etapy riešenia 

problémov. 

Žiak vie: 

uvažovať nad riešením problémov pomocou 

IKT.,odôvodniť svoj postup riešenia. 

pojmy algoritmus, program, programovanie. 

postup, zápis, etapy riešenia problémov. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Informatika Ročník: šiesty   1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Informácie 

okolo nás 
12 Bezpečnosť pri práci 

 

 

Spracovanie grafickej 

informácie. 

 

Textový editor  

 

 

 

 

 

Tabuľkový kalkulátor  

 

Bezpečnosť pri práci s PC a v PC 

učebni. 

Grafická informácia, obrázok, 

fotografia. 

Úprava skenovaného obrázku. 

Klávesnica. Panel nástrojov textového 

editora. Písmo, formátovanie, 

WordArt, KlipArt, odsek, Obrázok 

v texte. 

Tabuľka. Kopírovanie, mazanie, 

presun textu.Úprava strany. 

Tvorba oficiálneho dokumentu podľa 

zadania. Popis prostredia. Tabuľka, 

riadok, stĺpec, bunka. Vkladanie 

údajov. Formátovanie tabuľky a údajov 

v tabuľke. Jednoduché počtové 

operácie medzi bunkami. 

Žiak vie: 

dôležitosť dodržiavania bezpečnostných 

pokynov pre prácu na PC a v PC učebni. 

používať panel nástrojov pri úprave a tvorbe 

obrázkov, upraviť fotografiu, používať 

operácie v textovom editore.,vložiť, vyplniť 

a upraviť jednoduchú tabuľku v textovom 

editore., nastaviť parametre strany podľa 

požiadavky. Vložiť hlavičku a pätu. 

uplatniť získané vedomosti pri tvorbe 

textovej prezentácie na danú tému. 

vytvárať a formátovať jednoduché tabuľky 

pomocou tabuľkového kalkulátora. 

vytvoriť a naformátovať tabuľku. 

kopírovať, resp. presúvať údaje medzi 

bunkami. vytvoriť a naformátovať tabuľku. 

pracovať s adresou bunky. 

vkladať počtové operácie ako údaj do 

tabuľky. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  
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Princípy 

fungovania IKT 
2 Vstupné a výstupné 

zariadenia. Operačný 

systém. 

Zálohovanie 

informácií. 

 

Hardvér, Softvér. Operačný systém, 

používateľ, prihlasovanie do systému, 

správca úloh. 

Priečinok, disk, USB kľúč, archív. 

Lokálna sieť, zdieľanie súborov. 

 

Žiak vie: 

spustiť viac aplikácií. Ovláda obsluhu 

počítača. 

zálohovať údaje. Pozná ukladanie informácií 

na rôzne médiá, vie porovnať ich kapacitu. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

. 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

3 Práca s internetom 

Spracovanie informácie 

z internetu. 

 

Elektronická pošta 

 

Webová stránka. Vyhľadávanie na 

internete. 

Ukladanie/kopírovanie textu do 

textového editora. Ukladanie obrázka. 

E-mail, písanie správy. Pravidlá e-

mailovej komunikácie. Formátovanie  

a posielanie prílohy. 

Žiak vie: 

získavať informácie na internete rýchlo 

a efektívne. 

poslať e-mailová správu s prílohou. 

Pozná správnu formu správy. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

Informačná 

spoločnosť. 
4 Informačné technológie 

v praxi. 

 

 

Legálnosť používania 

programov. 

Internetový obchod – 

Výhody a riziká. 

IKT v oblasti vzdelávania, kultúry, 

domácnosti, výroby, výskumu, 

dopravy, zdravotníctva, bankovníctva. 

 

Autorské práva, licencie na programy, 

texty, dokumenty, obrázky, hudbu. 

Freeware, Shareware. 

 

Žiak: 

vyhľadať informácie v danej oblasti. Pozná 

využitie IKT v spoločnosti. 

autorské práva, rozdiel v legálnom 

a nelegálnom šírení rôznych programov, 

textov, dokumentov, atď. 

využiť získané vedomosti a možnosti 

internetu pri tvorbe projektu na danú tému. 

Ochrana 

životného 

prostredia 

a enviromentálna 

výchova 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie. 

12 Úvod do 

programovania. 

Algoritmus, program. 

Programovací jazyk. 

Imagine. 

Riešenie zaujímavých 

úloh. 

Význam programovania.  

Logické hlavolamy. 

Postup, zápis, etapy riešenia 

problémov. 

Programovací jazyk. Logo. Imagine – 

popis prostredia. 

Základné príkazy. Nastavenie 

atribútov. 

Vlastné príkazy. Cykly. Udalosti. 

Príkaz rozlišujúci možnosti vykonania, 

kladenie podmienok. 

Žiak vie: 

uvažovať nad riešením problémov pomocou 

IKT. 

postup, zápis, etapy riešenia problémov. 

rozdiel medzi ľudskou rečou 

a programovacím jazykom. 

Pozná základné prostredie Imagine. 

použiť základné príkazy pre kreslenie 

jednoduchých útvarov. 

vytvoriť vlastný príkaz. 

zjednodušiť postup riešenia využitím cyklov 

nastaviť podmienky a udalosti pre prácu s 

myšou a klávesnicou 

samostatne riešiť dané úlohy.Využívať svoju 

tvorivosť. 

Osobnostný 

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

Predmet: Informatika Ročník: siedmy   1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Informácie 

okolo nás 
21 Bezpečnosť pri práci 

 

 

Opakovanie 

 

 

 

Tvorba prezentácií  

 

 

 

 

 

 

 

Literárny projekt 

 

 

Tabuľkový kalkulátor   

Bezpečnosť pri práci s PC a v PC 

učebni. 

Vírusy, Netiketa, Autorský zákon, 

Stavba PC, grafická a textová 

informácia.História informatiky. 

Prezentácia, snímka, prezentačný 

program . 

Vkladanie textu, obrázku, grafu do 

snímky. 

Animácia snímky, prechody snímok. 

Zásady tvorby prezentácií. 

Zásady správneho prezentovania. 

Tvorba vlastnej prezentácie na tému 

z predmetu Slovenský jazyk a 

literatúra. 

Tabuľka, riadok, stĺpec, bunka. 

Vkladanie, prepisovanie, mazanie 

údajov. 

Formátovanie tabuľky a údajov 

v tabuľke. 

Adresácia na bunku. Použitie adresy 

bunky pri matematických výpočtoch. 

Výber a spracovanie oblasti údajov. 

Matematické a štatistické funkcie. 

Žiak vie: 

pojmy prezentácia, snímka, prezentačný 

program 

vytvoriť a uložiť prezentáciu 

vkladať a upravovať objekty do prezentácie. 

animovať objekty na snímke.  

nastaviť prechody snímok podľa zadania. 

aplikovať získané poznatky pri tvorbe 

vlastnej prezentácie na danú tému. 

pracovať samostatne aj v skupine. 

správne prezentovať svoju prácu. 

orientovať sa v prostredí tabuľkového 

kalkulátora. 

vytvárať a formátovať jednoduché tabuľky 

a upravovať ich. 

označiť adresu bunky s daným údajom. 

využiť adresu bunky pri matematických 

výpočtoch v tabuľke. 

vyžívať funkcie pri spracovávaní údajov 

v tabuľke. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

3 Práca s internetom 

 

Spracovanie 

informácie z internetu. 

Elektronická pošta 

 

Webová stránka. Vyhľadávanie na 

internete. Ukladanie/kopírovanie textu 

do textového editora. Ukladanie 

obrázka. E-mail, písanie správy. 

Pravidlá e-mailovej komunikácie. 

Formátovanie a posielanie prílohy. 

Žiak vie: 

získavať informácie na internete rýchlo 

a efektívne. 

poslať e-mailová správu s prílohou. 

Pozná správnu formu správy. 

Mediálna výchova 

 

Multikultúrna 

výchova 

Informačná 

spoločnosť. 
2 www stránky 

Tvorba www stránky 

Základy tvorby vlastnej www stránky 

v textovom editore. 

Žiak: 

vytvoriť jednoduchú stránku v textovom 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 
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Doména, šablóna stránky. editore. Pozná pojem doména.  

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie. 

7 Opakovanie - Základy 

programovania 

Programovací jazyk 

Nástroje Imagine 

Bludisko 

Význam programovania.  

Program, algoritmus. 

Grafické programovacie jazyky - 

Imagine (Logo), Baltík, Karel 

Negrafické programovacie jazyky - 

Pascal, C ++, Java. 

Imagine - Textové polia a tlačidlá. 

Prechody medzi stránkami. 

Podmienky. 

Hra s využitím nástrojov Imagine. 

Žiak vie: 

uvažovať nad riešením problémov pomocou 

IKT.,pojmy algoritmus, program, 

programovanie.,postup, zápis, etapy riešenia 

problémov. rozlíšiť grafické a negrafické 

programovacie jazyky. Pozná ich aktíva aj 

pasíva.,samostatne spracovať problém 

a zapísať riešenie v programovacom jazyku 

Imagine., vytvoriť program pre iného 

užívateľa využitím nástrojov Imagine. 

aplikovať získané poznatky pri tvorbe 

vlastnej hry. 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Tvorba projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

 

 

Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Informatika Ročník: ôsmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
Informácie okolo 

nás 
11 Excel 

Práca s tabuľkami 

Vytvorenie grafu 

Tvorba videa 

Úprava fotografie 

Fotokoláž 

EXCEL – základné pojmy 

Práca s bunkami, označovanie oblasti 

Pridávanie a premenovanie listov 

Práca s tabuľkou, vkladanie údajov do 

tabuľky 

Výpočty v tabuľke 

Kopírovanie a presun 

Formátovanie buniek 

Vloženie stĺpca alebo riadku 

Vytvorenie a uloženie tabuľky 

Vytvorenie grafu 

Úvod do prostredia Windows Movie Maker 

Efekty a prechody videa 

Strih videa a titulky 

Zvuk, hudba a hovorený komentár 

Tvorba jednoduchých videí z obrázkov 

Grafická informácia, fotografia. 

Žiak 

Pozná základné pojmy Excel 

Vie vkladať, mazať, presúvať, kopírovať údaje v bunke 

Vie vkladať vzorce, pracovať s údajmi v tabuľke 

Vie upravovať tabuľku, vkladať a odoberať stĺpce a riadky 

Pozná základné prostredie Movie maker 

Vie importovať obrázky a videá do program. 

vie vytvárať jednoduché videá z obrázkov – Movie Maker  

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

a hovorený komentár 

Vie zapojiť mikrofón, nahrávať zvuky a vytvoriť jednoduché 

efekty 

Vie vložiť do videa požadované efekty a prechody medzi 

snímkami 

Vie upraviť fotografiu, vytvoriť koláž 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

 

 

Mediálna 

výchova 

Komunikácia 5 Zásady správnej komunikácie 

Nákupy cez internet 

Interaktívna a neinteraktívna komunikácia.  

on – line služby a e – spoločnosti 

Žiak 

Pozná nástroje netikety.  

Mediálna 

výchovaTvorba 
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prostredníctvom 

IKT 

On – line služby                      

e – spoločnosti, Projekt 

(internetový obchod, rezervácia vstupeniek, 

cestovných lístkov 

Pozná a vie využívať online služby  projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

Postupy, riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie 

8 Hry na rozvoj algoritmického 

myslenia 

Opakovanie Imagine – 

algoritmy s pevným počtom 

opakovaní 

Imagine – Príkazy s 

premennými, Projekt 

Programovací jazyk, elementárny príkaz, 

postupnosť, cyklus, procedúra.  

Pojem animácia 

Jednoduchá animáciu  

parametre, premenná, hodnota, priradenie 

 

Žiak 

Demonštruje v detskom programovacom prostredí riešenie 

úloh s opakovaním nejakých činností. 

vie v programovacom jazyku používať premenné, 

naprogramovať jednoduchú animáciu 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

Princípy 

fungovania IKT 
4 Vonkajšia pamäť 

Zálohovanie údajov 

Princípy fungovania internetu 

Adresa, doména, IP 

 

Systém vonkajších pamätí 

Zálohovanie údajov na rôzne médiá, archív 

Kapacita prenosových médií 

Kompresia a dekompresia údajov 

Archív. 

Princípy fungovania internetu, adresa, 

doména, IP.  

 

 

Žiak 

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

pamäťový kľúč),  

Vie porovnať ich kapacitu,Pozná pojmy bit a bajt 

Vie logicky triediť dáta na disku a externých pamäťových 

médiách 

Dokáže vykonať zálohovanie údajov na server, formou 

mailu, na externé pamäťové médium 

Pozná logické princípy fungovania internetu, dokáže zistiť 

IP číslo počítača.  

Mediálna 

výchova 

Informačná 

spoločnosť 
5 Bezpečnosť a internet 

Autorský zákon 

Služby internetu, 

internetbanking 

Zdravotníctvo, doprava na 

internete 

Školský výlet cez internet - 

projekt  

Bezpečné správanie na internete, ochrana 

počítača 

Licencie programov, legálnosť používania, 

freeware, shareware 

Informačné technológie v znalostnej 

spoločnosti. 

Žiak pozná riziko počítačovej kriminality a jej dopady 

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

pozná rozdiel v používaní a šírení programov s rôznymi 

stupňami licencií 

Pozná využitie informačných a komunikačných technológií 

v znalostnej spoločnosti (bankovníctvo, zdravotníctvo, 

doprava, umenie... ).  

Ochrana života 

a zdravia 

Finančná 

gramotnosť 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Informatika Ročník: deviaty  1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 
Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Informácie 

okolo nás 
20 Bezpečnosť pri práci 

 

MS Word – Zásady 

písania textu.   

 

Bezpečnosť pri práci s PC a v PC 

učebni. 

MS Word – Zásady písania textu 

Obrázky v texte, grafy, hľadať - 

nahradiť 

Žiak: 

Chápe dôležitosť dodržiavania bezpečnostných 

pokynov pre prácu na PC a v PC učebni. Vie 

napísať list s hlavičkou a pätou, napísať 

matematické vzorce,  

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
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Tvorba vzorcov 

pomocou Math 

LogoMotion - Tvorba 

animovaných obrázkov 

 

MS Excel 

Powerpoint – 

Rozšírené funkcie pre 

tvorbu prezentácie 

Windows Movie Maker 

– Tvorba videa 

Tabuľky   Rôzne štýly nadpisov 

Tvorba Obsahu  Tvorba projektu 

Písanie vzorcov v textovom 

dokumente 

LogoMotion – kreslenie, funkcie 

program, Tvorba animácie 

MSExcel – Tabuľky 

Formátovanie, filtre 

Grafy, PowerPoint – tvorba 

prezentácie. Jednoduché video 

Vkladanie zvuku 

a naformátovať text  

Pozná zásady písania textu 

Vie vytvoriť obsah dokumentu 

Vie vytvoriť alebo prerozprávať príbeh ako 

prezentácia. Vie upraviť fotografiu 

Vie vytvoriť animácie a zmeniť dĺžku časových 

intervalov 

Vie vytvoriť tabuľku, sčítať riadky a stĺpce, vložiť 

graf Vie vytvoriť prezentáciu na zadanú tému. 

Dokáže vytvárať video-snímky, ktoré sú 

sprevádzané hudbou a inými zvukovými efektmi 

 

Tvorba 

projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

 

Mediálna 

výchova 

 

Enviroment

álna 

výchova 

Princípy 

fungovania IKT 
2 Pojmy – doména, IP, 

http, ftp, smtp 

Lokálna sieť 

Pojmy – doména, IP, http, ftp, smtp 

Práca s protokolmi 

Lokálna sieť, Internet  

Žiak: 

Pozná základné pojmy z prostredia sietí  

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj. 

Komunikácia 

prostredníctvom 

IKT 

2 Vyhľadávanie 

informácií 

 

Sociálne siete, chat 

Internetové prehliadače a vyhľadávače 

 

Sociálne siete 

Žiak: 

Pozná školský web, vyhľadávanie informácií na 

internete pomocou vyhľadávacích strojov a 

katalógov 

Pozná online  služby, cestovný poriadok, mapy 

Pozná výhody a nevýhody sociálnych sietí 

Mediálna 

výchova 

Postupy, 

riešenie 

problémov, 

algoritmické 

myslenie. 

3 Riešenie algoritmov 

Imagine – Základné 

prostredie 

Podmienky a cykly 

Tvorba projektu 

Zápis riešenia problému, algoritmus 

Sled príkazov, logická následnosť 

Žiak: 

Dokáže zapisovať a interpretovať postupy do 

formálneho zápisu (napr. zápis matematických 

algoritmov, algoritmus na jednoduché zašifrovanie 

textu) 

Vie demonštrovať v programovacom prostredí 

riešenie úloh s opakovaním nejakých činností, 

zapamätávanie výpočtov do premenných, 

zoskupovanie častí riešenia do procedúr  

Dokáže porovnať čas trvania rôznych riešení 

problému 

Pozná základné príkazy programovania 

Dokáže vytvárať jednoduché programy 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Tvorba 

projektu a 

prezentačné 

schopnosti.  

 

Mediálna 

výchova 
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Fyzika 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi 

pozorovanými vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom 

živote. Porozumenie podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto 

aj úzku spoluprácu s chémiou, biológiou, geografiou a matematikou.  

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania vo fyzike sú si v metódach 

a prostriedkoch výskumnej činnosti príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci 

preto budú mať čo najviac príležitostí na aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie 

experimentálne) formy skúmania fyzikálnych javov. Každý žiak dostane základy, ktoré z neho 

spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel robiť prírodovedné úsudky a vedel 

použiť získané vedomosti na efektívne riešenie problémov. Pri výučbe je najväčšia pozornosť 

venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané na činnosti vedúce ku 

konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými sú diskusia, 

brainstorming, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s informáciami.  

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií 

fyzikálne vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj 

prírodných vied s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. Výučba 

fyziky v rámci prírodovedného vzdelávania má u žiakov prehĺbiť aj hodnotové a morálne 

aspekty výchovy, ku ktorým patria predovšetkým objektivita a pravdivosť poznania.  

Žiak prostredníctvom fyzikálneho vzdelávania získa vedomosti na pochopenie 

vedeckých ideí a postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, na účasť v občianskych a 

kultúrnych záležitostiach a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym 

záležitostiam, ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal 

byť schopný pochopiť kultúrne, spoločenské  a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať 

nad medzinárodnou povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

Názov predmetu  FYZIKA 

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

1 h. týždenne; 33 h. ročne 

2 h. týždenne; 66 h. ročne 

1 h. týždenne; 33 h. ročne 

Ročník  šiesty, siedmy, ôsmy,deviaty  

Škola ZŠna Nábreží Dr. A. Stodolu. Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania  ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Intelektuálna oblasť  

Žiak bude vedieť: 

 vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,  

 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

 riešenia a získané informácie posúdiť kriticky  

 aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom 

okolí,  

 získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov,  

 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri 

rozličných činnostiach,  

 rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácii,  

 obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch,  

 analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.  

 vedieť sa rozhodovať 

Schopnosti a zručnosti  

Žiak bude vedieť: 

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním aj pomocou meradiel 

fyzikálnych veličín, nájsť súvislosti medzi fyzikálnymi javmi a aplikovať ich v 

praxi 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  

 pripraviť, uskutočniť aj vyhodnotiť jednoduchý fyzikálny experiment,  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas experimentovania,  

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,  

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,  

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,  

 správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať 

obhájiť svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu  

 riešiť problémové situácie,nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej 

literatúry a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, 

presnosti a spoľahlivosti.  

Postojová oblasť  

Žiak bude vedieť: 

 konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov,  

 prijímať vedecké a technické informácie a zaujať správny postoj k novým 

objavom  

 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,  

 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo 

človek je súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,  

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je 

jednou zo základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen 

manuálne zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,  
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 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania 

svojich schopností.  

Sociálna oblasť  

Žiak bude vedieť: 

 uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie 

reality nášho okolia  

 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  

 kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov a 

techniky pre rozvoj spoločnosti,  

 učiť sa, komunikovať a spolupracovať v tímoch,  

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom 

samovzdelávaní,  

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti  

Kľúčové kompetencie žiakov  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov v  

oblasti 

komunikačných schopností:  

 objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť podstatu procesov a vzťahov, 

vecne a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne i graficky k danej učebnej 

téme, vedieť využiť informačné a komunikačné zdroje  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie z rôznych zdrojov, zrozumiteľne 

prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovávať 

jednoduchú správu z pozorovania  

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, 

metódy, výsledky a ich využitie  

identifikácie problémov : 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne 

riešenia úloh,   postupov a prístupov 

  rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh a jednoduchých 

školských projektov  

 využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, 

skúmaní alebo riešení úloh  

sociálnych kompetencií: 

 vzájomne radiť a pomáhať. 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

  pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách  

 získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

  používať správne postupy a techniky, pri praktických činnostiach dodržiavať 

pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia  

 využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

 aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach  
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Stratégia vyučovania 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na 

vyučovaní a učení. Budeme využívať najmä tieto formy a metódy: 

 heuristické metódy, využívanie IKT , problémové a projektové vyučovanie, 

zážitkové metódy vvyučovania, pozorovanie prírodných javov. 

Učebné zdroje 

Učebnice fyziky, učebné pomôcky kabinetu fyziky, IKT, odborné časopisy, encyklopédie 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet:  FYZIKA Ročník: šiesty  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Skúmanie vlastností 

kvapalín, plynov a 

pevných telies 

 

16 Spoločné a rozdielne 

vlastnosti kvapalína 

plynov. 

Fyzikálne veličiny. 

Deliteľnosť pevných 

látok. 

Skúmanie vlastností 

pevných látok. 

Meranie hmotnosti. 

Jednotky hmotnosti. 

Meranie hmotnosti 

kvapalín a plynov. 

Meranie dĺžky. 

Jednotky dĺžky. 

Graf stopa – dĺžka. 

Meranie objemu 

pevných telies. 

Premeny jednotiek. 

Spol. vlastnosti 

kvapalín , plynov a 

pevných telies. 

 

Vlastnosti kvapalín –  nestlačiteľnosť, 

tekutosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastnosti kvapalín. 

Meranie objemu kvapalného telesa 

odmerným valcom. 

Jednotky objemu 1 ml, 1 l. 

Vlastnosti plynov – stlačiteľnosť, tekutosť, 

rozpínavosť, deliteľnosť. 

Využitie vlastnosti plynov. 

Tekutosť ako spoločná vlastnosť kvapalín a 

plynov. 

Zhrnutie vlastnosti kvapalín a plynov. 

Krehkosť, tvrdosť, pružnosť, deliteľnosť. 

Meranie hmotnosti telies. 

Jednotky hmotnosti 1 g, 1 kg. 

Objem telies. Určovanie objemu 

geometricky pravidelných a nepravidelných 

telies. 

Dĺžka. Odhad dĺžky. 

Jednotky dĺžky 1 mm, 1 cm, 1 m, 1 km. 

Rozdielne a spoločne vlastnosti kvapalín, 

plynova pevných telies. 

Zhrnutie vlastnosti pevných telies. 

 

Žiak vie: 

overiť jednoduchým experimentom vlastnosti 

kvapalín, plynov a pevných telies, porovnať a 

vybrať spoločne a rozdielne vlastnosti kvapalín, 

plynov a pevných telies, rozlíšiť merateľne a 

nemerateľne vlastnosti telies, správne použiť 

pojem fyzikálna vlastnosť, použiť stratégiu 

riešenia problémov predpoklad – experiment – 

potvrdenie/nepotvrdenie predpokladu, vykonať 

zápis nameranej hodnoty fyzikálnej, veličiny 

zaznamenať pozorovania a namerane hodnoty 

fyzikálnych veličín do tabuľky, 

zostrojiť graf lineárnej závislosti a použiť graf 

napr. pri odhade dĺžky 

 

Schopnosť 

kriticky vnímať 

šírené posolstvá a 

ako kritérium 

objektivity vnímať 

fyzikálne 

experimenty. 

Pri pokusoch v 

skupinách rozvíjať 

sociálne zručnosti 

potrebné na 

vzájomnú 

spoluprácu, 

rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť. 

Schopnosť vnímať 

a citlivo 

pristupovať 

k prírode,prírodné

mu akultúrnemu 

dedičstvu. 
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Správanie telies v 

kvapalinách a 

plynoch 

 

17 Správanie sa telies 

v kvapalinách a 

plynoch. 

Vplyv hmotnosti na 

správanie sa telies vo 

vode. 

Vplyv objemu a 

tvaru telies na ich 

správanie sa vo 

vode. 

Hustota pevných 

látok. 

Hustota kvapalín. 

Objem kvapaliny 

vytlačenej telesami 

plávajúcich. 

Objem kvapaliny 

vytlačenej telesami 

potápajúcich sa telies. 

Správanie sa telies v 

kvapaline s rôznou 

hustotu. 

Vplyv teploty na 

hustotu. Zmena 

dĺžky kovového 

telesa pri zmene 

teploty. Bimetalický 

pásik a jeho využitie. 

Hustota plynov. 

 

Meranie objemu a hmotnosti telies 

plávajúcich, vznášajúcich a potápajúcich sa 

vo vode, určenie podielu m/V. 

Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, 

kg/m3. Vzťah medzi objemom a 

hmotnosťou telies zhotovených z rovnakej 

latky. 

Odčítanie hodnoty hustoty latky z grafu. 

Experimentálne určenie hustoty rôznych 

kvapalín. 

Meranie vytlačeného objemu vody 

plávajúcimi telesami a potápajúcimi sa 

telesami. 

Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich 

v kvapaline s hmotnosťou vytlačenej 

kvapaliny. Porovnanie hmotnosti 

potápajúcich sa telies s hmotnosťou 

vytlačenej kvapaliny. Skúmanie objemu a 

hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri ponáraní 

plávajúceho telesa v kvapalinách s rôznou 

hustotou. 

 

Žiak vie : 

postupovať podľa návodu stratégiou: 

formulovanie problému – vyslovenie hypotézy – 

realizácia pokusov a meraní – spracovanie, 

posúdeniea interpretovanie výsledkov meraní, 

zostrojiť graf hustoty pre telesa z rovnakej latky, 

určiť z grafu hodnotu hustoty, aplikovať 

zistenie, že hmotnosť telesa plávajúcehov 

kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného 

objemu kvapaliny sú rovnaké, prakticky určiť 

hustotu malých telies, pracovať s tabuľkami 

MFCHT, identifikovať neznámu latku podľa jej 

hustoty, riešiť jednoduché výpočtové úlohy, 

vysvetliť vybrane javy z bežného života 

pomocou hustoty, získať informácie k tvorbe 

projektu, 

Tvorivo využiť získane poznatky a informácie 

na vypracovanie projektu, podieľať sa na práci v 

tíme, prezentovať a obhájiť svoju prácu v triede 

V rámci hodnotenia projektov v triede 

vybraťnajlepší projekt a svoj výber zdôvodniť. 

 

Schopnosť 

kriticky vnímať 

šírené posolstvá a 

ako kritérium 

objektivity vnímať 

fyzikálne 

experimenty. 

Pri pokusoch v 

skupinách rozvíjať 

sociálne zručnosti 

potrebné na 

vzájomnú 

spoluprácu, 

rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: FYZIKA Ročník: siedmy   

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Sila a pohyb 16 Rovnomerný a 

nerovnomerný pohyb. 

Meranie času. 

Rýchlosť 

rovnomerného pohybu. 

Dráha pri 

rovnomernom pohybe 

telesa. 

Priemerná rýchlosť 

nerovnomerného 

pohybu. 

Grafické znázornenie 

závislosti s-t. Praktické 

určenie rýchlosti. 

Jednotka sily. Gr. sila a 

hmotnosť. 

Meranie sily. Silomer. 

Grafické znázornenie 

závislosti m - Fg . 

Ťažisko telesa. Účinky 

sily na teleso. 

Zrýchľujúce a brzdné 

účinky sily. 

Tlaková sila . Tlak 

Tlak v praxi. 

Trecia sila. 

 Význam trecej sily 

Rozdiel medzi rovnomerným a 

nerovnomerným pohybom. 

Meradlá a jednotky času. 1 s, 1 min, 1 h. v-

ako fyz. veličina. Jednotky rýchlosti, 

Výpočet dráhy rovnomerného pohybu. (s = 

v.t, v = s/t) 

Fyzikálny význam priemernej rýchlosti. 

Tvorba grafov s,v,t. 

Praktické meranie dráhy a času z následným 

spracovaním údajov. 

Gravitačná sila na Zemi, gr. zrýchlenie. (F = 

g.m). 

Stavba silomera, pravidlá merania sily. Tvorba 

grafov m - Fg 

Hľadanie ťažiska v telese. Druhy účinkov sily 

na teleso. 

Zmena rýchlosti telesa pri silovom pôsobení. 

Deformačné účinky sily- tlak. (p= F/S) 

Rozdiel medzi rovnomerným a 

nerovnomerným pohybom. 

Meradlá a jednotky času. 1 s, 1 min, 1 h. 

 

Žiak pozná rozdiel medzi rovnomerným a 

nerovnomerným pohybom, vie uviesť príklady 

z praxe. 

Žiak vie správne uskutočniť meranie času, 

pozná jednotky. 

Žiak vie vypočítať rýchlosť z dráhy a času. 

Pozná rôzne jednotky rýchlosti. 

Žiak vie vypočítať dráhu ak pozná čas a 

rýchlosť. Žiak vie určiť priemernú rýchlosť. 

Žiak vie pracovať s grafom v,s,t. 

Žiak vie uskutočniť praktické meranie dráhy a 

času z následným spracovaním údajov. 

Žiak vie vypočítať gr silu . 

Žiak vie správne merať silu pomocou silomera. 

Žiak vie pracovať s grafom m - Fg . 

Žiak vie popísať postup hľadania ťažiska. 

Žiak vie rozlíšiť rôzne druhy účinkov sily na 

teleso. Žiak pozná ako sa môže meniť rýchlosť 

telesa pri pôsobení sily. 

Žiak pozná deformačné účinky sily fyz. 

veličinu - tlak. 

Žiak pozná spôsoby zvyšovania alebo 

znižovania tlaku. 

Žiak pozná príčiny existencie trecej sily. 

Žiak pozná spôsoby ako sa dá trecia sila meniť. 

 

Schopnosť 

kriticky vnímať 

šírené posolstvá 

a ako kritérium 

objektivity 

vnímať 

fyzikálne 

experimenty 

Pri lab. prácach 

rozvíjať sociálne 

zručnosti 

potrebné na 

vzájomnú 

spoluprácu, 

rozvíjať 

schopnosť 

kooperovať v 

skupine, deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť. 
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Správanie sa 

telies 

v kvapalinách 

a plynoch, 

vlastnosti 

kvapalín 

a plynov. 

 

17 Pascalov zákon. 

Využitie Pascalovho 

zákona v hyd. 

zariadení. 

m/V 

Hustota 

Hmotnosť telies 

z rovnakej hustoty 

Graf m –V. Vztlaková 

sila. 
Potápanie a vznášanie 

sa telies v kvapaline. 

Plávanie telies v 

rôznych kvapalinách. 

Plávanie 

nerovnorodých telies. 

Vztlaková sila 

v atmosfére Zeme. 

 

Účinky vonkajšej tlakovej sily na kvapalinu. 

Princíp fungovania hydraulických zariadení. 

Meranie objemu a hmotnosti telies 

plávajúcich, vznášajúcich a potápajúcich sa vo 

vode, 

určenie podielu m/V. 

Pojem hustota. Jednotky hustoty g/cm3, 

kg/m3 

Vzťah medzi objemom a hmotnosťou telies 

zhotovených z rovnakej latky. 

Odčítanie hodnoty hustoty látky z grafu. 

Meranie vytlačeného objemu vody 

plávajúcimi 

telesami 
a potápajúcimi sa telesami. –Archimedov 

zákon. 

Porovnanie hmotnosti telies plávajúcich v 

kvapaline s hmotnosťou vytlačenej kvapaliny. 

Porovnanie hmotnosti potápajúcich sa telies s 

hmotnosťou vytlačenej kvapaliny. Skúmanie 

objemu a hmotnosti vytlačenej kvapaliny pri 

ponáraní plávajúceho telesa v kvapalinách s 

rôznou hustotou. 

Skúmanie podmienky pre plávanie telies s 

hustotou väčšou ako hustota kvapaliny. 

Pozorovanie spravania sa mydlovych 

bubliniek vo vzduchu a v plyne s vačšou 

hustotou ako ma vzduch.. 

 

Žiak pozná Pascalov zákon. 

Žiak pozná princíp fungovania hydraulických 

zariadení. 

Žiak vie: 

postupovať podľa návodu stratégiou: 

formulovanie problému – vyslovenie hypotézy 

– realizácia pokusov a meraní – spracovanie, 

posúdenie 

a interpretovanie výsledkov meraní, 

zostrojiť graf hustoty pre telesa z rovnakej 

latky, určiť z grafu hodnotu hustoty, 

aplikovať zistenie, že hmotnosť telesa 

plávajúceho 

v kvapaline a hmotnosť telesom vytlačeného 

objemu kvapaliny sú rovnaké,prakticky určiť 

hustotu malých telies, pracovať s tabuľkami 

MFCHT, 

Identifikovať neznámu  látku podľa jej hustoty, 

riešiť jednoduché výpočtové úlohy, vysvetliť 

vybrane javy z bežného života pomocou 

hustoty, získať informácie k tvorbe projektu, 

Tvorivo využiť získane poznatky a informácie 

na vypracovanie projektu, podieľať sa na práci 

v tíme, prezentovať a obhájiť svoju prácu v 

triede. 

Žiak pozná vzťah medzi plávaním telies a 

hustotu kvapaliny. 

Žiak vie posúdiť podmienky plávania 

nerovnorodých telies. 

Žiak pozná využitie vztlakovej sily v praxi. 

 

Schopnosť 

kriticky vnímať 

šírené posolstvá 

a ako kritérium 

objektivity 

vnímať 

fyzikálne 

experimenty 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: FYZIKA Ročník: ôsmy   

2 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Svetlo 23 SKÚMANIE 

VLASTNOSTÍ 

SVETLA (9 h)  

 

 

 

 

 

ODRAZ A LOM 

SVETLA (14 h)  

 

Slnečné svetlo a teplo  

Zdroje svetla  

Priamočiare šírenie svetla  

Rozklad svetla. Farby spektra  

Skladanie farebných svetelných lúčov  

Absorpcia svetla. Absorbovanie a 

odraz farieb spektra povrchmi rôznej 

farby  

Odraz svetla. Zákon odrazu  

Zobrazovanie rovinným zrkadlom  

Odraz svetla na guľových zrkadlách  

Zobrazovanie guľovými zrkadlami  

Lom svetla. Zákon lomu. Dúha  

Šošovky  

Zobrazovanie spojkou  

Zobrazovanie rozptylkou  

Optické vlastnosti oka  

Chyby oka. Okuliare  

Praktické využitie šošoviek  

Žiak vie: 

dokázať experimentom premenu svetla na teplo  

porovnať zdroje svetla – Slnko, žiarovka  

navrhnúť experiment na dôkaz priamočiareho šírenia svetla  

navrhnúť jednoduchý experiment na rozklad svetla  

opísať skladanie farieb  

opísať absorbovanie a odraz farieb spektra od bieleho 

povrchu a farebných povrchov  

riešiť úlohy zadané testovou formou  

navrhnúť experiment na dôkaz platnosti zákona odrazu a 

lomu svetla  

znázorniť graficky zobrazenie predmetu zrkadlom, spojkou 

a rozptylkou  

vysvetliť princíp použitia okuliarov pri odstraňovaní chýb 

oka  

získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov  

čítať s porozumením odborný text  

správne citovať zdroje informácií  

tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu  
 

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

environmentálna výchova 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

dopravná výchova 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

používanie ochranných 

pomôcok 

Sila a 

pohyb. 

Práca. 

Energia  

 

43 SKÚMANIE 

SILY (14 h)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SILA A POHYB 

(10 h)  

Telesá pôsobia na seba silou. Účinky 

sily na teleso  

Skladanie síl rovnakého a opačného 

smeru  

Skladanie dvoch rôznobežných síl  

Rovnováha síl  

Otáčavé účinky sily  

Rovnovážna poloha páky  

Ťažisko telesa a jeho určenie  

Tlaková sila. Tlak v kvapaline a plyne  

Sily pôsobiace na telesá v 

kvapalinách a plynoch  

 

demonštrovať na jednoduchom príklade vzájomné 

pôsobenie telies  

charakterizovať silu ako fyzikálnu veličinu, ktorá má 

veľkosť a smer  

znázorniť silu orientovanou úsečkou  

vysvetliť vybrané javy z bežného života súvisiace so 

skladaním síl  

určiť ťažisko vybraných telies  

vysvetliť vybrané javy z bežného života súvisiace s 

pôsobením tlakovej sily  

merať atmosférický tlak  

demonštrovať prenos tlaku v kvapalinách a plynoch  

opísať pohyb telies vzhľadom na iné telesá  

osobnostný a sociálny 

rozvoj 

deliť si úlohy 

niesť zodpovednosť 

 

environmentálna výchova 

 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v skupine 

organizovať prácu 

 

dopravná výchova 

pozorovať svoje okolie 
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PRÁCA. VÝKON. 

TRENIE (4 h)  

 

 

POHYBOVÁ A 

POLOHOVÁ 

ENERGIA (4 h)  

 

 

ENERGIA V 

PRÍRODE, 

TECHNIKE A 

SPOLOČNOSTI 

(11 h)  

 

 

 

Opisujeme pohyb telesa  

Priamočiary a krivočiary pohyb  

Rovnomerný a nerovnomerný pohyb  

Rýchlosť pohybu telesa a jej meranie  

Dráha pohybu a jej závislosť od času  

Priemerná rýchlosť nerovnomerného 

pohybu  

Grafické znázornenie rýchlosti a 

dráhy pohybu v čase  

Mechanická práca  

Práca na naklonenej rovine  

Výkon  

Trenie. Trecia sila a jej meranie  

 

Pohybová energia telesa  

Polohová energia telesa  

Vzájomná premena polohovej a 

pohybovej energie telesa  

Zákon zachovania energie  

 

Vnútorná energia telesa. Zmena 

vnútornej energie telesa konaním 

práce  

Zmena vnútornej energie telesa 

tepelnou výmenou  

Zdroje energie. Fosílne palivá  

Výhrevnosť paliva  

Elektrárne  

Netradičné zdroje energie  

Čísla o spotrebe energie nás varujú  

 

opísať pohyb telies cez pojmy dráha, čas, rýchlosť  

klasifikovať pohyby telies  

zostrojiť graf lineárnej závislosti dráhy od času pre 

rovnomerný priamočiary pohyb  

zostrojiť graf konštantnej závislosti rýchlosti od času pri 

rovnomernom priamočiarom pohybe  

čítať údaje z grafu  

riešiť výpočtové úlohy s využitím vzťahov pre rovnomerný 

priamočiary pohyb  

rozlíšiť okamžitú a priemernú rýchlosť  

 vypočítať priemernú rýchlosť pohybu telesa  

 

aplikovať vzťah na výpočet mechanickej práce a výkonu v 

jednoduchých výpočtových úlohách  

zaznamenať si údaje z merania a vypočítať vykonanú prácu  

zaznamenať si údaje z merania a určiť veľkosť trecej sily  

analyzovať situácie, v ktorých sa prejavujú účinky trenia  

rozlíšiť polohovú a pohybovú energiu telesa  

na jednoduchých príkladoch vysvetliť vzájomnú premenu 

rôznych foriem energie a zákon zachovania energie  

zaujať kladný postoj k opatreniam vedúcim k úsporám 

energie  

chápať energiu a jej zdroje ako spoločenský fenomén  

posúdiť zdroje energie využiteľné na Slovensku  

čítať s porozumením texty zamerané na odborné problémy  

získavať informácie pre tvorbu projektu z rôznych zdrojov  

správne citovať zdroje informácií  

tvorivo využívať poznatky na vypracovanie projektu  

prezentovať a obhájiť svoj projekt v triede  
 

vyhodnocovať situáciu 

z hľadiska bezpečnosti 

 

tvorba projektu 

a prezentačné zručnosti 

využívať IKT pri 

získavaní a spracúvaní 

informácii a pri 

prezentácii vlastnej práce 

vyjadriť sa verbálne aj 

písomne 

 

dodržiavanie zásad 

bezpečnosti v triede 

 

používanie ochranných 

pomôcok 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: FYZIKA Ročník: deviaty   

1hod. Týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový standard Prierezové 

témy 

Mag. 

vlastnosti 

telies 

6 Magnet a jeho vlastnosti 

Póly magnetu 

Magnetické pole, indukčné čiary 

magnetického poľa 

Zem ako magnet 

Využitie magnetov  v praxi 

 

Magnet a jeho historia, rozdiely medzi 

prírodným umelým magnetom. 

Póly magnetu a ich funkcia 

Znázornenie indukčných čiar magnetického 

poľa. 

Skúmanie vlastností magnetického poľa 

Zeme.m 

Ukážky využitia magnetov v praxi. 

Test: magnet a jeho vlastnosti 

 

 

Žiak vie: 

-zopakovať učivo z 8.roč 

-rozlíšiť prírodný a umelý magnet,  

- pomenovať póly magnetu 

-znázorniť magnetické pole tyčového magnetu 

-vysvetliť závislosť sily magnetického poľa od 

vzdialenosti, 

-popísať magnetické pole Zeme, 

- vyrobiť dočasný magnet magnetizáciou 

-popísať rozdiel medzi kompasom a buzolou 

 

EMV 

 

OSR 

Elektrické 

vlastnosti 

telies 

 

 

5 Elektrizovanie telies 

Jednotky náboja, meranie 

veľkosti  náboja 

Blesk a ochrana pred ním 

Čo sme sa naučili 

Projekt – výroba elektroskopu 

 

Princíp elektrizovania telies. 

Čo je náboj, jeho jednotka, meranie náboja 

Vznik blesku, druhy bleskov. 

Prostriedky a možnosti ochrany pred bleskom 

Zhotovenie jednoduchého elektroskopu 

-využiť získané vedomosti pri výrobe 

elektroskopu 

-popísať elektrický obvod, jeho časti, vie ho 

prakticky zapojiť 

-popísať vlastnosti vodičov a izolantov 

-využiť získané vedomosti pri výrobe 

elektroskopu 

 

 

Jednoduchý 

elektrický 

obvod 

22 Jednoduchý elektrický obvod 

Vodiče a izolanty 

Vedenie elektrického prúdu 

v kovoch 

Vedenie elektrického prúdu 

v kvapalinách 

Vedenie elektrického prúdu 

v plynoch 

Žiarovka a jej objavenie.  

Sériové zapojenie žiaroviek. 

Paralelné zapojenie žiaroviek.  

Popis elektrického obvodu, schéma, časti 

ektrického obvodu, zapojenie. 

Charakteristika vodičov a izolantov 

Princíp vedenia elektrického prúdu v kovoch 

Princíp vedenia elektrického prúdu 

v kvapalinách 

Spôsoby vedenia elektrického prúdu 

v plynoch 

História objavu žiarovky. 

Objasniť spôsob paralelného a sériového 

zapojenia žiaroviek a vysvetliť rozdiely 

-popísať elektrický obvod, jeho časti, vie ho 

prakticky zapojiť 

-popísať vlastnosti vodičov a izolantov 

popísať podstatu vedenia elektrického prúdu 

v kovoch, 

kvapalinách a plynoch 

-vymenovať druhy vedenia prúdu v plynoch 

popísať rozdiely sériového a paralelného 

zapojenia žiaroviek 

- vysvetliť vhodnosť použitia jednotlivých 

zapojení 

OZZ 
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Elektrický prúd, jednotka 

elektrického prúdu 1 A, meranie 

veľkosti elektrického 

prúdu ampérmetrom.  

Elektrické napätie, jednotka 

napätia 1 V, meranie veľkosti 

elektrického napätia 

Zdroje elektrického napätia.  

Rezistor.  

Experimentálne odvodenie 

Ohmovho zákona (I = U/R). 

Zostrojenie grafu závislosti 

elektrického prúdu od 

elektrického napätia.  

Elektrický odpor, jednotka 

elektrického odporu 1 Ω.  

Model vedenia elektrického 

prúdu v pevných a kvapalných 

látkach. 

Elektrická energia a jej premeny.  

Elektrické spotrebiče 

v domácnosti, bezpečnosť pri 

práci s elektrickými spotrebičmi 

Tvorba projektu: Návrh a 

realizácia elektrického obvodu s 

regulovateľným zdrojom napätia 

a účel. 

Objasniť čo je elektrický prúd, jeho jednotku, 

značku, 

Prístroj na meranie prúdu 

Objasniť čo je to napätie, jednotku napätia. 

Meranie a výpočet napätia. 

Popis zdrojov elektrického napätia. 

Princíp rezistora, jeho využitie a spôsob 

zapojenia. 

Pokusné overenie Ohmovho zákona 

Aplikácia Ohmovho zákona pri zostrojení 

grafu závislosti 

Zaviesť veličinu elektrický odpor, jeho 

jednotku 

Experimentálne ukázať princíp vedenia 

elektrického prúdu v pevných a kvapalných 

látkach 

Popísať premeny a využitie elektrickej 

energie v praktickom živote. 

Popísať zásady používania elektrických 

spotrebičov 

Diskusné fórum-návrh projektu 

-vysvetliť vznik elektrického prúdu,pomenovať 

jednotku a použiť prístroj na meranie prúdu 

vysvetliť podstatu napätia, vie pomenovať 

jednotku, ozná značku napätia 

-odmerať napätie na spotrebiči, zdroji i v obvode 

pomenovať a popísať rôzne druhy zdrojov napätia 

-vysvetliť funkciu a použitie rezistora 

-riešiť úlohy s využitím Ohmovho zákona 

-zostrojiť graf priamej úmernosti medzi napätím 

a prúdom 

-popísať veličinu odpor, pozná jeho jednotku, vie 

ho vypočítať 

-popísať princíp vedenia prúdu v pevných 

a kvapalných látkach 

-pomenovať spôsoby premeny elektrickej energie  

-vymenovať pravidlá pre bezpečné používanie 

elektrických spotrebičov 

-naprojektovať a zhotoviť funkčný model 

 

 

 

 

MV 
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Biológia 

 
Názov predmetu Biológia 

Časový rozsah výučby 1 hod. týždenne, 33 hodín ročne 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia  5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Učebný predmet umožňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o živých organizmoch 

s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k živým 

a neživý zložkám prostredia.  

Predmet je zameraný na chápanie živej a neživej prírody ako celku. To predstavuje 

poznanie konkrétnych prírodných celkov a život organizmov v ich životnom prostredí. 

Orientuje sa na prejavy života a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí 

živých a neživých zložiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. 

Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, využívať ich v praktickom živote, rozvíjať 

aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. 

Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých 

ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších 

k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Ciele sú zamerané na poznávanie živej a neživej prírody ako celku, čo predstavuje:  

 Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.  

 Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života 

a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.  

 Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok 

vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov.  

 Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.  

 Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať 

v praktickom živote.  
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Kompetencie v oblasti prírodných vied:  

 Poznávať živé organizmy a ich význam v prírode a pre život človeka. Chápať 

lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako životný priestor 

organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, 

životných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany 

pred škodlivými druhmi.  

 Poznať základnú stavbu, funkcie a životné prejavy rastlinných a živočíšnych 

buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov.  

 Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti 

prvej predlekárskej pomoci pri bežných poraneniach. Rozvíjať poznatky 

o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia 

a zdravého životného štýlu.  

 Porozumieť vzťahu neživej a živej prírody a význam jej poznávania. Poznať 

základnú  

 stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné 

vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, 

prírody a človeka.  

 Poznať základné podmienky života, faktory prostredia a vzťahy organizmov, 

následky vplyvu človeka na biosféru a možnosti ich odstránenia  

 Poznať hlavné znaky základných životných procesov baktérii, rastlín, húb 

a živočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka.  

 Poznať zložky životného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre 

podmienky života organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu 

životného prostredia, zdravie a spôsob života človeka a organizmov, základné 

hľadiská ochrany životného prostredia a prírody. 

Stratégia vyučovania 

Pri vyučovaní sa budú používať nasledovné metódy a formy vyučovania: 

Slovné – vysvetľovanie, rozprávanie, opis, rozhovor, demonštrácia učiteľom s použitím 

dataprojetora 

Praktické – metódy riešenia úloh, praktické činnosti, samostatná práca, ústna prezentácia 

vyhľadávaných informácií žiakom 

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: 

mikroskopické preparáty, akryláty prírodnín, vzorky hornín a minerálov, atlasy, odborné 

časopisy (Biológia-Ekológia-Geografia) 
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Odborná literatúra: 

učebnice prírodopisu (alternatívne) 

 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 

 Písomná forma - test, projekt na danú tému z oblasti informatiky 

 Praktické aktivity, slovné hodnotenie 

 Samostatná práca žiakov – projekt v zadanom aplikačnom prostredí 

Pri verbálnej forme kontroly zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov 

stanovených výkonovou časťou vzdelávacieho štandardu. 

Písomnou  formou budeme kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov 

prostredníctvom testu na konci tematického celku alebo skupiny podobných učebných tém v 

časovom limite 20 min v rozsahu 10 – 15 otázok zostavených podľa výkonovej časti 

vzdelávacieho štandardu. 

Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom 

na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie 

so stručným komentárom k výkonu žiaka. 

Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, grafických prejavov 

a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť prostredníctvom prezentácie 

projektov a prezentácií v Power Pointe podľa kritérií na základe vzájomnej dohody učiteľov. 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia 
Ročník: piaty   

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Príroda a život 4 Poznávame 

a skúmame prírodu. 

Práca s 

mikroskopom. 

Poznávame rastliny 

a živočíchy. 

Spoločenstvo rastlín 

a živočíchov. 

Príroda a prírodniny.  

Metódy a prostriedky 

skúmania v biológii.  

Práca s mikroskopom. 

Žiak vie: 

 chápať význam pojmov príroda, živé a 

neživé prírodniny.  

 osvojiť si základné postupy pozorovania 

prírodnín, prácu s lupou a mikroskopom, 

 ukázať na mikroskope okulár, objektív a 

zrkadlo. 

 

Osobnostný 

a sociálny rozvoj 

 

 

Život v lese 8 Ako žije les. Lesné 

dreviny. Význam 

lesných drevín. 

Lesné 

mikroorganizmy 

a nekvitnúce byliny. 

Lesné kvitnúce 

byliny. Lesné huby 

a lišajníky. 

Lesné bezstavovce. 

Drobné lesné 

živočíchy. 

Lesné stavovce. 

Lesné obojživelníky 

a plazy. Lesné vtáky. 

Lesné cicavce. 

Vysokohorské 

rastliny a živočíchy. 

Les. Štruktúra lesa. Život a 

zmeny lesa počas roka. 

 

Dreviny v lese. Ihličnaté a 

listnaté stromy. Kry. 

Poznávanie, život drevín 

počas roka. Význam pre život 

v lese. 

 

Mikroskopické a nekvitnúce 

byliny v lese. Kvitnúce byliny 

v lese. Poznávanie, život 

počas roka. Význam pre život 

v lese. 

 

Huby a lišajníky v lese. 

Poznávanie jedlých a 

jedovatých húb, spolužitie 

stromov a húb. Pomoc pri 

otrave hubami. 

 

Lesné bezstavovce. 

Poznávanie podľa vonkajších 

Žiak vie: 

 uviesť príklad rastliny a živočícha 

žijúcich v lese.  

 pomenovať podľa schémy vrstvy lesa. 

Opísať zmeny lesa v ročných obdobiach. 

Zostaviť príklad potravového reťazca 

lesných organizmov. 

 popísať základnú stavbu tela dreviny. 

 Rozlíšiť ihličnatý a listnatý strom.  

 Určiť názov ihličiny podľa šišky a 

vetvičky.  

 Určiť názov listnatého stromu podľa listu 

alebo plodu.  

 Uviesť význam stromov pre život 

organizmov a ľudí.  

 Rozlíšiť na ukážke strom a ker. 

Pomenovať na ukážke dva lesné kry. 

Uviesť význam krov pre život 

organizmov.  

 Uviesť príklad živočícha živiaceho sa 

listami, semenami (plodmi) lesných 

drevín. 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti človeka 

na životné 

prostredie.  

 

Ochrana zdravia 

človeka pred 

otravou 

spôsobenou 

zberom jedovatých 

rastlín a húb. 
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znakov a životných prejavov. 

Význam v lese. 

 

Lesné obojživelníky a plazy. 

Lesné vtáky. Lesné cicavce. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov. 

Význam v lese. 

 

 Uviesť význam pôdnych baktérií v lese. 

Vysvetliť prítomnosť zelených povlakov 

na stromoch.  

 Rozlíšiť na ukážke mach a papraď. 

Poukázať na význam machov a papradí v 

lese.  

 Opísať základnú stavbu tela kvitnúcej 

byliny. Poznať na ukážke tri lesné 

kvitnúce byliny. Uviesť príklad jedovatej 

a liečivej rastliny.  

 Poznať slimáka a dážďovku podľa 

vonkajších znakov. Uviesť potravu 

slimáka a dážďovky. Porovnať prijímanie 

potravy a spôsob pohybu slimáka a 

dážďovky.  

 Vysvetliť na príklade inštinkt. 

 Pomenovať na ukážke lesné cicavce. 

Uviesť príklad bylinožravého, 

mäsožravého a všežravého cicavca. 

Uviesť príklad potravy dvoch lesných 

cicavcov. Demonštrovať na príklade 

význam cicavcov v lese. 

Život vo vode 

a na brehu 
8 Voda a jej okolie.  

Vodné rastliny.  

Brehové rastliny.  

Drobné vodné 

živočíchy. 

Vodné bezstavovce. 

Hmyz žijúci vo vode 

a na brehu. 

Vodné a brehové 

stavovce. 

Ryby. 

Obojživelníky a 

plazy vo vode a na 

brehu.  

Vodné vtáky.  

Voda a jej okolie. Význam 

kyslíka, teploty a 

čistoty vody pre život 

vodných organizmov. 

 

Rastliny žijúce vo vode. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov. Význam planktónu 

a vodných zelených rastlín. 

Brehové rastlinstvo. 

Mikroskopické a drobné 

vodné živočíchy. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

 

Žiak vie: 

 Uviesť vlastnosti vody dôležité pre život 

organizmov. Vysvetliť význam kyslíka 

pre vodné organizmy.  

 Uviesť príklad stojatej a tečúcej vody.  

 Uviesť príklad znečistenia vody a 

dôsledky pre život organizmov. 

 Vysvetliť význam mikroskopických 

rastlín pre život vo vode. Poznať na 

ukážke bylinu žijúcu vo vode. Vysvetliť 

škodlivosť premnoženia siníc pre zdravie 

človeka. Vysvetliť príčinu premnoženia 

niektorých organizmy v stojatej vode v 

lete.  

 Poznať na ukážke jednu brehovú drevinu 

Environmentálna 

výchova –  

 

ochrana životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti človeka 

na životné 

prostredie. 

Znečisťovanie vôd 

činnosťou človeka. 
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Vodné cicavce.  

Vodný ekosystém. 

 

Vodné bezstavovce. Hmyz 

žijúci vo vode a na brehu. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov a životných prejavov, 

význam. 

 

Ryby. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

 

Živočíchy žijúce vo vode a na 

brehu. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

 

Vodné vtáky. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

 

Vodné cicavce. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov a 

životných prejavov, význam. 

 

a bylinu. Uviesť význam brehových 

drevín a bylín. 

 Uviesť význam vodných živočíšnych 

mikroorganizmov. Poznať na ukážke 

nezmara. Uviesť príklad potravy črievičky 

a nezmara. Opísať spôsob obstarávania 

potravy nezmara. Uviesť príklad vodného 

organizmu živiaceho sa planktónom. 

 Spoznať na ukážke vodného ulitníka a 

lastúrnika. Poznať význam pijavice v 

medicíne. Poznať na ukážke raka. Uviesť 

potravu pijavice. Zdôvodniť vplyv čistoty 

vody na život raka. Uviesť príklad potravy 

vodného bezstavovca 

 Opísať na ukážke prispôsobenie kapra 

životu vo vode. Uviesť príklad ryby 

žijúcej v stojatej a tečúcej vode. Rozlíšiť 

potravu bylinožravej a dravej ryby. 

 Opísať prispôsobenie vtákov na plávanie, 

potápanie a brodenie. Opísať spôsob 

prijímania potravy kačice a labute. Uviesť 

príklad vtáka živiaceho sa drobnými 

živočíchmi v plytkej vode. Uviesť príklad 

potravy dravého vodného vtáka. 

Život na 

poliach a 

lúkach 

8 Luky, pasienky a 

polia. 

Lúčne rastliny a 

huby.  

Poľné plodiny.  

Obilniny a krmoviny.  

Olejniny a 

okopaniny.  

Lúčne a poľné 

bezstavovce. 

Lúčne a poľné 

stavovce. 

 Obojživelníky na 

poliach a lúkach.  

Polia, lúky, pastviny. 

Druhová rozmanitosť, vplyv 

ľudskej činnosti. 

Rastliny a huby na lúkach. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, život počas roka, 

význam. 

 

Obilniny. Krmoviny. Olejniny 

a okopaniny. Poznávanie, 

život počas roka , význam pre 

výživu človeka a 

hospodárskych zvierat. 

 

Žiak vie: 

 Rozlíšiť pole a lúku, zdôvodniť rozdiely. 

Vysvetliťvýznam skupín drevín medzi 

lánmi polí.  

 Zdôvodniť.nevhodnosť vypaľovania 

trávy. Uviesť príklad živočícha, ktorého 

môže ohroziť rozoranie medzí a likvidácia 

remízok. 

 Uviesť príklad živočícha živiaceho sa 

lúčnymi bylinami.  

 Uviesť význam lúčnych tráv. 

 Poznať na ukážke a pomenovať pšenicu, 

ovos a kukuricu. Uviesť príklady 

Environmentálna 

výchova –  

 

ochrana životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti človeka 

na životné 

prostredie. 

Negatívny vplyv 

poľnohospodárstva 

na životné 

prostredie. 
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Lúčne a poľné vtáky.  

Lúčne a poľné 

cicavce. 

Trávnatý ekosystém. 

 

Bezstavovce žijúce na lúkach 

a poliach. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, život 

počas roka, význam. 

 

Obojživelníky a plazy žijúce 

na lúkach 

a poliach. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, život 

počas roka, význam. 

Vtáky žijúce na lúkach a 

poliach. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, život 

počas roka, význam. 

Cicavce žijúce na lúkach a 

poliach. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, život 

počas roka, význam. 

významu obilnín pre človeka. Uviesť 

príklad troch výrobkov z obilnín.  

 Poznať a pomenovať na ukážke ďatelinu. 

Uviesť príklad krmoviny, ako potravy 

hospodárskych zvierat. Vysvetliť význam 

„zeleného hnojenia“. 

 Poznať na ukážke a pomenovať ľuľok 

zemiakový. Vysvetliť význam zemiakovej 

hľuzy pre človeka. 

 Uviesť význam dážďovky pre kvalitu 

pôdy. Poznať na ukážke dva druhy hmyzu 

žijúceho na lúke a poli. Uviesť príklad 

hmyzu, ktorý po premnožení ohrozuje 

pestované rastliny na poli. Uviesť príklad 

živočícha, ktorý sa živí hmyzom na poli 

alebo lúke. 

Raktické 

aktivity 
8 Pozorovanie rastliny 

lupou a 

mikroskopom.  

Poznávanie a 

rozlišovanie lesných 

drevín. 

Pozorovanie 

črievičky veľkej 

(drobnozrnka). 

Poznávanie jedlých a 

jedovatých húb. 

Pozorovanie 

ulitníkov a 

lastúrnikov.  

Pozorovanie stavby 

rastlinného tela.  

Pozorovanie rýb.  

Poznávanie rastlín 

okolia. 

Pozorovanie vybraných 

rastlinných druhov alebo 

živočíšnych objektov lupou, 

alebo mikroskopom. 

Poznávanie lesných bylín 

(podľa prírodnín, obrazov, 

atlasov, 

herbárových položiek, 

preparátov). Poznávanie a 

rozlišovanie jedovatých a 

jedlých húb. Pozorovanie 

machu lupou, mikroskopom. 

Pozorovanie schránok ulít, 

lastúr. Poznávanie poľných a 

lúčnych rastlín v životnom 

prostredí. 

 

Žiak vie: 

 základy práce s mikroskopom.  

 nastaviť správne osvetlenie, zaostriť 

obraz.  

 načrtnúť pozorovaný object 

 používať atlas rastlín a živočíchov.  

 podľa typických znakov rozlíšiť jedlé a 

jedovaté huby.  

 vymenovať a pozná niektoré 

najdôležitejšie lúčne rastliny. 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník: šiesty   1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 
Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Život 

s človekom 

a okolí 

ľudských sídiel 

11 Ľudské obydlia a ich 

okolie. 

 Mikroskopické org. 

žijúce s človekom – 

baktérie, huby bez 

plodníc. 

Pestované rastliny v 

záhradách – cibuľová 

zelenina, strukoviny.  

Pestované rastliny v 

záhradách – 

koreňová zelenina, 

hlúbová zelenina. 

Ovocné stromy a kry.  

Včela medonosná a 

jej chov. 

Rybárstvo 

a rybnikárstvo.  

Naše ryby. 

Chovateľsky 

významné vtáky.  

Spoločníci človeka – 

pes a mačka. 

Chovateľsky 

významné cicavce.  

Nežiaduce živočíchy 

v domácnosti a pre 

človeka. 

Nežiaduce cicavce v 

okolí ľudských 

obydlí. 

Ľudské obydlia a ich okolie. 

Vplyv ľudskej činnosti na 

prispôsobovanie sa 

organizmov prostrediu. 

 

Mikroorganizmy žijúce s 

človekom. Poznávanie a 

význam pre človeka. 

 

Pestované rastliny v 

záhradách. Pestované ovocné 

stromy a kry. Poznávanie 

podľa vonkajších znakov, 

význam. 

 

Včelárstvo, rybárstvo a 

rybnikárstvo. Spoločenský 

život včiel. Zásady chovu včiel 

a rýb. Chovateľsky významné 

vtáky. 

 

Blízky spoločníci človeka. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. 

Spolunažívanie živočíchov a 

ľudí v domácnosti. 

Nežiaduci spoločníci človeka. 

Poznávanie podľa vonkajších 

znakov, význam. Zásady 

prevencie pred šírením nákazy. 

 

Žiak vie: 

 Uviesť osobitosti ľudských obydlí a 

ich okolia pre život organizmov. 

  Uviesť význam kríženia rastlín a 

živočíchov pre človeka.  

 Uviesť význam zdomácňovania 

živočíchov pre človeka. 

 Uviesť prejavy škodlivosti parazitickej 

baktérie pre človeka. 

  Opísať využitie mliečnych a kvasných 

baktérií. Uviesť príklad využitia 

kvasiniek človekom. Uviesť podmienk 

výskytu   plesní v domácnosti. Uviesť 

príklad priemyselnej výroby s 

využívaním kvasinky. 

 Pomenovať podľa ukážky zástupcu 

cibuľovej, hlúbovej a koreňovej 

zeleniny. Poznať na ukážke a 

pomenova strukovinu. Rozlíšiť a 

pomenovať  na ukážke päť druhov 

zeleniny. 

 Vysvetliť potrebu hnojenia pôdy  

záhrade pri dlhoročnom pestovaní 

plodín.  

 Vysvetliť význam zeleniny vo výžive 

človeka. Poznať na ukážke a 

pomenovať dva ovocné stromy. 

Poznať na ukážke a pomenovať dve 

rastliny s drobným dužinatým ovocím. 

Vysvetliť význam ovocia pre zdravie 

človeka. 

 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti človeka na 

životné prostredie. 

Ochrana zdravia 

človeka pred 

mikroorganizmami, 

hygiena zdravia. 
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Živočíchy v okolí 

ľudských sídel 

 

Cicavce žijúce s človekom. 

Živočíchy v okolí ľudských 

sídiel. Poznávanie podľa 

vonkajších znakov, význam. 

 Zdôvodniť na príklade škodlivosť 

vnútorného a vonkajšieho parazita.  

Základná 

štruktúra 

života 

 

2 Stavba rastlinnej 

a živočíšnej bunky 

Praktické aktivity: 

rastlinné a živočíšne 

bunky pod 

mikroskopom. 

 

Rastlinná a živočíšna bunka.  

Základná stavba a funkcia 

častí bunky. 

 

 

Žiak vie: 

 Pomenovať na ukážke časti rastlinnej 

bunky. 

 Vysvetliť význam bunkového jadra a 

chloroplastu.  

 Pomenovať na ukážke časti živočíšnej 

bunky. 

 Určiť na ukážke zhodné a rozdielne 

znaky rastlinnej a živočíšnej bunky. 

 

Živé 

organizmy a 

ich stavba 

 

2 Vírusy a baktérie 

Stavba tela 

jednobunkových 

organizmov Stavba 

mnohobunkových 

organizmov. 

Nebunkové a jednoduché 

bunkové organizmy. 

 Stavba tela.  

Význam, vplyv na človeka, 

nákazlivé ochorenia, 

prevencia. 

 

Stavba tela jednobunkových 

organizmov. 

Stavba tela mnohobunkových 

organizmov. 

 

Žiak vie: 

 Porovnať stavbu vírusu a baktérie. 

Rozhodnúť, či pôvodcom nákazy 

chrípky, žltačky, angíny je vírus alebo 

baktéria. Uviesť príklad troch 

nákazlivých ochorení. Uviesť možnosti 

predchádzania šíreniu vírusových a 

bakteriálnych nákaz. 

 Pomenovať na ukážke črievičky hlavné 

časti tela. Porovnať na ukážke stavbu 

tela drobnozrnka a črievičky.  

 Priradiť pletivo a tkanivo k rastline a 

živočíchovi.  

 Určiť na ukážke rastliny jej orgány.  

 Určiť na ukážke štruktúry tela živočícha 

bunku, tkanivo, orgán, sústavu orgánov. 

Environmentálna 

výchova – ochrana 

človeka pred 

nákazlivými 

ochoreniami. 

Stavba tela húb 

a rastlín 

 

8 Stavba tela 

nekvitnúcich rastlín. 

Stavba tela kvitnúcich 

rastlín. 

Koreň Stonka List 

Kvet 

Praktické aktivity – 

Stavba kvetu 

Stavba tela nekvitnúcich 

rastlín. Machy a paprade. 

 

Stavba tela kvitnúcich rastlín. 

Koreň, prijímanie živín 

koreňom, význam pre život 

rastliny. 

 

Žiak vie: 

 Pomenovať na ukážke časti tela machu. 

Pomenovať na ukážke časti tela 

paprade.  

 Uviesť význam výtrusov pre machy a 

paprade. 

 Rozlíšiť na ukážke stavby koreňa 

pokožku, dužinu, cievne zväzky, 
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Opelenie a 

oplodnenie 

Plod a Semeno 

Rastlinné telo ako 

celok 

 

Stonka (dreviny, byliny), 

prúdenie látok stonkou, 

význam pre život rastliny. 

 

List.  

Fotosyntéza, dýchanie, 

vyparovanie vody, význam pre 

život v prírode. 

 

Kvet.  

Opelenie a oplodnenie. 

Význam pre rozmnožovanie 

rastlín. 

 

Plod a semeno.  

Rozdelenie plodov, význam 

pre rozmnožovanie rastlín. 

 

Rastlinné telo.  

Súčinnosť orgánov pre príjem 

živín, prenos a vylučovanie 

látok.  

Vplyv svetla, tepla, vody a 

živín. 

 

koreňové vlásky. Uviesť živiny, ktoré 

rastlina prijíma koreňom. Vysvetliť 

význam koreňa pre rastlinu. 

 Roztriediť na ukážke dreviny a byliny 

podľa stavby stonky. Vysvetliť význam 

cievnych zväzkov v stonke. Určiť na 

konáriku púčiky a vysvetliť ich 

význam. Zdôvodniť význam stonky pre 

život rastliny. 

 Určiť na ukážke stavby listu dôležité 

časti pre fotosyntézu. Uviesť význam 

prieduchov v pokožke listu. 

Vymenovať látky, ktoré listy pri 

dýchaní zo vzduchu prijímajú a ktoré 

do vzduchu vylučujú. Uviesť význam 

listov pre prijímanie živín a dýchanie. 

 Rozlíšiť na ukážke kvetný obal, tyčinku 

a piestik. Uviesť význam peľového 

zrnka a vajíčka. Opísať na schéme 

opelenie kvetu. Uviesť, kedy nastáva v 

kvete oplodnenie. Zdôvodniť, prečo je 

kvet rozmnožovací orgán rastliny. 

 Rozlíšiť stavbu jedlej a jedovatej huby s 

plodnicou. Rozlíšiť na ukážke hubu s 

výtrusnicami na lupeňoch a v rúrkach. 

Stavba tela 

bezstavovcov 

 

10 Pŕhlivce – drobné 

vodné živočíchy 

 

Ploskavce a hlístovce 

– vnútorné parazity 

 

Živočíchy so 

schránkou – Mäkkýše 

 – ulitníky a 

lastúrniky  

 

Praktické aktivity – 

Mäkkýše 

Pŕhlivce - drobné vodné 

živočíchy.  

Stavba tela a základné telesné 

funkcie. 

 

Ploskavce a hlístovce - 

vnútorné parazity.  

Stavba tela. 

 

Mäkkýše – živočíchy so 

schránkou.  

Stavba tela a základné telesné 

funkcie. 

Žiak vie: 

 Vysvetliť, ako nezmar prijíma potravu a 

dýcha. Vysvetliť, prečo sa nervová 

sústava nezmara nazýva rozptýlená. 

Uviesť význam vajíčok a spermií 

nezmara. Vysvetliť význam púčikov u 

nezmara.  

 Vysvetliť význam slova obojpohlavný 

živočích. 

 Uviesť časť tráviacej sústavy človeka, v 

ktorej žije pásomnica a hlísta. Opísať 

prijímanie potravy hlísty a pásomnice. 

Environmentálna 

výchova –  

ochrana životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti človeka na 

životné prostredie. 

Ochrana zdravia 

človeka pred 

mikroorganizmami, 

hygiena zdravia. 
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Živočíchy s 

obrúčkami - 

Obrúčkavce 

 

Živočíchy s 

článkovaným telom 

Článkonožce – 

pavúkovce a kôrovce 

Článkonožce – hmyz 

 

Obrúčkavce - živočíchy s 

obrúčkami. 

 Stavba tela a základné telesné 

funkcie. 

 

Článkonožce - živočíchy s 

článkovaným telom.  

Stavba tela a základné telesné 

funkcie. 

Opísať podľa ukážky rozmnožovanie 

hlísty alebo pásomnice. Vysvetliť 

nevyhnutnosť dostatočnej tepelnej 

úpravy mäsa a umytia ovocia a zeleniny 

pred konzumáciou. 

 Uviesť miesto uloženia vnútorných 

orgánov slimáka. Porovnať podľa 

ukážky schránku slimáka a škľabky. 

Vysvetliť, prečo je slimák 

obojpohlavný živočích.  

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník: siedmy   1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 
Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Stavba tela 

stavovcov 

 

8 Povrch a pokryv tela 

stavovcov. 

 

Oporná sústava. 

Pohybová sústava. 

 

Stavba tráviacej 

sústavy. 

 

Funkcia tráviacej 

sústavy. 

Dýchanie stavovcov. 

 

Obeh ová sústava 

stavovcov. 

 

Vylučovacie sústavy 

stavovcov. 

Povrch tela stavovcov. 

Spoločné a odlišné znaky. 

 

Oporná sústava stavovcov.  

Pohybová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Tráviaca sústava rýb, 

obojživelníkov, plazov a 

vtákov.  

Tráviaca sústava cicavcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Dýchacia sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

Žiak vie: 

 Uviesť príklady stavovcov pokrytých 

šupinami, perím, srsťou. Zdôvodniť 

odlišnosti kožných útvarov stavovcov. 

Označiť na ukážke časti vtáčieho pera. 

Zdôvodniť na príklade stavovca význam 

sfarbenia podľa prostredia v ktorom žije. 

 Zdôvodniť prispôsobenie stavovcov 

životnému prostrediu.  

 Na ukážke kostry končatín vysvetliť 

význam prsnej kosti s hrebeňom u vtákov. 

Zdôvodniť význam dutých kostí vtákov.  

 Rozlíšiť párnokopytníka a 

nepárnokopytníka na ukážke kostry 

končatiny.  

 Pomenovať tkanivá tvoriace svalstvo 

končatín, vnútorných orgánov, srdca 

stavovcov. Vysvetliť princíp činnosti 

 

Environmentáln

a výchova – 

ochrana 

životného 

prostredia, 

negatívny vplyv 

činnosti 

človeka na 

životné 

prostredie. 

Ochrana 

zdravia človeka 

pred 

mikroorganizm

ami, hygiena 

zdravia. 
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Regulačné sústavy 

stavovcov. 

 

Nervová sústava 

stavovcov. 

 

Zmyslové orgány 

stavovcov. 

 

Rozmnožovanie 

stavovcov. 

 

Rozmnožovacie 

sústavy stavovcov. 

 

Správanie stavovcov. 

 

Význam stavovcov v 

prírode a pre 

človeka. 

 

Chránené stavovce. 

 

 

Obehová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Vylučovanie.  

Močová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Nervová sústava stavovcov.  

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Zmyslové orgány stavovcov. 

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Rozmnožovanie stavovcov. 

Základné funkcie a význam 

orgánov. 

 

Rozmnožovacia sústava 

stavovcov. Základné funkcie 

a význam orgánov.  

Vývin mláďat, starostlivosť o 

potomstvo. 

 

Typické životné prejavy, 

správanie stavovcov. 

 

Význam stavovcov v prírode 

a pre človeka. 

 

Ochrana stavovcov. 

Ohrozenia a možnosti 

ochrany. 

dvoch svalov. 

 Uviesť príklad stavovca, ktorý sa 

pohybuje plávaním, skákaním, plazením, 

lietaním, kráčaním a behom. 

 Opísať na ukážke časti tráviacej sústavy 

stavovcov. 

 Uviesť príklad stavovca s jedovými 

zubami. Uviesť význam vysunovateľného 

jazyka obojživelníkov, plazov, niektorých 

vtákov. Uviesť význam hrvoľa, 

žľaznatého a svalnatého žalúdka vtákov. 

 Určiť na ukážke orgány na prijímanie 

potravy, trávenie a vstrebávanie cicavcov. 

Priradiť hlodavé zuby a kly k príkladom 

cicavcov. Určiť bylinožravého, 

hmyzožravého a mäsožravého cicavca na 

ukážke chrupu. Uviesť príklad 

prežúvavého a neprežúvavého cicavca. 

 Uviesť príklad stavovca, ktorý dýcha 

žiabrami a pľúcami. 

 Pomenovať dýchacie orgány žubrienky, 

dospelého obojživelníka. Porovnať 

dýchacie orgány ryby, plaza, vtáka a 

cicavca. Zdôvodniť úhyn ryby, ak je dlhší 

čas mimo vody. Vysvetliť význam 

vzdušných vakov vtákov. 

 Opísať význam krvi pre život stavovcov. 

Opísať význam srdca a ciev pre život 

stavovcov. Vysvetliť dôvod názvu 

uzavretej cievnej sústavy. Zistiť rozdiely 

stavby srdca ryby, obojživelníka, plaza, 

vtáka a cicavca na ukážke. 

 Vymenovať odpadové látky v organizme 

stavovcov. Zdôvodniť význam 

vylučovania. Pomenovať orgán, v ktorom 

sa krv stavovcov zbavuje tekutých 

odpadových látok. Pomenovať na ukážke 
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orgány močovej sústavy stavovcov. 

 Pomenovať sústavy, ktoré zabezpečujú 

látkovú a nervovú reguláciu. Vymenovať 

hlavné orgány ústrednej nervovej sústavy. 

Porovnať na ukážke predný mozog 

stavovcov. 

 Charakterizovať podnet a nervový vzruch. 

Uviesť podľa ukážky význam reflexného 

oblúka. Uviesť príklad nepodmieneného a 

podmieneného reflexu stavovcov. 

 Uviesť najčastejšie príčiny úhynu rýb a 

obojživelníkov. Uviesť príklad ohrozenia 

životných podmienok vtáka alebo cicavca. 

Uviesť príklad možnosti ochrany 

obojživelníkov. Uviesť príklad 

chráneného obojživelníka, plaza, vtáka a 

cicavca. 

Ľudský 

organizmus a 

ľudské 

spoločenstvo 

 

1 Ľudský a živočíšny 

organizmus. 

 

 

Ľudský a živočíšny 

organizmus. 

Špecifiká ľudského 

spoločenstva a ľudskej 

populácie. 

 

Žiak vie: 

 Vysvetliť na príklade význam človeka v 

ľudskom spoločenstve.  

 Porovnať spoločné a odlišné znaky lebky, 

chrbtice a končatín ľudského a 

živočíšneho organizmu.  

 Vysvetliť na príklade podstatu rasizmu a 

jeho dôsledky. 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 

Človek a jeho 

telo –  

Povrch tela, 

kožná sústava 

 

2 Kožná sústava. 

Poškodenie kože. 

. 

Koža. 

 Stavba a funkcie kože.  

Význam pre styk s vonkajším 

prostredím a vnútorným 

prostredím. 

 

Starostlivosť o kožu.  

Typické poranenia, zásady 

predlekárskej prvej pomoci. 

 

Žiak vie: 

 Pomenovať na ukážke časti kože, ktoré 

zabezpečujú ochranu povrchu tela, telesnú 

teplotu, vylučovanie, vodný režim a 

zmyslové podnety.  

 Pomenovať viditeľné kožné útvary na 

svojej koži. Uviesť význam kože pre 

človeka. 

 Sformulovať zásady starostlivosti o kožu a 

kožné útvary. 

 Zdôvodniť  nevhodnosť opaľovania na 

prudkom slnku. 

Environmentáln

a výchova , 

geografia 

– rozpad 

ozónovej 

vrstvy, ozónová 

diera, 

poškodenia 

kože, zraku. 

Ochrana ŽP. 
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 Opísať postup predlekárskej prvej pomoci 

ošetrenia popáleniny a omrzliny. Predviesť 

ukážku ošetrenia odreniny alebo pľuzgiera. 

  

Človek a jeho 

telo –  

Oporná a 

pohybová 

sústava 

 

3 Oporná sústava. 

 

Kostra lebky a 

chrbtice. 

 

Kostra hornej a 

dolnej končatiny. 

 

Pohybová sústava. 

 

Základné rozdelenie 

svalov. 

 

Poškodenia oporno- 

pohybovej sústavy. 

Zásady predlekárskej 

prvej pomoci. 

 

Kosti. Kostra a jej stavba.  

Význam kostí a kostry. 

 

Lebka a chrbtica.  

Stavba a význam.  

Kostra končatín.  

Stavba kostry horných a 

dolných končatín. 

 

Svaly.  

Svalové tkanivá, činnosť a 

význam svalov. 

 

Svaly hlavy, trupu a 

končatín. 

Význam opornej a pohybovej 

sústavy.  

Poranenia kostí a svalov 

 

Žiak vie: 

 Opísať na ukážke stavbu kosti.  

 Ukázať a pomenovať na ukážke hrudník, 

chrbticu, lebku, stavce, rebrá, hrudnú kosť. 

 Rozlíšiť na ukážke spojenie kostí väzivom, 

chrupkou, zrastením, kĺbom. Zistiť 

jednoduchým telesným pohybom časti 

kostry, ktoré sa na ňom zúčastnili. 

 Určiť na ukážke kostry tri kosti mozgovej 

časti lebky. Určiť na ukážke kostry tri kosti 

tvárovej časti lebky. Určiť na ukážke 

kostry časti chrbtice. 

 Ukázať a pomenovať kosti hornej 

končatiny na ukážke (vlastnej končatine). 

 Ukázať a pomenovať kosti dolnej 

končatiny na ukážke (vlastnej končatine). 

Porovnať stavbu kostru ruky a nohy. 

Zdôvodniť význam nosenia správnej obuvi 

podľa obrysu správnej a nesprávnej klenby 

nohy. 

 Predviesť jednoduché cviky na posilnenie 

svalov hrudníka, chrbta, brucha a končatín. 

 Predviesť postup predlekárskej prvej 

pomoci pri otvorenej a zatvorenej 

zlomenine. Ukázať postup predlekárskej 

prvej pomoci pri vytknutí, vykĺbení. 

 

Človek a jeho 

telo –  

Tráviaca sústava 

 

2 Dýchacia sústava. 

Horné a dolné 

dýchacie cesty. 

 

Vplyv ovzdušia na 

dýchaciu sústavu. 

 

Dýchacia sústava. 

 Stavba a funkcia orgánov 

dýchacej sústavy. 

 

Dýchanie.  

Mechanizmus vonkajšieho 

dýchania.  

Žiak vie: 

 Opísať na ukážke hlavné časti dýchacej 

sústavy. Rozlíšiť horné a dolné dýchacie 

cesty.  

 Opísať priebeh výmeny dýchacích plynov 

v pľúcach. 

 Vysvetliť podstatu dýchania. Porovnať 

Environmentáln

a výchova, 

geografia 

– znečistenie 

ovzdušia. 
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Prvá pomoc pri 

zastavení dýchania. 

 

Význam dýchacej sústavy. 

 

Starostlivosť o dýchaciu 

sústavu. Škodlivosť fajčenia, 

vdychovania toxických látok. 

 

Poškodenia dýchacej sústavy. 

Zásady prvej predlekárskej 

pomoci. Význam dýchacej 

sústavy. 

 

 

zloženie vdychovaného a vydychovaného 

vzduchu. 

 Vymenovať najdôležitejšie dýchacie svaly. 

Zistiť pohyby bránice a medzirebrových  

svalov pozorovaním nádychu a výdychu. 

 Zdôvodniť význam čistoty ovzdušia pre 

človeka.  

 Uviesť názov škodlivej látky v cigaretách. 

Uviesť príklad účinkov fajčenia na 

dýchaciu sústavu. 

 Opísať spôsob pomoci človeku pri 

zastavení dychu. Opísať na ukážke postup 

pri umelom dýchaní.  

 Uviesť význam dýchacej sústavy pre život 

človeka. 

Človek a jeho 

telo –  

Obehová sústava 

 

3 Funkcie obehovej 

sústavy. 

 

Zložky krvi a jej 

význam. 

 

Stavba a činnosť 

srdca. 

 

Krvné cievy, krvný 

tlak. 

 

Vplyv života na 

obehovú sústavu, 

nákazlivé ochorenia. 

 

Prvá pomoc pri 

krvácaní a zastavení 

činnosti srdca. 

Krv. Zložky krvi, vlastnosti, 

krvné skupiny, darcovstvo 

krvi.  

Význam krvi. 

 

Srdce.  

Stavba a činnosť srdca, krvný 

obeh. 

 

Krvné cievy.  

Význam a činnosť ciev.  

Miazgové cievy a slezina.  

Význam obehovej sústavy. 

 

Poškodenia obehovej 

sústavy. Zásady 

predlekárskej prvej pomoci 

pri krvácaní a zastavení 

činnosti srdca. 

 

Žiak vie: 

 Určiť na ukážke zložky krvi a vysvetliť ich 

význam. Vymenovať krvné skupiny. 

Uviesť význam transfúzie krvi. 

 Označiť a pomenovať na ukážke časti 

srdca. Opísať podľa schémy veľký a malý 

krvný obeh. Uviesť význam srdcových 

chlopní pre činnosť srdca. 

 Rozlíšiť tepny, žily a vlásočnice podľa 

významu. Uviesť význam vencovitých 

tepien pre činnosť srdca. Rozlíšiť tepny a 

žily podľa smeru prúdenia krvi.  

 Poznať význam miazgy pre ľudský 

organizmus. Opísať význam miazgových 

ciev. Určiť umiestnenie a význam sleziny.  

 Vysvetliť funkcie obehovej sústavy. 

 Zdôvodniť význam pohybu pre činnosť 

srdca a ciev. . Opísať postup prvej 

predlekárskej pomoci pri poranení tepny a 

žily. 

Osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova  

Človek a jeho 

telo –  
1 Odstraňovanie 

škodlivých látok z 

Vylučovanie.  

Močová sústava. Stavba a 

Žiak vie: 

 Vymenovať odpadové látky vznikajúce pri 
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Vylučovanie a 

močová sústava 

 

tela. činnosť, poškodenia a 

prevencia ochorení. 

 

činnosti ľudského organizmu. Určiť na 

ukážke umiestnenie obličiek a opísať ich 

tvar. Ukázať na svojom tele uloženie 

obličiek. Vysvet1iť význam obličiek a 

močových ciest. 

 Uviesť príklad príčiny ochorenia močovej 

sústavy. Vymenovať zásady prevencie 

ochorení obličiek. Zdôvodniť význam pitia 

tekutín pre funkciu obličiek. Vysvetliť 

význam močovej sústavy pre človeka. 

Človek a jeho 

telo –  

Regulačné 

sústavy 

4 Regulácia organizmu 

. 

Hormonálna sústava. 

 

Ústredná a obvodová 

nervová sústava. 

 

Zrak. 

 

Sluch. 

 

Poškodenia zraku a 

sluchu. 

 

Vyššia nervová 

činnosť. 

 

Zásady hygieny 

duševnej činnosti. 

 

Regulovanie organizmu. 

Látková a nervová regulácia. 

Význam regulačných sústav. 

 

Žľazy s vnútorným 

vylučovaním.  

Význam hormónov. 

 

Nervová sústava.  

Stavba a funkcia nervov, 

reflexná povaha nervovej 

činnosti. 

 

Zmyslové orgány chuti, 

čuchu a hmatu.  

Receptory a zmyslové 

vnemy. 

 

Zrak.  

Sluch.  

Stavba, činnosť a význam 

zrakového a sluchového 

orgánu. 

 

Poškodenia zraku a sluchu.  

Zásady hygieny zraku a 

sluchu. 

 

Žiak vie: 

 Pomenovať spôsoby regulácie organizmu 

človeka. 

 Pomenovať orgánovú sústavu, ktorá 

umožňuje nervovú reguláciu. 

 Uviesť význam regulovania činnosti 

organizmu. 

 Určiť na ukážke tri žľazy s vnútorným 

vylučovaním. Uviesť význam inzulínu. 

Uviesť príklad významu troch žliaz s 

vnútorným vylučovaním. 

 Opísať význam nervovej bunky. 

Pomenovať časti reflexného oblúka na 

schéme. Uviesť príklad reflexnej činnosti 

človeka. 

 Opísať na ukážke základné časti ústrednej 

nervovej sústavy. Určiť na ukážke 

jednotlivé časti mozgu. Vysvetliť význam 

mozgovej kôry predného mozgu. Uviesť 

základné časti obvodovej nervovej sústavy. 

 Vysvetliť význam chuti, čuchu a hmatu pre 

človeka. Ukázať na svojom tele uloženie 

orgánov chuti, čuchu a hmatu. Rozlíšiť 

chuťové, čuchové a hmatové bunky podľa 

podnetov, ktoré prijímajú. 

 Vymenovať zásady starostlivosti o zrakový 

orgán. Vymenovať zásady starostlivosti o 

Osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 
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Vyššia nervová činnosť.  

Myslenie, pamäť, reč, 

schopnosti a vedomosti 

človeka. 

Zásady hygieny duševnej 

činnosti. 

Význam nervovej sústavy. 

Zásady predlekárskej prvej 

pomoci pri poranení mozgu, 

chrbtice a miechy. 

sluchový orgán. Uviesť príklad 

komunikácie s osobou s poškodeným 

zrakom lebo sluchom. 

 Uviesť príklad podmieneného reflexu. 

Uviesť príklad nepodmieneného reflexu. 

Uviesť význam myslenia a reči v živote 

človeka. 

Človek a jeho 

telo –  

Rozmnožovanie, 

vývin jedinca, 

rodičovstvo 

3 Stavba 

rozmnožovacích 

orgánov. 

 

Tehotenstvo, pôrod. 

 

Hygiena pohlavnej 

sústavy, prevencia 

pohlavných chorôb. 

 

Rozmnožovacia sústava.  

Pohlavné bunky, funkcia.  

Stavba a funkcia 

reprodukčných orgánov. 

 

Vývin jedinca.  

Oplodnenie, tehotenstvo a 

pôrod.  

Obdobia ľudského života. 

 

Pohlavné ochorenia.  

Prevencia pohlavných 

ochorení a AIDS.  

Priateľské a partnerské 

vzťahy, rodina. 

 

Žiak vie: 

 Určiť a pomenova na ukážke ženské a 

mužské pohlavné orgány. Vymenovať 

orgány, v ktorých sa tvoria ženské a 

mužské pohlavné bunky. Vysvetliť význam 

menštruačného cyklu. 

 Označiť na ukážke pohlavných orgánov 

miesto splynutia vajíčka a spermie. Uviesť 

dĺžku trvania tehotenstva. Opísať začiatok, 

priebeh a koniec tehotenstva. Uviesť 

uloženie plodu a spôsob jeho výživy. 

 Vymenovať zásady starostlivosti o zdravý 

vývin novorodenca. Zdôvodniť význam 

výživy dieťaťa materským mliekom. 

Uviesť príklad troch znakov dospievania. 

Uviesť typické znaky troch období 

ľudského života. 

 Uviesť zásady predchádzania pohlavných 

ochorení Uviesť príklad priateľských 

vzťahov, vzájomnej pomoci mladých a 

dospelých ľudí. 

 Uviesť na príklade význam rodiny. 

Výchova 

k materstvu 

a rodičovstvu 

občianska 

výchova 

– úcta k životu, 

k rodičom. 

kamarátstvo, 

priateľstvo 

Zdravie a život 

človeka 

 

6 Nákazlivé ochorenia 

a ochrana pred nimi. 

 

Toxické a návykové 

látky. 

Vonkajšie vplyvy na ľudské 

zdravie.  

Zdravie a choroba. 

 Nákazlivé ochorenia, 

očkovanie, prevencia. 

Žiak vie: 

 Uviesť tri príklady infekčného 

ochorenia. Charakterizovať výraz imunita a 

inkubačná doba. Vysvetliť základný 

princíp očkovania. Uviesť zásady 

Environmentáln

a výchova , 

geografia 

– rozpad 

ozónovej 
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Vzťah človeka k 

vlastnému zdraviu. 

 

Zdravý životný štýl. 

 Životné prostredia a 

zdravie. 

 

 

 

Toxické a návykové látky.  

Vplyv na zdravie človeka.  

Drogové závislosti a ich 

prevencia. 

 

Vnútorné vplyvy na ľudské 

zdravie. Dedičné vlastnosti a 

vplyv na zdravie a  život 

človeka. 

Schopnosti a osobitosti 

človeka. 

Životný štýl.  

Etické a morálne princípy, 

kultúra medziľudských 

vzťahov, vzťah človeka k 

prírode. 

prevencie infekčných ochorení. 

 Vysvetliť n  príklade význam dezinfekcie, 

dezinsekcie a deratizácie. 

 Uviesť príklad návykovej látky. Vysvetliť 

na príklade drogovú závislosť. Zdôvodniť 

na príklade škodlivosť drogovej závislosti 

zdravie človeka. Uviesť zásady prevencie 

drogových závislostí. 

 Vymenovať základné podmienky života 

človeka. Zdôvodniť význam striedania 

práce a odpočinku. Uviesť príklad 

nesprávnej životosprávy a dôsledkov na 

život človeka. Uviesť príklad zdravého 

životného štýlu. 

vrstvy, ozónová 

diera, 

poškodenia 

kože, zraku. 

Ochrana ŽP. 

 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník: ôsmy  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod 1 Oboznámenie sa 

s predmetom  

 Žiak vie / pozná :   

Neživá príroda a jej 

poznávanie 
1 Neživá a živá príroda -Neživá a živá príroda  

-Závislosť organizmov   a človeka od 

neživej prírody 

-Poznávanie neživej prírody, význam 

vied o Zemi  

Preukázať na príklade 

závislosť organizmov od 

neživej prírody. Uviesť príklad 

vplyvu organizmov na neživú 

prírodu. Preukázať na príklade 

význam vied o Zemi.  

Environmentáln

a výchova  

Zem a jej stavba 2 Stavba Zeme 

 

Zemská kôra v pohybe  

-Stavba Zeme 

-Sféry zemského telesa  

-Stavba zemskej kôry pevnín a dna 

Určiť a pomenovať podľa 

ukážky členenie sfér zemského 

telesa. Rozlíšiť na ukážke 

Environmentáln

a výchova  
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oceánov 

-Zemská kôra v pohybe 

-Pohyby zemskej kôry a ich príčiny 

-Vzďaľovanie, približovanie 

a podsúvanie litosferických platní 

 

pevninskú a oceánsku zemskú 

kôru. Poznať príčinu pohybu 

litosferických platní. Uviesť 

dôsledky vzďaľovania 

litosferických platní. Uviesť 

dôsledky podsúvania 

a približovania sa 

litosferických platní  

Mediálna 

výchova  

 

Stavebné jednotky 

zemskej kôry 
2 Minerály a horniny  

 

Minerály 

-Minerály a horniny 

- Rozlišovacie znaky minerálov 

a hornín 

- Vznik minerálov a hornín 

- Príklady minerálov a hornín 

Minerály- vznik, vonkajší tvar 

a vnútorná stavba  

Charakterizovať minerál 

a uviesť konkrétny príklad. 

Charakterizovať horninu 

a uviesť konkrétny príklad. 

Rozlišovať na ukážke minerál 

a horninu. Uviesť aspoň jeden 

spôsob vzniku hornín.  

Žiak pozná podstatu vzniku 

minerálov.  

Environmentáln

a výchova  

 

Ochrana života 

a zdravia  

Geologické procesy 13 Praktické cvičenie 

 

Vnútorné geologické 

procesy 

 

Vyvreté horniny 

 

Horotvorná činnosť 

a poruchy zemskej 

kôry 

 

Zemetrasenie 

 

Premena hornín 

a premenené horniny 

Vonkajšie geologické 

horniny 

 

Vplyv, prejavy 

a dôsledky zemskej 

príťažlivosti, vody, 

- Poznávanie minerálov a hornín 

- Vnútorné geologické procesy 

- Magmatická činnosť, magma a láva 

- Časti sopky 

- Prejavy sopečnej činnosti 

- Vyvreté horniny  

- Vznik, rozlišovacie znaky hlbinných 

a vyvretých hornín 

- Typické horniny. Vlastnosti, 

využitie, výskyt 

- Horotvorná činnosť a poruchy 

zemskej kôry 

- Prejavy horotvornej činnosti  

- Vrásnenie, vrásy a zlomy 

- Zemetrasenie  

- Vznik a druhy zemetrasenia, prejavy 

a dôsledky  

- Ochrana pred zemetrasením a jeho 

dôsledkami 

- Výskyt na Slovensku 

- Premena hornín a premenené 

Žiak vie rozlíšiť magmatickú 

a sopečnú činnosť, odlíšiť 

magmu a lávu podľa miesta 

vzniku, opísať podľa ukážky 

časti sopky, uviesť príklad 

prejavov sopečnej činnosti, 

uviesť príklad významu 

sopečnej činnosti pre človeka. 

Žiak pozná podstatu vzniku 

vybratých hornín. Rozlíšiť na 

ukážke hlbinnú a výlevnú 

vyvretú horninu. Odlíšiť 

štruktúru žuly a čadiča. Poznať 

využitie aspoň jednej hlbinnej 

a výlevnej vyvretej horniny.  

Charakterizovať horotvornú 

činnosť. Rozlíšiť na ukážke 

príklad poruchy zemskej kôry. 

Rozlíšiť vrásu a zlom podľa 

ich vzniku a charakteristických 

znakov.  

Ochrana života 

a zdravia 

 

Finančná 

gramotnosť  

 

Environmentáln

a výchova  

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti 
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ľadovca a vetra 

 

Usadené horniny 

 

Krasové procesy 

 

Opakovanie 

 

Jaskyne na Slovensku 

 

Praktické cvičenie  

horniny 

-Typické premenené horniny, 

vlastnosti, využitie 

- Vonkajšie geo. Procesy 

- Pôsobenie vonkajších geo. činteľov, 

ich prejavy 

- Zvetrávanie, príčiny a dôsledky 

- Vplyv prejavy a dôsledky zemskej 

príťažlivosti, vody, ľadovca, vetra 

- Usadené horniny 

- Krasové procesy  

- Základné pojmy a vlastnosti, 

príklady hornín, ich vlastnosti 

a využitie 

- Jaskyne Slovenska, rozdelenie, 

popis, bohatstvo, Slovenska 

Pozná príčinu vzniku 

zemetrasenia.  

Uviesť hlavné činitele 

premeny hornín. Opísať na 

ukážke typickú vlastnosť 

premenených hornín. Poznať 

jednu premenenú horninu, 

typickú vlastnosť a jej 

využitie.  

Poznať pôsobenie vonkajších 

geologických procesov a ich 

čiastkové procesy. Rozlíšiť 

mechanické a chemické 

zvetrávanie a ich dôsledky.  

 

Dejiny Zeme 4 Vek Zeme 

a skameneliny  

 

Prvohory a druhohory 

 

Treťohory 

a štvrtohory 

 

Opakovanie  

-Vek Zeme a skameneliny 

- Charakteristika skamenelín, podstata 

ich vzniku 

- Druhy skamenelín, príklady 

- Určovanie veku Zeme a hornín 

- Prvohory, druhohory, trvanie, 

delenie, rastlinstvo, živočíšstvo 

- Treťohory, štvrtohory , trvanie, 

delenie, rastlinstvo a živočíšstvo 

Charakterizovať skamenelinu. 

Uviesť príklad skameneliny. 

Opísať proces vzniku 

skameneliny. Poznať postup 

určovania pomerného , 

skutočného veku hornín.  

Pozná na ukážke  príklad 

vedúcej skameneliny prvohôr, 

druhohôr.  

Mediálna 

výchova  

 

Environmentáln

a výchova  

 

 

Príroda Slovenska 1 Neživá príroda 

Slovenska  

-Neživá príroda Slovenska 

- Geologické jednotky Záp. Karpát 

Pozná významné geo. procesy 

a vývoj organizmov v SR. 

Pomenovať a určiť podľa 

ukážky geo. jednotky SR 

podľa typickú znakov.  

 

Podmienky života 

a vzťahy organizmov 
9 Organizmy 

a prostredie  

 

Neživé zložky 

prostredia  

 

Živé zložky prostredia  

 

-Organizmy a prostredie 

- Vzťahy organizmov s prostredím, 

prispôsobivosť organizmov 

prostrediu, znášanlivosť podmienok 

prostredia 

- Neživé zložky prostredia 

- Vplyv energie, svetla, tepla, 

vzduchu, vody, pôdy na životné 

Pozná aspoň tri anorganické 

a tri organické látky, ktoré sú 

súčasťou organizmov. Uviesť 

príklad závislosti organizmu 

od prostredia a vzájomného 

vzťahu medzi organizmami. 

Poznať prispôsobivosť 

organizmov životným 

Environmentáln

a výchova  

 

Finančná 

gramotnosť  

 

osobný a 

sociálny 
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Spoločenstvo 

organizmov  

 

Ekosystém  

 

Život ekosystému  

 

Biosféra 

 

Biologická 

a ekologická 

rovnováha 

 

Záverečné opakovanie  

podmienky a procesy organizmov  

- Živé zložky prostredia 

- Populácia, vlastnosti populácie, 

vnútorné a vonkajšie vzťahy  

- Spoločenstvo organizmov 

- Typy spoločenstiev 

- Druhová rozmanitosť, štruktúra, 

zloženie spoločenstva a priestorové 

členenie 

- Obeh látok a tok energie 

v ekosystéme  

- Vlastnosti ekosystému 

- Biosféra, zložky biosféry, obeh a tok 

energie v biosfére 

- Biologická a ekologická rovnováha  

- Možnosti zachovania a ohrozenia 

ekologickej rovnováhy  

podmienkam. Pozná význam 

slnečného žiarenia, teploty, 

vody a vzduchu pre rastliny 

a živočíchy. Uviesť zložky 

pôdy a ich význam pre 

organizmy. 

Rozlíšiť na príklade 

konkurenciu, predáciu, 

parazitizmus, symbiózu.  

Rozlíšiť rastlinné a živočíšne, 

prírodné a umelé spoločenstvo, 

suchozemské, sladkovodné 

a morské spoločenstvo. Pozná 

význam priestorovej štruktúry 

spoločenstva.  

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Biológia Ročník: deviaty  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Žiak vie: 

Prierezové 

témy 
Základné znaky 

a životné procesy 

organizmov 

14 Baktérie, huby a rastliny 

Príjem živín a premena 

látok  

Dýchanie 

Rozmnožovanie, Rast 

a vývin  

 

Živočíchy, povrch tela , 

pohyb, dýchanie , príjem 

živín, vylučovanie , 

Obeh telových tekutín. 

Regulácie 

Životné procesy organizmov 

 

Príjem živín, vylučovanie látok, 

dýchanie, rozmnožovanie 

baktérií, húb, rastlín 

a živočíchov 

 

Charakteristické znaky 

nahosemenných 

a krytosemenných rastlín  

 

Porovnanie jednoklíčnolistých 

- popísať podstatu prijímania 

a vylučovania látok 

- rozlišovať heterotrofné 

a autotrofné organizmy 

- popísať fotosyntézu 

- poznať spôsoby rozmnožovania 

a ich podstatu 

- rozlíšiť nahosemnné 

a krytosemenné a jednoklíčolistové 

a dvojklíčnolistové rastliny 

- poznať povrch tela u stavovcov 

a bezstavovcov 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj  



132 

 

 

Rozmnožovanie a vývin, 

1. praktické cvičenie  

 

a dvojkličnolistých rastlín  

 

Prehľad znakov stavby, funkcií 

orgánov a orgánových sústav 

pŕhlivcov, ploskavcov, 

mäkkýšov, článkonožcov, rýb, 

obojživelníkov, plazov, vtákov 

a cicavcov ( pokryv tela, 

pohybová, dýchacia, 

vylučovacia, obehová sústava 

a rozmnožovanie) 

- charakterizovať základné funkcie 

pohybovej, dýchacej, tráviacej 

a vylučovacej sústavy 

a u stavovcov a bezstavovcov  

-rozlíšiť základné znaky a funkcie 

obehovej, riadiacej sústavy 

a zmyslových orgánov 

- popísať vývinové štádia  

- porovnať stavbu tela u stav. a 

bezstavovcov 

Vnútorná stavba 

a dedičnosť 

organizmov 

4 Bunková stavba 

organizmov 

 

Nebunkové organizmy 

Dedičnosť a jej podstata 

Význam dedičnosti 

a premenlivosti 

organizmov 

2. praktické cvičenie 

Nebunkové organizmy, vírusy, 

význam a prevencia vírusových 

ochorení 

 

Bunková stavba organizmov 

a rozdielne znaky rastlinných 

a živočíšnych buniek – výživa, 

fotosyntéza, dýchanie 

-porovnať základné znaky 

rastlinnej a živočíšnej bunky 

- vedieť nakresliť a popísať bunku 

- popísať základné znaky stavby 

tela vírusov, - porovnať telo 

baktérie, - objasniť pojem 

dedičnosť a premenlivosť a ich 

význam 

- opísať podstatu prenosu 

dedičných informácií 

 

Základy ekológie 5 Organizmy a prostredie 

 

Neživé faktory 

prostredia, živé faktory 

prostredia 

 

Ekosystém, život 

ekosystému 

3. praktické cvičenie 

Jednota organizmov 

s prostredím, prispôsobivosť 

organizmov prostrediu. 

Abiotické faktory prostredia: 

svetlo, teplo, vzduch, pôda, 

voda, negatívne vplyvy na ich 

čistotu a dôsledky pre život 

organizmov 

Biotické faktory prostredia 

Vlastnosti spoločenstva: zložky, 

príklady spoločenstiev 

organizmov a ich vzťahov 

-poznať ekologickú prispôsobivosť 

organizmov  

uviesť abiotické a biotické faktory 

a ich význam, vedieť príklad  

- charakterizovať a rozlišovať 

populáciu, spoločenstvo, 

ekosystém 

- rozlíšiť základné vzťahy medzi 

populáciami a spoločenstvami 

v ekosystéme  

Environmentáln

a výchova 

 

Tvorba projektu 

a prezentačné 

zručnosti  

Biosféra – svetový 

ekosystém 
2 Biologická rovnováha 

v prírode 

 

Globálne ekologické 

problémy 

Biosféra ako globálny 

ekosystém, globálne problémy, 

príčiny a dôsledky, možnosti 

riešenia ( skleníkový efekt, 

ozónová diera, kyslé dažde, 

-poznať, zložky biosféry, podstatu 

obehu jednotlivých látok a energie 

- poznať globálne ekologické 

problémy, hlavné príčiny 
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populačná explózia, ničenie 

dažďových pralesov, 

hromadenie odpadov ) 

Životné prostredie 

organizmov a človeka 

Opakovanie 

4 

 

 

3 

Zložky životného 

prostredia 

Starostlivosť o životné 

prostredie 

Štátna ochrana prírody 

Zložky životného prostredia 

organizmov a človeka, 

vzájomné vzťahy, význam 

Negatívne a pozitívne faktory 

ovplyvňujúce životné prostredie  

-charakterizovať ŽP organizmov 

a človeka 

- poznať zložky ŽP a ich význam 

- uviesť vplyv prostredia na život 

organizmov a človeka 

Environmentáln

a výchova 
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 Chémia 

 

Názov predmetu Chémia 

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

Ročník šiesty, siedmy,ôsmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania  ISCED 2 

Dĺžka štúdia  5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu  
Predmet chémia vo vzdelávacej oblasti Človek a príroda svojim experimentálnym 

charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam chemických 

javov a procesov. Obsah učiva tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok, s ktorými sa 

žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia potravín 

a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov, atď. Zvlášť významné je, že pri štúdiu 

chémie špecifickými poznávacími metódami si žiaci osvojujú i dôležité spôsobilosti. Ide 

predovšetkým o rozvíjanie spôsobilosti objektívne a spoľahlivo pozorovať, experimentovať 

a merať, vytvárať a overovať hypotézy v procese riešenia úloh rôznej zložitosti. 

Organickou súčasťou učebného predmetu chémia je aj systém vhodne vybraných 

laboratórnych prác, ktorých správna realizácia si vyžaduje osvojenie si základných 

manuálnych zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu.  

 

Ciele vyučovacieho predmetu  
Cieľom vyučovania chémie na základnej škole je oboznámiť žiakov s významom 

poznatkov z chémie pre človeka, spoločnosť a prírodu, čo umožňuje u žiakov vytvorenie 

pozitívneho vzťahu k učebnému predmetu chémia. Ďalším významným cieľom vyučovania 

chémie na ZŠ je v čo najväčšej miere prispieť k splneniu všeobecných cieľov vzdelávania, 

vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií prostredníctvom obsahu chémie. Cieľom 

vyučovania chémie je podieľať sa na rozvíjaní prírodovednej gramotnosti, v rámci ktorej je 

potrebné rozvíjať aj čitateľskú gramotnosť a prácu s odborným textom. Žiaci by mali 

porozumieť odborným textom na primeranej úrovni a majú vedieť aplikovať získané 

poznatky pri riešení konkrétnych úloh. V rámci samostatnej práce majú byť schopní 

samostatne získavať potrebné informácie súvisiace s chemickou problematikou z rôznych 

informačných zdrojov (odborná literatúra, internet) a využívať multimediálne učebné 
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materiály. Vyučovanie chémie na hodinách základného typu a laboratórnych cvičeniach 

realizované metódami aktívneho poznávania, výraznou mierou prispieva k formovaniu 

a rozvíjaniu logického, kritického a tvorivého myslenia žiakov, ktoré im umožňuje 

nachádzať vzťahy medzi štruktúrou a vlastnosťami látok ako aj osvojenie dôležitých 

manuálnych zručností. Významným cieľom vyučovania chémie je aj oboznámenie sa 

žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka 

(chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský 

organizmus). V predmete chémia si žiaci majú v dostatočnej miere osvojiť zručnosti 

a návyky bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. Potrebné je, aby žiaci dosiahli takú 

úroveň pochopenia a zvládnutia učiva, aby vedeli využiť na hodinách získané vedomosti, 

spôsobilosti a návyky v každodennom živote.  

Kvalitatívny popis objektov, systémov a javov a ich klasifikácia – žiak vie popísať 

a poprípade načrtnúť objekt, systém alebo jav, ktorý pozoruje podľa skutočnosti, modelu 

alebo nákresu vie popísať stavbu systému, vie nájsť spoločné a rozdielne vlastnosti látok, 

predmetov alebo javov (napríklad uviesť hlavné rozdiely medzi kovmi a nekovmi).  

Vysvetlenie javov – žiak vie vysvetliť niektoré javy pomocou známych zákonov alebo 

pomocou jednoduchších javov.  

Predvídanie javov a určovanie kauzálnych súvislostí – žiak vie v jednoduchých prípadoch 

predpovedať, čo sa v určitej situácii stane, rozhodnúť, či za určitých okolností je daný jav 

možný alebo nie (napríklad určiť faktory, ktoré ovplyvňujú rýchlosť chemickej reakcie).  

Pozorovanie, experimentovanie, meranie a odhady – žiak vie zrealizovať jednoduchý 

experiment podľa návodu, navrhnúť a zrealizovať jednoduchý experiment, ktorý simuluje 

určitý jav, alebo dáva odpoveď na určitú otázku. Do tejto skupiny patria predovšetkým 

merania a odhady veľkosti niektorých veličín, zhromažďovanie a vhodné usporiadanie 

údajov (napríklad zistiť, či roztok je kyslý, zásaditý alebo neutrálny).  

Kvantitatívny popis – žiak vie vypočítať niektoré veličiny z iných. Vie v jednoduchých 

prípadoch porovnať dve veličiny rovnakého druhu, určiť ako sa určitá veličina mení. Vie 

určiť hodnotu niektorých veličín z grafu alebo z tabuľky alebo naopak.  

Aplikácia vedomostí – žiak vie opísať niektoré prírodné alebo umelé systémy  

a v jednoduchších prípadoch opísať aj princíp ich fungovania. Vie uviesť príklady aplikácie 

určitých prírodných javov, rozhodnúť, kedy je daný jav výhodný a kedy nevýhodný. Vie 

posúdiť dôsledky určitých javov alebo ľudskej činnosti z ekologického, ekonomického 

alebo zdravotného hľadiska (napríklad vysvetliť škodlivé účinky používania chloridu 

sodného k zimnému posypu ciest).  

Kľúčové kompetencie žiakov 
Základná škola sa vo výchovnovzdelávacom precese zameriava na získanie nasledovných 

kľúčových kompetencií: 

 komunitatívnych a sociálne interakčných, 

 IKT, 

 schopnosti riešiť problémy, 

 schopnosti používať texty a rozvíjať osobnostný potenciál. 

 

Ciele, ktoré vedú v predmete chémia k rozvíjaniu kľúčových kompetencií: 
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Žiak vie: 

 správne používať základné pojmy v reálnych situáciách, čím dokáže, že 

rozumie textu, v ktorom sa vyskytujú, 

 vysvetliť jednoduché javy pomocou známych zákonov, 

 zreprodukovať vysvetlené učivo vlastnými slovami, 

 na základe pozorovania popísať daný objekt, jav alebo model,  

 rozlíšiť vlastnosti látok alebo javov, 

 zrealizovať jednoduchý experiment podľa pokynov vyučujúceho, 

 navrhnúť experiment, pomocou ktorého získa odpoveď na dané otázky, 

 zrozumiteľne prezentovať ústnou alebo písomnou formou svoje závery z 

pozorovania a z experimentu, 

 vypočítať niektoré veličiny pomocou vzorcov,  

 zostrojovať tabuľky, grafy a čítať z nich, 

 pracovať v skupinách, 

 hodnotiť svoje vlastné výkony, 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia. 

 

Stratégia vyučovania 
Stratégia vyučovania určuje metódy a formy práce. Ich optimálny výber je daný 

nasledovnými kritériami: 

 cieľ vyučovacej hodiny, 

 obsah učiva, 

 materiálnotechnické vybavenie, 

 predpoklady žiakov, 

 možnosti učiteľa. 

Učebné zdroje 
Učebnice: 

 Romanová a kol.: Chémia pre 6.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií 

s osemročným štúdiom 

 Vicenová a kol.: Chémia pre 7.ročník ZŠ a 1.ročník gymnázií s osemročným 

štúdiom 

 Joniaková a kol.: Chémia pre ZŠ – preklad z nemeckého jazyka Umwelt 

Chemie  

 Adamkovič a kol.: Chémia pre 8.ročník ZŠ 

 Adamkovič a kol.: Chémia pre 8. a 9.ročník ZŠ 

 

Dalšie zdroje : 

 Pracovný zošit z chémie pre 6. a 7.ročník ZŠ 

 Metodické príručky Internet  

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Verbálna (ústna forma) – kontrolovať a hodnotiť osvojenie základných poznatkov v 

súlade s výkonovým štandardom. 
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Písomná forma – písomné preskúšanie konkrétneho učiva v súlade s výkonovým 

štandardom, testové hodnotenie po ukončení tematického celku. Hodnotenie je na základe 

bodového hodnotenia, ktoré sa prepočítava podľa percentuálnej úspešnosti po vzájomnej 

dohode v predmetovej komisii. 

Praktické aktivity – hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť 

a správnosť pri vyvodzovaní záverov. 

Hodnotenie žiackych projektov a prezentácií – schopnosť vyhľadať podstatné 

informácie, dať ich do vzájomnej súvislosti a vedieť ich upraviť do vhodnej a pútavej 

formy, prezentovať ich 
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Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Chémia  Ročník: šiesty   1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

Chémia okolo 

nás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chémia okolo 

nás 

 

 

8 Objavovanie 

chémie v našom 

okolí 

 

Význam chémie pre život človeka 

Chémia ako veda 

Chemické laboratórium (CHL), 

laboratórne pomôcky 

Chemická  výroba, chemický výrobok 

Prírodná surovina. 

Vie- uviesť príklady z bežného života, ktoré 

súvisia z chémiou 

- zaradiť predmet do systému vied 

- poznať zásady bezpečnej práce v chemickom 

laboratóriu 

- poznať telefónne čísla prvej pomoci. 

- dodržiavať zásady BP v CHL. 

- používať ochranné pomôcky 

- poznať laboratórne pomôcky 

 - vymenovať významné chemické závody vo 

svojom okolí  

CHEM – 

GEO 

Chemický 

priemysel 

na 

Slovensku 

4 Skúmanie 

vlastností látok 

 

Chemicky čistá látka (chemická látka) 

Vlastnosti látok: horľavosť, skupenstvo  

Vlastnosti látok: vôňa, zápach 

Vlastnosti látok: vzhľad, rozpustnosť  

a, zápach, penstvo,z chémiou 

y.leníkové plyny, hlavné zdroje 

znečistenie vzduchu.y, čiara, obd138 

- zistiť pozorovaním vlastnosti látok 

- uviesť príklady látok rozpustných 

a nerozpustných vo vode 

- poznať problematiku obmedzených zdrojov 

surovín a dôležitosť ich hospodárneho využitia 

CHEM – 

FYZ  

Vlastnosti 

látok 

10 Zmesi a 

chemicky čisté 

látky 

Zmes, rôznorodá zmes 

Rovnorodá zmes – roztok 

Vodný roztok, nasýtený roztok 

Rozpúšťadlo, rozpustená látka 

Metódy oddeľovania zložiek zmesí: 

usadzovanie, filtrácia, odparovanie, 

destilácia, kryštalizácia 

Laboratórna práca: filtrácia, 

kryštalizácia 

Vie- rozpoznať chemicky čisté látky, 

rôznorodé a rovnorodé zmesi 

- uviesť príklady vodných roztokov 

používaných v domácnosti 

- uviesť príklady metód oddeľovania zložiek 

zmesí 

- poznať pomôcky používané pri filtrácii 

- dokázať vykovať kryštalizáciu  

- pozorovať javy sprevádzajúce pokus, 

vyhodnotiť a interpretovať ich 

- zaznamenať výsledok pokusu 

CHEM – 

BIO 

Prírodné 

zmesi 

(horniny) 
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11 Látky, 

nevyhnutné pre 

náš život: voda a 

vzduch. 

 

Voda – zrážková, povrchová, podzemná 

Voda – pitná, úžitková, odpadová 

Destilovaná voda 

Čistenie vôd 

Vzduch – hlavné zložky vzduchu 

Skleníkové plyny 

Zdroje znečistenia vzduchu 

Ozónová vrstva a ozónová diera 

Skleníkový efekt 

- poznať význam vody pre život človeka, 

zvierat a rastlín 

- poznať vodu ako chemickú zlúčeninu 

Pozná rozdelenie vôd podľa výskytu 

a použitia. 

Vie vysvetliť rozdiely medzi druhmi vôd. 

Pozná možnosti úpravy a čistenia vôd. 

Pozná dôsledky znečistenia vôd. 

Vie vymenovať hlavné zložky vzduchu, 

skleníkové plyny, hlavné zdroje znečistenie 

vzduchu. 

Pozná význam kyslíka pre živé organizmy. 

Pozná príčiny vzniku ozónovej diery 

a skleníkového efektu a ich následky pre našu 

planétu. 

Pozná význam ozónovej vrstvy.  

Dokáže chápať ekologické a environmentálne 

súvislosti. 

CHEM – 

BIO – FYZ 

– GEO  

Voda 

a vzduch 

ako životné 

prostredie 

organizmov 

Hydrosféra, 

atmosféra 

Fyzikálne 

vlastnosti 

vody 

a vzduchu 

EMV 

 

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Chémia  Ročník: siedmy   1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard – žiak vie: 

Prierezové 

témy 
Premeny látok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Spoznávanie 

chemických 

reakcií v našom 

okolí 

Chemická reakcia 

Zápis chemickej reakcie: chemická 

rovnica 

Zákon zachovania hmotnosti pri 

chemických reakciách 

Reaktant, produkt 

Chemický rozklad 

Chemické zlučovanie 

Horenie 

Horľaviny 

Laboratórna práca: hasenie plameňa 

- rozlíšiť chemický a fyzikálny dej 

- uviesť príklady chemických reakcií z 

bežného života 

- zapísať chemickú reakciu chemickou 

rovnicou 

- definovať zákon zachovania hmotnosti a  

používať ho 

- rozlíšiť reaktanty a produkty 

- rozlíšiť na príkladoch reakcie chemického 

rozkladu a chemického zlučovania 

- poznať horenie ako chemický dej 

CHE – FYZ  

Zmeny 

skupenskýc

h stavov 

látok 
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Premeny látok 

CO2, získaným reakciou octu a sódy 

bikarbóny 

- pozorovať deje sprevádzajúce pokus, 

vyhodnotiť a interpretovať ich  

- zaznamenať výsledok pokusu 

17 Zmeny  

pri chemických 

reakciách 

Energetické zmeny pri chemických 

reakciách 

Exotermické a endotermické reakcie 

Fotosyntéza 

Rýchlosť chemických reakcií 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť 

chemických reakcií: 

- teplota, tlak, koncentrácia, 

katalyzátor 

Laboratórna práca: vplyv faktorov na 

rýchlosť chemickej reakcie 

- poznať reakcie, pri ktorých sa energia 

uvoľňuje a pri ktorých sa energia spotrebuje s 

dôrazom na bežný život 

- rozlíšiť podľa zápisu chemickej rovnice typ 

chemickej reakcie 

- vysvetliť význam fotosyntézy pre život na 

Zemi 

- rozlíšiť pomalé a rýchle chemické reakcie 

- vysvetliť na príkladoch faktory ovplyvňujúce 

rýchlosť chemickej reakcie. 

- praktické využiť ovplyvňovania rýchlosti 

chemickej reakcie v chemickom priemysle na 

zvyšovanie produkcie výrobkov 

- pozorovať deje sprevádzajúce pokus, 

vyhodnotiť a interpretovať ich 

- zaznamenať výsledok pokusu 

CHEM – 

BIO  

Fotosyntéza

, dýchanie, 

rozklad 

potravy 

EMV 

Šetrenie 

energie 

v chemicko

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

Predmet: Chémia Ročník: ôsmy    1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Zloženie látok 4 Chemické prvky 

a zlúčeniny 

Prvok, značka prvku 

Zlúčenina, chemický vzorec 

- vie vysvetliť zloženie látok 

- pozná slovenské názvy a značky chemických 

prvkov 

- vie vysvetliť prvky a zlúčeniny 

- pozná význam chemických značiek 

a chemického vzorca  

Ochrana Ž 

a Z, 

environment

álna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť 

pri práci 

 9 Častice látok: 

atóm, molekuly 

a ióny 

Atóm – stavba atómu, elektrónový obal 

atómu, jadro atómu, mikročastice ( protón, 

elektrón, neutrón ) protónové číslo. 

 

Chemická väzba, elektrónový pár. 

 

Molekula, ión, katión, anión 

 

Oxidácia, redukcia, oxidačno – redukčné 

reakcie 

 

- vie opísať stavbu atómu 

- pozná označenie elektrického náboja protónov, 

elektrónov, neutrónov. 

- vie zapísať a vysvetliť vznik iónov z atómov 

- vie vysvetliť vznik chemickej väzby v látkach 

- vie zapísať a prečítať vzorce molekúl 

- vie určiť druh a počet atómov na príklade 

molekuly 

- vie pomenovať dej, pri ktorom sa oxidačné 

číslo atómu zvyšuje, pri ktorom sa oxidačné 

číslo atómu znižuje. 

- vie uviesť príklady priebehu oxidačno – 

redukčných reakcíí v bežnom živote  

Ochrana Ž 

a Z, 

environment

álna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť 

pri práci 

 4 Periodická 

sústava prvkov 

Periodická sústava prvkov, skupiny, periody. 

 

 

 

- pozná význam objavu periodickej sústavy 

a meno autora (D.I.Menedelejev).  

- vie určiť počet radov a stĺpcovv PSP 

- vie určiť umiestnenie prvkov na základe 

hodnoty protónového čísla. 

- vie zapísať protónové číslo atómov 

- vie určiť počet elektrónov v atóme z hodnoty 

protónového čísla.  

Ochrana Ž 

a Z, 

environment

álna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť 

pri práci 
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Významné 

chemické 

prvky a 

zlúčeniny 

16 Významné 

chemické prvky 

a zlúčeniny 

Kyslík a jeho zlúčeniny a (oxidy) 

 

Vodík a jeho zlúčeniny (kyseliny, kyslikaté 

a bezkyslikaté, kyslé roztoky) 

 

Alkalické kovy a ich zlúčeniny 

(hydroxidy, zásadité roztoky) 

 

Soli (neuralizácia, pH, stupnica pH, 

indikátor) 

 

Laboratórne cvičenie: Meranie pH rôznych 

látok 

 

Laboratórne cvičenie: Neutralizácia 

 

Kovy a ich zlúčeniny  

( v ľudskom organizme a v bežnom živote) 

- vie určiť základné vlastnosti a použitie kyslíka 

a vodíka.  

- vie určiť oxidačné čísla atómov prvkov 

v oxidoch, kyselinách, hydroxidoch. 

- vie aplikovať pravidlá tvorby vzorcov a názvov 

oxidov, kyselín a hydroxidov 

- vie pomenovať ióny, ktoré vzniknú reakciou 

HCl, NaOH s vodou 

- pozná oxidy, ktoré reakciou s vodou spôsobujú 

kyslé dažde a príčiny vzniku uvedených oxidov 

síry a dusíka. 

- pozná vplyv kyslých dažďov na životné 

prostredie, možnosti obmedzenia ich vzniku 

- vie prakticky určiť typ roztoku podľa pH. 

- vie pracovať s roztokmi indikátorov 

a indikátorovými papierikmi. 

- pozná výskyt a funkciu HCl v ľudskom 

organizme 

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

a Fe pre ľudský organizmus a ich potravinové 

zdroje 

Ochrana Ž 

a Z, 

environment

álna 

výchova, 

mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť 

pri práci, 

regionálna 

výchova 

 

 

Základná škola Nábrežie Dr.A.Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Chémia Ročník: deviaty  

1 hod. Týždenne   33 h ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Chemické 

výpočty 
2 Látkové 

množstvo 

a molárna 

hmotnosť 

Látkové množstvo, jednotka 

látkového množstva – mól 

 

Molárna hmotnosť, jednotka molárnej 

hmotnosti 

- vie porovnať hmotnosť 1 mólu atómov 

rôznych prvkov 

- vie vypočítať molárnu hmotnosť zlúčenín 

zo známych molárnych hmotností atómov 

prvkov tvoriacich zlúčeninu 

- vie vypočítať látkové množstvo látky, ak 

je zadaná hmotnosť látky a molárna 

hmotnosť látky  

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci, regionálna 

výchova 

 2 Zloženie 

roztokov 

Vyjadrenie zloženia roztokov  

(hmotnostný zlomok a koncentrácia 

- vie vypočítať hmotnosť látky a vody 

potrebnej na prípravu roztoku s určitou 
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látkového množstva) hmotnosťou zlomku zložky roztoku 

- vie vypočítať množstvo a hmotnosť látky 

potrebnej na prípravu roztoku s určitým 

objemom a koncentráciou látkového 

množstva 

Organické 

látky 
2 Vlastnosti 

jednoduchých 

organických 

látok  

Charakteristika organických látok 

 

Organická chémia, štvorväzbovosť 

uhlíka, molekulový, štruktúrny 

a zjednodušený štruktúrny vzorec 

Uhlíkový reťazec, otvorený reťazec, 

uzavretý reťazec 

Jednoduchá väzba, dvojitá väzba 

a trojitá väzba. 

Nasýtené a nenasýtené uhľovodíky 

- vie vymenovať príklady anorganických 

a organických látok 

- vie určiť podľa typu vzorca na príklade 

organickej zlúčeniny 

- vie určiť typ uhlíkového reťazca a typ 

väzby na príklade organickej zlúčeniny 

- pozná typ väzby medzi atómami alkánov, 

alkénov, alkínov 

Ochrana Ž a Z, 

environmentálna 

výchova, mediálna 

výchova, 

dodržiavať 

bezpečnosť pri 

práci, regionálna 

výchova 

 7 Uhľovodíky  Alkány  

 

Alkény 

Polymerizácia, makromolekula 

 

Alkíny 

 

Prírodné zdroje uhľovodíkov, 

oktánové číslo benzínu 

 

- vie napísať vzorce metánu, etánu, 

propánu, butánu 

- vie opísať vlastnosti, výskyt a použitie 

alkánov 

- pozná použitie propán- butánovej zmesi 

- vie vysvetliť, aké nebezpečenstvo hrozí 

pri unikaní tejto zmesi z tlakovej nádoby 

v uzavretom priestore 

- vie pomenovať produkty horenia 

uhľovodíkov  

- vie vymenovať základné frakcie 

spracovania ropy (nafta, benzín, oleje, 

asfalt) 

- vie vymenovať plynné  látky, ktorými 

prispieva automobilová doprava 

k znečisťovaniu ovzdušia.  

- pozná alternatívne zdroje energie 

(bioplyn) 

EnvV: Metán vo 

výfukových 

plynoch. 

Propán-butánová 

zmes  

nebezpečenstvo 

výbuchu 

v domácnostiach. 

Automobily na 

autogas 

 

EnvV: 

Znečisťovanie ŽP 

súvisiace  

s využívaním 

uhlia, ropy a zem. 

plynu. 

 4 Deriváty 

uhľovodíkov  

Halogénderiváty 

 

Kyslikaté deriváty  

 

 

- vie vyznačiť na konkrétnych príkladoch 

derivátov uhľovodíkov uhľovodíkový 

zvyšok a charakteristickú skupinu  

- vie roztriediť príklady zlúčenín na 

uhľovodíky a deriváty uhľovodíkov 

- pozná najdôležitejšie vlastnosti 

a možnosti využitiachloroformu, metanolu, 

etanolu, kyseliny octovej a acetónu 

EnvV: Freóny 

a ozónová diera. 

Alkohol ako 

legálna droga 

Acetaldehyd 

spôsobuje 

u alkoholikov 

cirhózu pečene 
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- pozná vplyv pôsobenia metanolu, etanolu 

a acetónu na ľudský organizmus, dôsledky 

pôsobenia etanolu ako návykovej látky 

-pozná pôvod názvu kyselina mravčia 

 

 11 Organické látky 

v živých 

organizmoch  

Prírodné látky  

Sacharidy, fotosyntéza 

 

Laboratórne cvičenie: overovanie 

vlastností sacharidov  

Tuky 

Laboratórne cvičenie: Overovanie 

vlastnosti tukov a olejov 

 

 

Bielkoviny 

 

Laboratórne cvičenie: Overovanie 

prítomnosti bielkovín a ich vlastností 

 

Vitamín, enzýmy, hormóny 

-pozná rozdelenie prírodných látok 

- vie vymenovať atómy prvkov, ktoré 

tvoria sacharidy 

- vie uviesť rozdelenie sacharidov podľa 

zloženia 

- vie vymenovať reaktanty, produkty 

a podmienky fotosyntézy  

- vie vysvetliť význam fotosyntézy pre 

človeka a živočíchy  

- pozná výskyt, vlastnosti a použitie 

sacharidov: glukózy, fruktózy, sacharózy, 

škrobu, glykogénu a celulózy 

- vie rozdeliť tuky podľa zloženia a pôvodu 

- vie vysvetliť funkcie tukov v živých 

organizmoch 

-pozná význam enzýmov a hormónov pre 

človeka 

EnvV: 

Fotosyntéza  

sacharidov. 

 

 5 Organické látky 

v bežnom živote 

Plasty, (polyetylén, polyvinylchlorid, 

polystyrén) 

Syntetické vlákna (silón, nylon, 

polyester) 

Mydlá, saponáty, kozmetické 

prípravky 

Pesticídy  

Lieky, drogy 

- vie vymenovať príklady a použitie 

plastov a syntetických vlákien 

- vie opísať úžitkové vlastnosti a možnosti 

použitia syntetických vlákien  

-vie opísať výhody a nevýhody používania 

pesticídov 

- pozná účinky skupín liekov ( antibiotiká, 

analgetiká, antipyretiká) 

EnvV: Plast ako 

biologicky 

nedegradovateľný 

odpad.Škodlivosť 

lepidiel 

a syntetických 

látok na ŽP 
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Technika 

 

Názov predmetu Technika 

Časový rozsah výučby 0,5 h. týždenne, 17 h. ročne 

Ročník: siedmy, ôsmy  

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

Dĺžka štúdia  5 rokov 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností a technológií, 

vedie   žiakov k získaniu základných užívateľských zručností v rôznych oblastiach ľudskej 

činnosti a prispieva k vytváraniu životnej a profesijnej orientácie žiakov. Koncepcia 

vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych životných situácií, v ktorých 

žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou v jej rozmanitých 

podobách a širších súvislostiach. Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na 

praktické pracovné návyky a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôležitou zložku 

nevyhnutnú pre uplatnenie človeka v ďalšom živote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od 

ostatných vzdelávacích oblastí a je ich určitou protiváhou. Je založená na tvorivej spolupráci 

žiakov. 

 Ciele vyučovacieho predmetu 

 Intelektuálna oblasť:  Žiak bude vedieť:  
 navrhnúť koncepciu riešenia problému, rieši ho kreatívne a analyticky 

 riešenia a získane informácie posúdiť kriticky 

 získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných 

vedeckých a technologických informačných zdrojov 

 využívať informácie na riešenie problémov a na efektívne rozhodnutia 

 rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých 

informácií 

 obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch 

 Schopnosti a zručnosti:  Žiak bude vedieť 

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce 

 sústredene a trpezlivo pracovať až kým sa nedopracuje k výsledku 

 komunikovať so spolužiakmi, vie pracovať v skupinách 
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 nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry a iných zdrojov aj ich 

kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti a spoľahlivosti 

Postojová oblasť: Žiak bude vedieť 

 konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov 

 prijímať vedecké a technické informácie a zaujať správny postoj k novým 

technológiám 

 cielene experimentovať v rámci základných metód poznávania vo fyzike 

 Sociálna oblasť : Žiak bude vedieť 

 kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím techniky pre rozvoj 

spoločnosti 

 učiť sa, komunikovať a spolupracovať v tímoch 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Všeobecné (univerzálne) kompetencie: 

 schopnosť riešiť problém, schopnosť uplatňovať tvorivé nápady vo svojej práci 

 schopnosť preberať zodpovednosť, schopnosť byť samostatným, hodnotiť 

a vyjadrovať vlastný názor 

 schopnosť sebapoznania a sebahodnotenia v smere vlastnej profesijnej 

orientácie 

 schopnosť flexibilne reagovať na zmeny trhu práce v snahe čo najlepšie sa 

uplatniť 

 Pracovné kompetencie žiaka: 

 používa bezpečné a účinné materiály, nástroje a vybavenie, dodržuje stanovené 

pravidlá , plní povinnosti a záväzky, adaptuje  

 sa na zmenené alebo nové pracovné podmienky 

Stratégia vyučovania 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní 

a učení. Budeme používať predovšetkým tieto metódy: 

 heuristické metódy, individuálna práca žiakov, využívanie IKT vo vyučovaní, 

problémové a projektové vyučovanie, 

 zážitkové metódy, prácu v odborných učebniach 

Učebné zdroje 

Učebnice technickej výchovy, didaktické učebné pomôcky, zdroje IKT, odborné časopisy, 
encyklopédie 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup zvládol, alebo nie. Na 

kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie korektného 

a objektívneho hodnotenia: 

 Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme 

uprednostňovaťprezentovanie poznatkov žiakmi 

 na základe dobrovoľnej odpovede žiaka. Hodnotiť budeme najmä osvojenie 

základných poznatkov stanovených výkonovou 
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 časťou vzdelávacieho štandardu. 

 Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností 

s dôrazom na samostatnosť. Stručný komentár výkonu žiaka. 

 Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom 

formou hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní prípadne z prezentácií 

projektov 
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: TECHNIKA Ročník: siedmy  

0,5 hod. týždenne  17 hod. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Človek 

a technika 

 

3 Úvod,poučenie o BOZP 

Technika a spoločnosť 

Technologický postup 

Bezpečnosť pri práci v školských dielňach. 

 

Oboznámiť sa s pojmom technika, spoznať 

vzťahy medzi technikou a prírodou, 

technikou na spoločnosťou.História techniky-

človek tvorca techniky.Vznik výrobku: 

myšlienka-konštrukcia-výroba-využitie. 

Žiak ovláda zásady bezpečnej práce v školskej 

dielni. 

Žiak vie vysvetliť pojem technika, technické 

prostredie, vie vymenovať pozitívne a negatívne 

dôsledky techniky. 

Žiak vie vymenovať najdôležitejšie vynálezy 18.-

20.storočia. 

Žiak vie vysvetliť pojem technologický postup 

a opísať cestu vzniku výrobku. 

Ochrana životaa 

zdravia človekapri 

výrobe. 

Grafická 

komunikácia 

 

4 Technický výkres-čítanie 

Zhotovenie tech. výkresu 

PC a softvéry na 

kreslenie. 

Internet a tech. kreslenie 

 

Základy navrhovateľskej činnosti-technické 

tvorivé myslenie. 

Základy technickej komunikácie- 

zobrazovanie,technický náčrt-

kreslenie,čítanie výkresu. 

Počítač a technické kreslenie/softvéry na 

kreslenie/ 

Počítač a internet pri konštruovaní 

Žiak vie čítať a kresliť jednoduchý technický 

výkres. 

Žiak vie realizovať drobný projekt. 

Vie zvoliť materiál,navrhnúť technologický 

postup- 

Má schopnosť vytvárať a realizovať technické 

myšlienky pre vlastné potreby,pre komerčné 

aktivity apod. 

Rozvíjať sociálne 

zručnosti potrebné 

na vzájomnú 

spoluprácu 

Materiály 

a technológie 

 

10 Druhy kovov-vlastnosti 

Nástroje na opracovanie 

kovov 

Samostatná práca-

opr.kovov 

Plasty-nástroje,tepelné 

tvarovanie 

Samostatná práca-opr. 

plastov 

Projekt –recyklácia 

plastov 

Prezentácia projektov 

Zhodnotenie práce 

Hlavné druhy technických materiálov-

kovy,drevo, plasty,polotovary, ich základné 

vlastnosti a využitie. 

Základné technologické postupy. 

Náradie a pomôcky na ručné opracovanie. 

Základy jednoduchého ručného obrábania 

technických materiálov. 

 

Žiak pozná základné druhy materiálov, ich 

vlastnosti. 

Vie preniesť rozmery z výkresu na materiál. 

Vie pracovať podľa technologického postupu. 

Pozná základné náradie na opracovanie materiálov 

a ovláda prácu s nimi 

Rozvíjať sociálne 

zručnosti potrebné 

na vzájomnú 

spoluprácu, 

rozvíjať schopnosť 

kooperovať v 

skupine, deliť si 

úlohy, niesť 

zodpovednosť.  
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: TECHNIKA Ročník: ôsmy 0,5 hod. týždenne 17 hod. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Elektrická 

energia 

10 Úvod,poučenie o BOZP 

Schémy elektrických 

zapojení  

Základný 

elektroinštalačný materiál  

Výroba a rozvod 

elektrickej energie 

Práca s elektrotechnickou 

stavebnicou pre ZŠ             

Zdroje elektrickej energie 

Alternatívne zdroje 

energie Domová inštalácia 

elektrického prúdu                                       

Základné elektrické 

spotrebiče 

Bezpečnosť pri práci v školských dielňach. 

Čítanie elektrických schém, oboznámenie sa 

s elektro- 

technickými značkami 

Práca s elektroinštalačným 

materiálomOboznámenie sa s výrobou 

a rozvodom elektrickej  do domácnosti-

rozvodné siete 

Praktické zapájanie elektrických obvodov 

Spoznávanie rôznych zdrojov el. energie 

Spôsoby používania zdrojov 

Druhy alternatívnych zdrojov-ich 

výhody,nedostatky Oboznámenie sa 

s rozvodmi elektrickej energie v domácnosti, 

prvky inštalácie 

Oboznámiť sa s modernými elektrickými 

spotrebičmi v domácnosti 

Žiak: 

-ovláda zásady bezpečnosti pri práci v školskej 

dielni 

-pozná základné elektrotechnické značky, vie čítať 

 elektrické schémy 

-vie pracovať s elektroinštalačným materiálom 

-vie popísať výrobu elektrickej energie a jej rozvod 

 do domácností 

-vie prakticky zhotoviť elektrický obvod 

-vie opísať rozličné zdroje elektrickej energie, 

pozná spôsob ich používania 

- vie vymenovať alternatívne zdroje energie 

a porovnať ich výhody a nevýhody 

vie pomenovať základné prvky el. inštalácie v do- 

  mácnosti 

-pozná základné prvky bytovej inštalácie 

-vie urobiť základnú údržbu na prvkoch inštalácie 

Ochrana životaa 

zdravia človekapri 

výrobe. 

Technika – 

domácnosť, 

bezpečnosť 

7 Základné prvky bytovej 

inštalácie 

Rozvod teplej a studenej 

vody 

Vykurovacie systémy 

 Konštrukcia kotla  

Výpočet spotreby energie 

na kúrenie 

Šetrenie vodou a teplom 

Alternatívne zdroje tepla 

Zhrnutie učiva 

Oboznámenie sa so systémom, základmi 

konštrukcie a údržby jednotlivých prvkov 

bytovej inštalácie 

Spoznať princíp rozvodu teplej a studenej 

vody 

Oboznámiť sa s rôznymi druhmi 

vykurovacích systémov 

Spoznať konštrukciu rôznych typov kotlov 

Naučiť sa počítať spotrebu energie  

Spoznať spôsoby šetrenia vody a tepla 

Oboznámiť sa s využitím alternatívnych  

zdrojov na získavanie energie 

-vie urobiť základnú údržbu na prvkoch inštalácie 

-vie popísať princíp rozvodu vody v domácnosti 

-pozná rôzne druhy vykurovacích systémov-ich 

výhody, nevýhody 

-vie popísať konštrukciu a funkciu kotla 

-vie vypočítať spotrebu energie na vykurovanie 

-vie navrhnúť spôsoby šetrenia tepla a vody 

-vie popísať spôsoby získavania tepla do 

domácnosti z alternatívnych zdrojov 

 

Rozvíjať sociálne 

zručnosti potrebné 

na vzájomnú 

spoluprácu 
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Svet práce 

 
Názov predmetu SVET  PRÁCE 

Časový rozsah výučby 0,5 h. týždenne, 17 h. ročne 

Ročník siedmy, ôsmy 

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

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Súčasťou oblasti Svet práce je aj vytváranie základných pracovných zručností v oblasti 

pestovania rastlín a vytvárania kladného vzťahu k životnému prostrediu. Koncepcia 

vzdelávacej oblasti Svet práce vychádza z konkrétnych situácií a žiaci sú v priamom kontakte 

s ľudskou činnosťou. Vzdelávacia oblasť Svet práce sa zameriava na poznávanie úžitkových aj 

okrasných rastlín - interiérových a exteriérových, osvojenie si poznatkov o zakladaní skalky 

a trávnika, zároveň o viazaní kvetov a osvojení si základov aranžovania. Všetko vychádza 

z úplného základu poznania pôdy a jej spracovania. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

 schopnosť uvedomiť si významu tvorby a ochrany životného prostredia 

 schopnosť rozvoja kladného vzťahu k svojej práci. Vyjadrenia svojho vlastného 

tvorivého nápadu a názoru a schopnosť preberať zodpovednosť za svoju prácu 

a názor 

 schopnosť upevňovania empatického cítenia, rozvoja vlastných morálnych 

a vôľových vlastností ako je systematickosť v práci, vytrvalosť 

 schopnosť estetického vnímania svojho okolia - životného prostredia 

 vytvárať pomocou vlastnej kreatívnej práce estetické školské prostredie 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Žiak  
 Sa orientuje v pracovných zručnostiach a využíva skúsenosti v oblasti tvorby 

životného prostredia, pri pestovaní črepníkových rastlín a pri pestovaní 

a ošetrovaní okrasných rastlín a drevín 
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 používa správne náradie pri práci s pôdou a dodržiava stanovené bezpečnostné 

pravidlá, plní si stanovené úlohy, vie sa adaptovať na nové podmienky 

 využíva znalosti a skúsenosti získané v jednotlivých vzdelávacích oblastiach v 

záujme vlastnej tvorby životného- pracovného prostredia z hľadiska funkčnosti, 

kreativity, zdravia, ale zároveň nachádza harmóniu s prírodou 

  pristupuje zodpovedne a empaticky k tímovej práci a nesie zodpovednosť za 

prácu celého tímu 

Stratégia vyučovania 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní 

a učení. 

Budeme používať predovšetkým tieto formy a metódy: brainstorming, heuristické 

metódy, individuálna pracovná činnosť žiakov, využívanie IKT vo vyučovaní, problémové a 

projektové vyučovanie, zážitkové metódy vyučovania. 
 

Učebné zdroje 

Učebnica Pestovateľské práce pre 5-9. ročník ZŠ 

Časopis Záhradkár 

Internetové zdroje: www.flora.sk, www.casopiszahradkar.sk 

 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard 

zvládol, alebo nie. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie 

korektného a objektívneho hodnotenia: 
 Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo 

určeniakonkrétneho žiaka učiteľom (na predchádzajúcej hodine). Pri verbálnej kontrole 

zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou 

časťou vzdelávacieho štandardu. 

  Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností 

s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je 

slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka. V nižších ročníkoch sa 

odporúčapristupovať k tvorbe záverov na základe stručnej osnovy danej učiteľom. 

  Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom formou 

hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej dohody 

učiteľov. 

 

 

http://www.casopiszahradkar.sk/
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Svet práce Ročník: siedmy  

0,5 hod. týždenne, 17 hod. ročne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy  

Náradie a pomôcky 3 Základné ručné 

náradie 

Náradie na 

spracovanie pôdy 

Pomôcky pri pestovaní 

rastlín 

Základné ručné náradie 

Poznať a vedieť používať základné ručné 

náradie: vysadzovacia lopatka, vysadzovací 

kolík, prepichovací kolík, záhradnícke nožnice, 

malé hrabličky, malá lopatka atď. 

Náradie na spracovanie pôdy 

Poznať a vedieť používať náradie 

naspracovanie pôdy, kyprenie pôdy: rýľ, 

motyka, hrable, rycie vidly atď. 

Pomôcky pri pestovaní rastlín 

Poznať materiál a pomôcky pre hydroponické 

pestovanie rastlín, kanvy na zalievanie, 

rozprašovače atď. 

Poznať funkciu a spôsob použitia základných 

druhov náradia a pomôcok. 

Vedieť používať základné ručné náradie a iné 

pomôcky pri pestovaní črepníkových rastlín,  

poznať náradie na základné spracovanie a 

ošetrovanie pôdy počas vegetácie pôdy. 

Rozvíjať osobné  

schopnosti žiaka 

sebarealizácia, 

sebauvedomovan

ie svojich 

schopností, 

predností a 

nedostatkov. 

Rozvíjať 

kreativitu. 

Kvetinárstvo 4 Význam a rozdelenie 

okrasných rastlín 

Črepníkové rastliny 

Praktická činnosť 

Význam a rozdelenie okrasných rastlín 

Význam okrasných rastlín z hľadiska tvorby a 

estetizácie životného prostredia, rozdelenie 

okrasných rastlín. 

Črepníkové rastliny 

Charakteristika črepníkových rastlín, 

rozdelenie. Poznávanie jednotlivých druhov 

črepníkových rastlín. Pestovanie ošetrovanie a 

rozmnožovanie črepníkových rastlín. Nároky 

črepníkových rastlín na životné podmienky. 

Praktická činnosť 

Praktickou činnosťou získať zručnosti pri 

presádzaní a ošetrovaní črepníkových rastlín a 

Poznať význam okrasných rastlín, ich vplyv na 

náš život a životné prostredie. Poznať 

rozdelenie krasných rastlín. Poznať a odborne 

pomenovať črepníkové rastliny. 

Vedieť pestovať, ošetrovať a rozmnožovať 

črepníkové rastliny, poznať ich nároky na 

stanovište. 

Vedieť využívať pracovné prostredie 

a udržiavať poriadok počas práce, dodržiavať 

bezpečnosť pri práci a hygienické zásady. 

osobný a sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, mravná 

výchova 

   pri ich rozmnožovaní, pestovaní a ošetrovaní.  osobný a sociálny 

rozvoj,multikultú

rna výchova, 

mravná 

výchova 
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Hydroponické 

pestovanie rastlín 

4 Hydropónia 

Hydroponické 

pestovanie rastlín 

Hydropónia Čo je hydropónia, potreby na 

hydropóniu:  nádoby, substrát, živný roztok, 

vhodné črepníkové rastliny. 

Hydroponické pestovanie rastlín 

Praktickou činnosťou získať zručnosti pri 

pestovaní rastlín a osvojiť si základný postup 

pestovania. 

Poznať pojem hydropónia, potreby na 

hydropóniu, poznať výhody hydroponického 

pestovania rastlín, vedieť zvoliť rastlinu na 

hydroponické pestovanie, vedieť ju pestovať v 

živnom roztoku. 

Vytvárať 

a realizovať 

projekty 

pestovania rastlín 

pre osobné 

potreby, pre 

potreby školy, 

pre 

podnikateľské 

aktivity. 
Viazačstvo 

a aranžovanie 

kvetov 

6 Základy aranžovania a 

väzby kvetov 

Výber a úprava 

materiálu 

Praktická činnosť 

Základy aranžovania a väzby kvetov 

Význam aranžovania a väzby kvetov, pomôcky 

na aranžovanie 

Výber a úprava materiálu 

Výber a úprava rastlinného materiálu, voľba 

nádoby, zber a sušenie rastlín na aranžovanie, 

ošetrovanie rezaných kvetov, príprava 

rastlinného materiálu na aranžovanie. 

Praktická činnosť 

Praktickou činnosťou získať zručnosť pri 

viazaní a aranžovaní rastlín. 

Poznať základné pravidlá aranžovania a väzby 

kvetov, poznať vhodný materiál, úpravu rastlín 

a ostatného materiálu. Získané vedomosti 

vedieť uplatniť pri vytváraní jesenného, 

vianočného a jarného aranžovania. Vedieť 

hodnotiť výber materiálu a výsledok vlastnej 

práce. 

Zaujímať sa o 

experimentovanie

, hľadať nové 

možnosti 

sebarealizácie a 

zmysluplnej 

práce. 

Skrášľovať 

a spríjemňovať 

svoje prostredie. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet:   Svet práce Ročník: ôsmy  0,5 hod. týždenne, 17 hod. ročne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy  

Okrasné  

záhradníctvo 

3 Okrasné rastliny 

 

 

 

Okrasné dreviny 

 

 

Praktická činnosť 

Okrasné kvetiny – význam, rozdelenie. 

Pestovanie, rozmnožovanie a rýchlenie  

okrasných kvetín 

Ošetrovanie okrasných rastlín 

Okrasné dreviny – význam, rozdelenie. 

Pestovanie, rozmnožovanie a rýchlenie 

okrasných drevín 

 

Praktická činnosť – príprava pôdy, výsadba 

Získanie zručností pri pestovaní, rozmnožovaní  

a ošetrovaní okrasných drevín. 

 

Poznať jednotlivé skupiny okrasných  

rastlín a ich typických zástupcov. 

Poznať požiadavky rastlín na prostredie 

a vedieť ich dopestovať a ošetrovať. 

Pestovaním rastlín prispieť k osvojeniu si 

jednotlivých pestovateľských postupov. 

 

Vedieť rozmnožovať okrasné rastliny – 

vegetatívne aj generatívne. 

 

Rozvíjať osobné  

schopnosti žiaka 

sebarealizácia, 

sebauvedomovanie 

svojich schopností, 

predností a 

nedostatkov. 

Rozvíjať kreativitu. 

Skalka 4 

 

 

 

Príprava skalničkového 

Záhona 

 

Pestovanie okrasných 

Rastlín v skalke 

 

 

Praktická činnosť 

Základné pravidlá pri vytváraní skalničkového 

záhona. 

 

Zásady pestovania rastlín v skalke, ich výber, 

Umiestnenie a ošetrovanie. 

Zásady výberu vhodného stanovišťa pre 

založenie  

skalky. 

Výkop, výber vhodných skál, ich umiestnenie 

a výsadba rastlín. 

Vedieť využiť všetky doterajšie vedomosti 

a zručnosti pri zakladaní a  výstavbe skalky, 

vysadené rastliny poznať, vedieť ich 

ošetrovať a pestovať. 

 

Vedieť vybrať vhodné rastliny na určené 

miesto. 

 

Mať schopnosť 

zvládnuť proces 

učenia sa, rozvíjaťho 

na základe aktívnej 

pracovnej činnosti.  

 

OŽZ 

OSR 

Trávnik 10 Zakladanie trávnika 

 

Ošetrovanie trávnika 

 

 

 

 

Základné zásady pri zakladaní trávnika. 

Vhodný výber  trávneho semiačka. 

Ošetrovanie – kosenie zavlažovanie, hnojenie a 

mulčovanie trávnika. 

Poznať základné pravidlá zakladania 

trávnika, poznať základné druhy tráv. 

Vedieť ošetrovať trávnik, získať zručnosti 

pri práci s náradím, bezpečnosť pri práci. 

Možnosť vyniknúť 

aj slabšie 

prospievajúcim 

žiakom. 
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Domov a práca 

 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Základnou charakteristikou predmetu je hľadanie zákonitých súvislostí medzi pozorovanými 

vlastnosťami prírodných objektov a javov, ktoré nás obklopujú v každodennom živote. Porozumenie 

podstate javov a procesov si vyžaduje interdisciplinárny prístup, a preto aj úzku spoluprácu s 

chémiou, biológoiu, fyzikou.  

Formy aktívneho poznávania a systematického bádania v predmete domovv a práca sú  

príbuzné s ostatnými prírodovednými disciplínami. Žiaci preto budú mať čo najviac príležitostí na 

aktivitách osvojovať si vybrané (najčastejšie experimentálne) formy skúmania materiálov. Každý 

žiak dostane základy, ktoré z neho spravia prírodovedne gramotného jedinca tak, aby vedel 

využiťzískané poznatky a vedel použiť získané pracovné návyky azručnosti pri riešení problémov. 

Pri výučbe je najväčšia pozornosť venovaná samostatnej práci žiakov – aktivitám, ktoré sú zamerané 

na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kladie aj na také formy práce, akými 

sú poznávanie,, vytváranie logických schém a pojmových máp a práca s nástrojmi.  

Okrem objavovania a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií technické 

vzdelávanie poskytne žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied 

s rozvojom techniky, technológií a so spôsobom života spoločnosti. Žiak prostredníctvom 

vzdelávania získa vedomosti na pochopenie vedeckých postupov potrebných pre osobné rozhodnutia, 

na účasť v technike a dá mu schopnosť zmysluplne sa stavať k lokálnym a globálnym záležitostiam, 

ako zdravie, životné prostredie, nová technika, odpady a podobne. Žiak by mal byť schopný 

pochopiť kultúrne, spoločenské  a historické vplyvy na rozvoj vedy, uvažovať nad medzinárodnou 

povahou vedy a vzťahoch s technikou. 

Názov predmetu  Domov a práca  

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

1 h. týždenne; 33 h. ročne 

1 h. týždenne; 33 h. ročne 

1 h. týždenne, 33 h. ročne 

Ročník  piaty šiesty, siedmy, ôsmy,  

Škola ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu. Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania  ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia  denná 

Vyučovací jazyk  slovenský 
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Ciele vyučovacieho predmetu 

Intelektuálna oblasť  

Žiak bude vedieť: 

 vysvetliť na primeranej úrovni prírodné javy v bezprostrednom okolí a vedieť 

navrhnúť metódy testovania hodnovernosti vysvetlení,  

 rozvíjať schopnosti myslieť koncepčne, kreatívne, kriticky a analyticky, 

 riešenia a získané informácie posúdiť kriticky  

 aplikovať logické postupy a kreativitu v skúmaní javov v bezprostrednom okolí,  

 získavať, triediť, analyzovať a vyhodnocovať informácie z rozličných vedeckých a 

technologických informačných zdrojov,  

 využívať informácie na riešenie problémov, efektívne rozhodnutia a pri rozličných 

činnostiach,  

 rozlíšiť argumenty od osobných názorov, spoľahlivé od nespoľahlivých informácii,  

 obhájiť vlastné rozhodnutia a postupy logickou argumentáciou založenou na 

dôkazoch,  

 analyzovať vzájomné vzťahy medzi vedou, technikou a spoločnosťou.  

 vedieť sa rozhodovať 

Schopnosti a zručnosti  

Žiak bude vedieť: 

 využívať každú príležitosť na rozvíjanie logického myslenia,  

 porovnávať vlastnosti látok a telies pozorovaním 

 pripraviť, uskutočniť základné pracovné zručnosti,  

 dodržiavať pravidlá bezpečnosti práce počas práce,  

 trénovať schopnosť sústredene pracovať a trpezlivo sa dopracovať k výsledku,  

 vynakladať na dosiahnutie cieľa maximálne úsilie a zvládať prípadný neúspech,  

 zdokonaľovať sa v komunikácii so spolužiakmi, vedieť pracovať v skupinách,  

 správne formulovať aj otázky aj odpovede, ale aj počúvať druhých. Dokázať obhájiť 

svoj názor a nehanbiť sa priznať vlastnú chybu  

 riešiť problémové situácie,nájsť, získať a spracovať informácie z odbornej literatúry 

a iných zdrojov aj ich kriticky zhodnotiť z hľadiska ich správnosti, presnosti 

a spoľahlivosti.  

Postojová oblasť  

Žiak bude vedieť: 

 konštruktívne pristupovať k riešeniu problémov,  

 prijímať vedecké a technické informácie a zaujať správny postoj k novým objavom  

 vzbudiť u žiakov záujem o prírodu, prírodné vedy a svet techniky,  

 snažiť sa pochopiť fyzikálne zákony a využívať ich vo svojom živote, lebo človek je 

súčasťou prírody, v ktorej platia fyzikálne zákony,  

 osvojiť si a rozvíjať schopnosť cielene experimentovať, lebo experiment je jednou zo 

základných metód aktívneho poznávania vo fyzike a rozvíja nielen manuálne 

zručnosti, ale aj rozumové schopnosti,  

 vytvárať pozitívny vzťah žiakov k procesu poznávania a zdokonaľovania svojich 

schopností.  

Sociálna oblasť  

Žiak bude vedieť: 
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 uvedomiť si poslanie prírodných vied ako ľudského atribútu na vysvetlenie reality 

nášho okolia  

 uvedomiť si možnosti, ale aj hranice využitia vedy a techniky v spoločnosti,  

 kriticky posúdiť úžitok a problémy spojené s využitím vedeckých poznatkov 

a techniky pre rozvoj spoločnosti, učiť sa, komunikovať a spolupracovať v tímoch 

 byť autoregulatívny napr. pri dodržiavaní pracovnej disciplíny, vlastnom 

samovzdelávaní,  

 mať cit pre hranice vlastných kompetencií a svoje miesto spoločnosti  

Kľúčové kompetencie žiakov  

Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií žiakov v oblasti 

komunikačných schopností:  

 objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť podstatu procesov a vzťahov, vecne 

a správne sa vyjadrovať verbálne, písomne i graficky k danej učebnej téme, vedieť 

využiť informačné a komunikačné zdroje  

 vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie z rôznych zdrojov, zrozumiteľne 

prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovávať jednoduchú 

správu z pozorovania  

 vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, 

výsledky a ich využitie  

identifikácie problémov : 

 riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia 

úloh,   postupov a prístupov 

  rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh a jednoduchých 

školských projektov  

 využívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní 

alebo riešení úloh  

sociálnych kompetencií: 

 vzájomne radiť a pomáhať. 

 prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti  

 vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti  

  pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách  

 získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností:  

  používať správne postupy a techniky, pri praktických činnostiach dodržiavať pravidlá 

bezpečnosti a ochrany zdravia  

 využívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky  

 aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach  

Učebné zdroje 

Učebnica technických prác, učebné pomôcky kabinetu technických prác, IKT, odborné časopisy, 

encyklopédie 

  



158 

 

Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet:  DOMOV A PRÁCA Ročník: piaty 

2 hod. Týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

1. Technické 

materiály    

 

 

 

 

2. 

Komunikácia 

v technike 

 

 

 

 

 

3. Práca 

s drevom 

 

 

 

 

4.Práca s 

kovom     

 

 

 

 

 

 

 

5. Plasty 

7 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

Poučenie o bezpečnosti 

Surovina, materiál,   výrobok           

Ťažba a spracovanie    dreva. 

Druhy drevín  

Poznávanie drevín-vzorky 

 Štruktúra a vlastnosti    dreva. 

Druhy reziva, dyhy, preglejky    

Základy technického   

zobrazovania  Druhy čiar, 

kóty,jednoduchý nákres  

 

 

 

 

 

Meranie a obrysovanie 

Práca s meradlami 

Rezanie a rašpľovanie 

Samostatná práca 

Samostatná práca 

Brúsenie a vŕtanie 

Spájanie klincami 

Druhy kovov 

Vlastnosti kovov 

Práca s drôtom 

Samostatná prác 

   Samostatná práca 

   Práca s plechom 

   Práca s plechom 

Samostatná práca 

Objasniť pojmy surovina, materiál, 

polotovar 

Spôsoby ťažby a spracovania dreva 

Sušenie dreva 

Spoznávanie vlastností dreva 

Iné druhy drevených materiálov  

 

 

Kreslenie Jednoduchých náčrtov. 

Osvojiť si pojmy kóta, mierka 

Meradlá a pomôcky na meranie a 

obrysovanie 

Nanášanie rozmerov, presnosť 

Objasniť princíp rezania ,rašpľovania, 

pilovania 

 

 

Brúsenie-druhy brúsnych papierov 

Spôsoby vŕtania dreva, druhy nástrojov. 

Poznať spôsoby spájania klincami, 

druhy klin- 

Cov. 

Oboznámiť sa so spôsobmi povrchovej 

úpravy dreva 

 

Oboznámiť sa s rozličnými druhmi 

kovov, vý-robkami 

Poznávať vlastnosti kovových 

materiálov. 

Oddeľovanie a vyrovnávanie drôtu. 

Objasniť pojmy surovina, materiál, 

polotovar 

Spôsoby ťažby a spracovania dreva 

Sušenie dreva 

Spoznávanie vlastností dreva 

Iné druhy drevených materiálov  

 

 

Vie prečítať jednoduchý tech. Výkres, 

nary- 

sovať náčrt výrobku, vie popísať ťažbu 

dreva, popíše 

vlastnosti dreva 

 

Žiak vie správne namerať, pozná jednotlivé 

druhy meradiel 

Vedieť prakticky rezať, rašpľovať, 

pilovať,brúsiť 

Vie vŕtať drevo. 

Vie prakticky spájať drevo klincami 

Žiak vie využiť získané poznatky v praxi 

Vie používať správne druhy náterových 

látok 

 

 

 

Vie rozlíšiť kovy podľa vlastností. 

 

Vie prakticky pracovať s drôtom-strihať 

ohýbať 

OŽZ 

 

 

ENV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OŽZ 

 

 

 

ENV 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet:DOMOV A PRÁCA Ročník:šiesty 

1 hod. Týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Výkonový standard Obsahový štandard Prierezové 

témy 

Základy 

technich. 

zobrazovania 

 

Drevo 

 

 

 

3 

9 

 

 

8 

 
 

Poučenie o bezpečnosti 

Pravouhlé premietanie 

Samostatná práca 

Drevárske doskové výrobky 

Dlabanie 

Samostatná práca 

Samostatná práca 

Samostatná práca 

Porozumel bezp.správaniu sa v dielni 

Vie zobrazovať jednoduché premety 

Vie prakticky správne zobraziť 

premety 

Vie vymenovať druhy dosák, popísať  

výrobu jednotlivých dosák.Žiak ovláda  

pracovný postup pri dlabaní 

Vie prakticky vykonávať operácie 

Kresliť jednoduché techn. výkresy 

Čítať technické výkresy 

 

Oboznámiť sa s jednotlivými doskovými  

výrobkami  

Dlabanie-druhy dlát ich využitie 

Vŕtanie kolovrátkom 

Oboznámiť sa s priehľadnými 

 

 

 

OŽZ 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

Samostatná práca 

 

Druhy a vlastnosti 

Pilovanie plastov 

Samostatná práca 

Samostatná práca 

Samostatná práca 

 

Ohýbanie drôtu 

Oboznámiť sa s obrysovaním, meraním, 

striha- 

ním, ohýbaním plechu 

Oboznámiť sa s druhmi plastov, delením 

plas- 

tov, pilovaním, vŕtaním 

 

Vie rozlíšiť základné druhy plastov, pozná 

ich 

vlastnosti, vie ich deliť opracúvať 

Žiak vie využiť získané poznatky v praxi 

 

 

 

6.Elektrická 

energia 

 

 

7. 

Jednoduché 

stroje. 

Prevody 

 

8 

 

 

 

 

 

19 

Zdroje energie 

Schémy a značky 

Samostatná práca 

  Druhy prevodov. 

Záverečné vyhodnotenie 

Spoznávať rôzne druhy zdrojov energie. 

Elektrotechnické značky-ich používanie 

Elektrosravebnice- jednoduché obvody 

Oboznámiť sa s druhmi prevodov, 

účelom použitia. 

Rozvoj fantázie – návrh výrobku na 

ročníkovu prácu 

Nákres výrobku 

Výber materiálu 

Meranie a kótovanie výrobku 

Práca s materiálom 

Vie správne pomenúvať rôzne druhy 

zdrojov ener- 

gie. Vie pomenúvať elektrotechnické 

značky. 

Žiak vie využiť získané poznatky v praxi 

 

Vie pomenovať druhy prevodov, vie uviesť 

prak- 

tické použitie prevodov 

Žiak vie využiť získané poznatky v praxi 

 

    ENV 

OŽZ 

 

 

 

ENV 

 

 

ENV 
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Kovy 

 

Konštrukčné spájanie dreva 

 

 

 

Výroba 

Vlastnosti kovov 

Práca s posuvným meradlom 

Rezanie kovov 

Pilovanie, vŕtanie 

Samostatná práca 

Povrchová úprava kovov 

 

s jednotlivím náradím 

Žiak vie zhotoviť jednoduchý 

konštrukčný spoj 

Vie praktický správne vykonať 

konštrukčné spoje 

Vie prakticky správne vykonať 

konštrukčné spoje 

Žiak vie popísať výrobu železa 

Žiak vie popísať výrobu železa 

vie vymenovať jednotlivé vlastnosti 

kovov 

Žiak ovláda jednotlivé pracovné 

operácie 

pri obrábaní kovov. 

Vie samostatne pracovať 

s jednotlivým náradím. 

Vie vykonať povrchovú úpravu kovov. 

 

náterovými látkami 

Poznať spôsoby spájania dreva 

a jeho využitie v drevárstve 

 

 

Surové železo, vysoká pec 

Výroba liatiny a ocele 

Oboznámiť sa s vlastnosťami kovov 

Spoznať jednotlivé operácie pri 

obrábaní kovov- pilovanie druhy pilníkov, 

vŕtanie, rezanie kovov 

Nátery kovov, predchádzanie hrdzaveniu 

 

Plasty 

 

 

 

Bicykel 

 

 

 

Spotrebiče 

 

Elektrické 

obvody 

 

5 

 

3 

 

1 

4 

Význam a použitie plastov 

Termoplasty 

Reaktoplasty 

Tepelné tvarovanie plastov 

Samostatná práca 

 

Konštrukcia bicykla 

Údržba bicykla 

Doprava a životné prostredie 

  

 

Elektrické spotr. V domácnosti 

Základné značky el. obvodov 

Práce so stavebnicami 

Samostatná práca 

 

Vie popísať dôležitosť plastov 

Vie vymenovať termoplasty 

Vie tvarovať plasty za pomoci 

tepelného zdroja 

Vie prakticky ohýbať plasty. 

 

Vie vymenovať jednotlivé časti 

bicykla 

Vie nastaviť brzdy,reťaz, prevody 

Vie sa orientovať v cestnej premávke 

Vie vymenovať škodlivé vplyvy na 

život.prostredie 

Vie vymenovať jednotlivé spotrebiče 

Vie nakresliť jednotlive elektrotech. 

Znač. 

Vie zostaviť jednoduché el. obvody 

Vie pracovať so stavebnic. a zostaviť 

jedn.el. obvod . 

Vie zostaviť obvod podľa zadania. 

 

Oboznámiť sa s významom a použitím plastov 

Spoznať rozdiel medzi termo a reakto- 

plastami a ich druhy 

 

 

Oboznámiť sa s konštrukciou bicykla 

Spoznať jedn. druhy bic. A starostl.  Bic. 

Oboznámiť sa s  pravidlami cestnej prem 

.Poznať ekologické aspekty dopravy 

 

El. spotrebiče- domácnosť a záhrada 

Oboznámiť sa s jednoduchými el. obvod. 

kresby jednoduchých svetelných obvod. 

 

ENV 

 

 

OŽZ 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: DOMOV A PRÁCA Ročník: siedmy 

1 hod. Týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový standard Prierezové 

témy 

Opracovanie 

dreva 
15 Úvod.Poučenie o 

bezpečnosti 
Konštrukčné spájanie 
dreva 
Čapované spoje 
Samostatná práca 
Hobľovanie dreva 
Vŕtanie dreva 
Samostatná práca 
 

Opis základných spôsobov konštrukčných spojov. 

Konštrukcia čapovaného spoja 

Príprava materiálu, čítanie výkresu, obrysovanie, 

rezanie pílkou. 

Práca s dlátom, pilníkom 

Podstata hobľovania, druhy hoblíkov 

Príprava materiálu, nastavenie hoblíka 

Opracovanie hoblíkom 

Povrchová úprava 

Druhy vrtákov, vŕtačky 

Príprava materiálu, obrysovanie 

Vŕtanie otvorov 

 

Žiak vie: 

- popísať viaceré druhy spojov 

-zhotoviť jednoduchý čapovaný spoj 

-prečítať jednoduchý technický výkres 

-odmerať a rezať pílkou 

-pracovať s dlátom, pilníkom 

-pomenovať druhy hoblíkov 

nastaviť hoblík 

-pracovať s hoblíkom 

-vybrať vhodný druh povrchovej úpravy, 

použiť moridlo, 

náterové látky 

 

 

 

 

 

 

 

EMV 

Spotrebiče 

 

 

 

Opracovanie 

kovov 

 

 

 

 

 

Elektrina v 

domácnosti 

4 

 

10 

 

 

 

 

4 

Činnosť a používanie 

ručných a motorových 

spotrebičov 

Údržba domácich 

spotrebičov 

Spájkovanie 

Samostatná práca 

Drôt a jeho využitie 

Druhy drôtov - použitie 

Samostatná práca 

Elektrická energia v 

domácnosti 

Elektromontážne práce – 

stavebnice 

 

Popis ručných astrojov na opracovanie dreva 

Základné zásady používania a údržby ručných 

Spotrebičov 

Podstata spájkovania, nástroje, pomôckyVýber 

materiálu, obrysovanieStrihanie plechu – 

opilovanieSpájanie plechu spájkovnímDruhy drôtov-

ich vlastnostiSpôsoby použitia jednotlivých druhov 

drôtovPríprava materiálu 

Strihanie a obrusovanie drôtuTvarovanie drôtu 

Tvarovanie drôtu 

Zariadenia využívajúce elektrickú energiu 

Montáž elektrických obvodov 

 

vysvetliť čo je spájkovanie-vymenovať zásady 

používania ručných elektrických spotrebičov 

 

obrysovať, strihať, opracovať plech 

-spojiť plech spájkovaním 

-vymenovať druhy drôtu a ich použitie 

vymenovať oblasti použitia drôtu 

oddeľovať, strihať a inak opracovať drôt 

-tvarovať drôty pomocou rôznych nástrojov 

 

- vymenovať a popísať zariadenia využívajúce 

elektrickú energiu 

-zapájať elektrické obvody v stavebnici 

 

 

 

OŽZ 

 

 

 

 

 

EMV 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: DOMOV A  PRÁCA Ročník: ôsmy  

1hod. Týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový standard  

Práca 

s plechom 
 

16 Poučenie o bezpečnosti pri 

práci 

Meranie a obrysovanie 

Strihanie plechu 

Vyrovnávanie plechu 

Opracovanie pilníkom 

Ohýbanie plechu 

Sekanie 

Vŕtanie 

Nitovanie 

Spájkovanie 

Povrchová úprava plechu 

Samostatná práca –príprava 

materiálu 

 

Oboznámiť sa so základnými postupmi pri 

meraní a obrysovaní plechu. 

Poznať spôsoby strihania a náradie na strihanie 

plechu.Spôsoby vyrovnávania plechu. 

Druhy pílníkov a zásady pilovania plechu. 

Oboznámiť sa so spôsobmi ohýbania plechu. 

Spoznať spôsoby a náradie na sekanie plechu. 

Oboznámiť sa so zásadami bezpečného vŕtania 

plechu. 

Spoznať spôsob nitovania a spájkovania 

plechu. 

Poznať druhy úpravy plechu, náterové látky. 

Vedieť pripraviť materiál na výrobok. 

Vedieť samostatne pracovať a využívať 

získané vedomosti . 

Žiak: 

- vie rozmeriavať a obrysovať plech 

-vie pomenovať a rozdeliť náradie na strihanie 

plechu 

-vie vyrovnávať plech 

-pozná druhy pilníkov a ich použitie 

-ovláda viaceré spôsoby ohýbania plechu 

-vie sekať plech 

vie bezpečne vŕtať plech 

-vie spájkovať plech, pozná náradie 

-vie spájať plech nitomi 

vie vybrať správne náterové látky 

-vie pripraviť materiál na výrobok 

-ovláda samostatnú prácu pri zhotovovaní 

výrobku 

 

  OŽZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMV 

Práca s plastmi 

 

 

17 

 

 

Využitie plastov v praxi 

Rozdelenie plastov 

Vlastnosti plastov 

Oddeľovanie plastov 

Pilovanie a brúsenie 

Vŕtanie plastov 

Tepelné tvarovanie plastov 

Spájanie plastov 

Samostatná práca –príprava 

materiálu 

Práca s PC-tvorba projektu 

Spoznať význam a využitie plastov v praxi 

Oboznámiť sa s rozdelením plastov. 

Spoznať základné vlastnosti plastov 

Naučiť sa správne oddeľovať plasty 

Nacvičiť základné spôsoby opracovania 

plastov. 

Spoznať spôsob tepelného tvarovania plastov 

Oboznámiť sa so základnými spôsobmi 

spájania plastov. 

Vedieť samostatne pracovať pri opracovaní 

plastov. 

Vedieť vytvoriť projekt na tému-plasty 

-dokáže vymenovať oblasti využitia plastov 

-vie rozdeliť plasty na skupiny 

-pozná základné vlastnosti plastov 

-ovláda spôsoby oddeľovania plastov 

-vie opracovať plasty pilníkom 

-ovláda vŕtanie plastov 

-vie tepelne tvarovať plasty 

-pozná spôsoby spájania plastov 

-ovláda samostatnú prácu pri opracovaní plastov 

vie vypracovať project 
 

 

 

TVP 
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Remeselné práce 

 

Názov predmetu REMESELNÉ  PRÁCE 

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

Ročník deviaty 

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

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce zahrňuje široké spektrum pracovných činností 

a technológií, vedie ţiakov k získaniu základných uţívateľských zručností v rôznych 

oblastiach ľudskej činnosti a prispieva k vytváraniu ţivotnej a profesijnej orientácie ţiakov.  

Koncepcia vzdelávacej oblasti Človek a svet práce vychádza z konkrétnych ţivotných 

situácií, v ktorých ţiaci prichádzajú do priameho kontaktu s ľudskou činnosťou a technikou 

v jej rozmanitých podobách a širších súvislostiach.  

Vzdelávacia oblasť Človek a svet práce sa zameriava na praktické pracovné návyky 

.a doplňuje celé základné vzdelávanie o dôleţitou zloţku nevyhnutnú pre uplatnenie človeka 

v ďalšom ţivote a v spoločnosti. Tým sa odlišuje od ostatných vzdelávacích oblastí a je ich 

určitou protiváhou. Je zaloţená na tvorivej spolupráci ţiakov. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Pri vymedzení cieľov primárneho vzdelávania pre vzdelávaciu oblasť Človek a technika 

vychádzame zo všeobecných poţiadaviek vedecko-technickej gramotnosti i zo všeobecných 

cieľov primárneho vzdelávania. V tejto vzdelávacej oblasti môţeme uvaţovať z hľadiska troch 

navzájom prepojených komponentov:  

 výchova vzťahu k technike (hodnoty, postoje),  

 výchova o technike (vedomosti),  

 výchova prostredníctvom techniky (skúsenosti, pracovné činnosti, 

zručnosti).  

Základný vzťahový rámec pre určenie cieľov elementárneho vzdelávania oblasti Človek 

a svet práce vychádza z uvedených komponentov:  

V rovine hodnôt a postojov smeruje k:  
 poňatiu úlohy techniky v spoločnosti,  

 uvedomenia si toho, ako technika ovplyvňuje náš život v rôznych životných 

situáciách (doma, v škole, pri cestovaní, pri hre, športe atd.),  
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 bipolárnemu vnímanie techniky (technika môţe pomáhať, ale aj ohrozovať 

zdravie život),  
 rozvíjaniu mravného vedomia a konania v súvislosti s využitím techniky,  

 rozvíjaniu osobnostných vlastností,  

 uplatňovaniu tvorivosti a vlastných nápadov,  

 vytváraniu postojov k hodnotám vo vzťahu k práci človeka,  

 zodpovednosť za kvalitu svojich i spoločných výsledkov práce,  

 rozvoju morálnych a vôľových vlastností (vytrvalosť a sústavnosť pri plnení 

zadaných úloh,  

 vynakladanie úsilia na dosiahnutie kvalitného výsledku),  

 rozvoju asertivity pri presadzovaní vlastných názorov, postojov a citov,  

 rozvoju autonómnej pozície človeka (sebarealizácie, sebadôvery, sebavzdelávania 

atd.).  

V rovine vedomostí smeruje k:  

 porozumeniu základným technickým problémom v kľúčových oblastiach 

techniky (materiály a technológie, komunikačné systémy, doprava 

a konštruovanie) na veku primeranej úrovni,  
  

V rovine pracovných činností a zručností smeruje k:  

 získavaniu pracovných skúseností a zručností v kľúčových oblastiach techniky,  

 spôsobilosti kriticky pouţívať informačné a komunikačné technické 

prostriedky,  

 získaniu pracovných zručnosti pri opracovaní technických materiálov,  

 spôsobilosti v oblasti konštruovania počnúc plánovaním aţ po prezentáciu 

produktu,  

 získavaniu všeobecne využívateľných pracovných skúseností,  

 využívaniu vhodných pracovných prostriedkov v bežnom živote,  

 naučeniu sa pracovať v tíme,  

 poznaniu pravidiel bezpečnosti práce a k schopnosti poskytnúť pomoc pri 

úraze.  
Vzdelávanie v tejto oblasti smeruje k vytváraniu a rozvíjaniu kľúčových kompetencií ţiakov 

tým, ţe vede žiakov k: 

 pozitívnemu vzťahu k práci a k zodpovednosti za kvalitu svojich i spoločných 

výsledkov práce,  

 osvojení základných pracovných zručností a návykov z rôznych pracovných 

oblastiach, k organizácii a plánovaniu práce a k pouţívaniu vhodných 

nástrojov, náradia a pomôcok pri práci i v beţnom živote,  

 vytrvalosti a sústavnosti pri plnení zadaných úloh, k uplatňovaniu tvorivosti 

a vlastných nápadov pri pracovnej činnosti a k vynakladaniu úsilia na 

dosiahnutie kvalitného výsledku,  

 autentickému a objektívnemu poznávaniu okolitého sveta, k potrebnej 

sebadôvere, k novému postoju a hodnotám vo vzťahu k práci človeka, technike 

a životnému prostrediu,  

 chápaniu práce a pracovnej činnosti ako príleţitosti k sebarealizácii, 

sebavzdelávania a k rozvíjaniu podnikateľského myslenia,  

 orientácii v rôznych oboroch ľudskej činnosti, formách fyzickej a duševnej 

práce .a osvojeniu potrebných poznatkov a zručností významných pre možnosť 

uplatnenie, pre voľbu vlastného profesijného zamerania a pre ďalšiu životnú 

a profesijnú orientáciu,  

 k schopnosti bezpečne sa správať v doprave a na komunikáciách,  

.  
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Stratégia vyučovania 

Určuje metódy a formy práce, ktoré budú motivovať a usmerňovať žiakov na vyučovaní 

a učení. 

Budeme používať predovšetkým tieto formy a metódy: 

brainstorming, heuristické metódy, individuálna pracovná činnosť žiakov, využívanie 

IKT vo vyučovaní, problémové a projektové vyučovanie, zážitkové metódy vyučovania. 
 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Kritériá hodnotenia budú zisťovať, či žiak vzdelávací výstup – výkonový štandard 

zvládol, alebo nie. Na kontrolu a hodnotenie žiakov sa odporúčajú postupy na zabezpečenie 

korektného a objektívneho hodnotenia: 
 Pri verbálnej forme kontroly úrovne osvojenia poznatkov budeme uprednostňovať 

prezentovanie poznatkov žiakmi na základe dobrovoľnej odpovede žiaka alebo 

určeniakonkrétneho žiaka učiteľom (na predchádzajúcej hodine). Pri verbálnej kontrole 

zisťovať a hodnotiť najmä osvojenie základných poznatkov stanovených výkonovou 

časťou vzdelávacieho štandardu. 

  Pri praktických aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností 

s dôrazom na samostatnosť a správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je 

slovné hodnotenie so stručným komentárom k výkonu žiaka.  

  Preverovať úroveň samostatnej práce žiakov a schopností práce s textom formou 

hodnotenia správ zo samostatných pozorovaní podľa kritérií na základe vzájomnej 

dohody učiteľov. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Remeselné práce Ročník: deviaty, 1 hodina týždenne, 33 hodín ročne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy  

Technika okolo nás 23 Úvod – poučenie o bezpečnosti 

Malý motocykel-charakteristika 

Malý motocykel-konštrukcia 

spojka,prevodovka   

Malý motocykel-el. výbava 

Činnosť spaľovacieho motora   

Štvordobé a dvojdobé motory 

Nové trendy automobilového 

priemyslu 

Činnosť ABS a EBD 

v automobile 

Navigačné systémy   

Charakteristické znaky malého motocykla 

Základné konštrukčné prvky motocykla 

Spojka,prevodovka  - funkcie 

Elektrické súčasti motocykla – funkcie 

Oboznámenie s činnosťou jednotlivých  

Typov motorov 

Oboznámiť sa s novými trendami automobilového 

priemyslu 

Spoznať funkcie špeciálnych systémov 

Oboznámiť sa významom dopravy v spoločnosti 

 

Žiak vie: 

-základné pravidlá bezpečnosti pri práci 

-charakterizovať malý motocykel 

-opísať konštrukciu motocykla 

-popísať činnosť jednotlivých častí 

- pomenovať časti motora,popísať funkciu 

-pozná rozdiely medzi dvojdobým 

a štvordobým motorom 

- popísať funkciu a činnosť ABS a EBD 

v automobile. 

- popísať činnosť navigačného prístroja 

- vymenovať klady a zápory rôznych 

druhov dopravy. 

OŽZ 

  Význam dopravy v spoločnosti 

Pravidlá cestnej premávky 

Pravidlá cestnej premávky 

Samostatná práca- výber námetu 

,príprava materiálu 

Samostatná práca -

prípr.materiálu 

 

 

Oboznámiť sa s novými trendami automobilového 

priemyslu 

Spoznať funkcie špeciálnych systémov 

Oboznámiť sa významom dopravy v spoločnosti 

Zhotovenie projektu z oblasti automobilového priemyslu 

Oboznámiť sa so základnými pravidlami cestnej 

premávky 

Poznať dopravné značky a ich rozdelenie 

Zhotovenie výrobku z oblasti dopravy . 

-vie zhotoviť projekt z oblasti 

automobilového priemyslu 

- základné pravidlá cestnej premávky 

najmä z hľadiska cyklistiky 

-vie zhotoviť jednoduchý model 

dopravného prostriedku 

-vie pomenovať viaceré druhy stavebných 

technológií 

 

DPV 

Stavebníctvo     10 Druhy stavieb 

Druhy stavebných materiálov 

Stavebníctvo a tvorba životného 

prostredia 

Práca s PC – tvorba projektov 

Prezentácia projektov 

Oboznámiť sa so základnými stavebnými technológiami 

Vedieť stručne popísať technológiu stavby 

Poznať základné druhy stavieb, vedieť vymenovať 

najčastejšie používané materiály. 

Vedieť zhodnoťiť vplyv stavebníctva na tvorbu 

životného prostredia. 

-vie popísať postup výstavby objektov 

-vie vymenovať druhy stavieb 

-vie pomenovať najbežnejšie druhy 

stavebného materiálu 

-pozná vplyvy stavebníctva na životné 

prostredie ,-vie zhotoviť jednoduchý 

stavebný projekt 

OŽZ 
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Dejepis 

 
Názov predmetu Dejepis 

Časový rozsah výučby 2 hod./ týždenne,  66 hodín/rok 

1 hod./ týždenne,  33 hodín/rok 

1 hod./ týždenne,  33 hodín/rok 

2 hod./ týždenne,  66 hodín/rok 

2 hod./ týždenne,  66 hodín/rok 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

Škola ZŠ NábrežieDr. A. Stodolu, L. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Dejepis, geografia a občianska výchova tvoria neodeliteľnú súčasť  spoločenskovedných 

predmetov. Dejepis má však v tomto celku samostatnú časť a spolu s ostanými predmetmi sa 

podieľa na  vyučovacom procese žiakov. V danom predmete si žiaci postupne osvojujú 

poznatky z oblasti vývoja človeka, samotnej spoločnosti a vzájomných spoločenských 

vzťahov. 

Hlavnou funkciou predmetu dejepis je budovanie historického vedomia žiaka, tzv. 

odovzdávanie historickej skúsenosti od miestnej až po svetovú perspektívu. Primárnou 

súčasťou  je poznať také historické udalosti, javy a deje, ktoré podstatným  spôsobom 

ovplyvnili vývoj nielen slovenskej ale aj svetovej spoločnosti. Daný vývojový proces by mal 

preto viesť k budovaniu úcty k národu, vlastenectva, rešpektovanie kultúrnych 

a spoločenských rozdielov iných etník a národov. Na základe týchto javov sa prispieva 

k budovaniu demokratickej spoločnosti.  

K najzákladnejším formám vyučovacieho procesu na hodine dejepisu patria- skupinové 

vyučovanie, frontálne vyučovanie, skupinová práca, zážitkové a projektové vyučovanie. 

Výučba daného predmetu sa realizuje v triedach, v multimediálnej učebni a v učebni 

informatiky. Pri vyučovacom procese sa žiaci nespájajú do skupín a nespájajú sa ani triedy. 

Výnimky tvoria tematické besedy alebo exkurzie. 

Ciele vyučovacieho predmetu  

Za cieľovú kategóriu výučby dejepisu sa považuje tvorba študijných predmetových 

a medzipredmetových kompetencií /spôsobilostí/, schopností využívať kvalitu získaných 

znalostí a to v rôznych poznávacích i praktických situáciách. Dané získané znalosti umožnia 
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žiakom, aby pristupovali k histórii ako k rozvíjaniu celej škály kompetencii. Na základe 

daného, žiaci nebudú teda k histórii pristupovať len ako k uzavretej minulosti. 

Základným prostriedkom k tomu je súbor primeraných školských historických prameňov 

(aj exemplárne mnohostranných), ktorý sa považuje za dôležitú súčasť didaktického systému 

výučby dejepisu ako aj  dejepisných učebníc na základných školách. 

Primárnym predpokladom daného rozvíjania a uplatňovania uvedených cieľových 

kategórií je prekonávať transmisívnu výučbu dejepisu, ktorej hlavnou podstatou je 

odovzdávanie poznatkov v hotovej podobe prevažne explikačnými (vysvetľujúcimi) metódami 

a prostredníctvom frontálnej výučby, a v širšej miere aplikovať prístupy, ktoré kladú dôraz na 

aktívne učenie, na proces hľadania, ale aj objavovania a vytvárania poznatkov na základe 

vlastnej činnosti a skúsenosti v interakcii - učiteľ a spolužiak v kooperatívnom učení. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Žiaci sa naučia pochopiť a pracovať: 

a,  s  historickým časom 

 zoradiť historické udalosti, javy, procesy a osobnosti chronologicky 

 zaradiť historické udalosti, javy, procesy a osobnosti synchrónne 

 poznať postupne nerovnomernosť historického vývoja 

 využiť medzníky ako prostriedok orientácie v minulosti 

b, s historickým priestorom 

 rozlíšiť miestny, regionálny, národný, globálny historický priestor 

 zaradiť historické udalosti, javy, procesy a osobnosti priestorovo 

 poznať podmienenosť medzi historickým priestorom a spôsobom života 

a obživy človeka, spoločnosti 

c, s historickými faktami, udalosťami, javmi a procesmi a ich hodnotiacim 

posudzovaním 

 poznať jednotlivú historickú udalosť, jav, proces, osobnosť 

 opísať jednotlivé historické udalosti, javy, procesy a osobnosti na základe 

určujúcich znakov 

 poznať konanie a postoje ľudí v minulosti 

 poznať konanie ľudí v daných podmienkach a vysvetľovať ho 

 uviesť príčiny jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

 vymedziť dôsledky jednotlivých historických udalostí, javov, procesov 

 rozpoznať charakteristické znaky jednotlivých historických období 

 poznať základné faktory, ktoré ovplyvňovali historický vývoj. 

Žiaci získajú základné informácie ako: 

-vyhľadávať relevantné informácie 

 z rôznych zdrojov –  verbálnych, obrazových, grafických textov, i z textov 

kombinovaných z  cvičebníc, učebníc, pracovných zošitov, slovníka cudzích 

slov, atlasov, novín, časopisov, webových stránok z populárnovedeckej 

literatúry a historickej beletrie 

-využívať tieto informácie a verifikovať ich hodnoty 

 v selektovaní informácií 

 v organizovaní informácií 

 v porovnávaní informácií 

 v rozlišovaní informácií 

 v kritickom zhodnotení rôznych zdrojov informácií 

-štruktúrovať výsledky, výstupy a potvrdenia vybraného postupu 

 v zoradení výsledkov rozpoznaní podstatného od nepodstatného 
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 integrovaní výsledkov do chronologického a historického rámca 

 vyhodnocovaní správnosti postupu 

 tvorbe súboru vlastných prác 

 

Daný  komplex predmetových kompetencií  sa spresňuje, konkretizuje  v  učebných  

požiadavkách  v  jednotlivých  tematických  celkoch  učebného  obsahu v podobe 

systematizovaného výkonového štandardu. 

Stratégia vyučovania 

Z hlavných didaktických metód vyučovania sa v dejepise využíva niekoľko variantov. 

Použitie daných tém však závisí od štruktúry, časového hľadiska, stupňa náročnosti, 

materiálno-technického zabezpečenia a fázy vyučovacej hodiny. 

Z hľadiska motivačno-stimulačných metód  to hlavne bude  organizačný a  motivačný  

rozhovor, diskusia,  prečítanie  úryvku, rozprávanie, demonštrácia  názorných  pomôcok  

(rôzne pracovné  nástroje,  odliatky, listiny,  fotografie,  modely a pod),  motivačná  výzva,  

rolové a didaktické hry a pod. 

Z hľadiska expozičných metód  to bude najmä vysvetľovanie, rozprávanie, rozhovor 

/voľný, riadený alebo vysvetľovací/. Okrem iného  je nutné používať metódu práce 

s učebnicou a doplňujúcimi zdrojmi  (čítanie  s porozumením,  analýza  učebného  textu).  

Okrem týchto verbálnych  metód  je  potrebné využívať demonštračné, grafické metódy (napr. 

prezentácia náčrtov, grafov, schém, máp), ale aj  práca s kartografickým materiálom (mapa). 

Potrebné je používať i aktivizujúcu metódu didaktickej hry. 

Z hľadiska fixačných metód sa budú využívať reprodukčné, upevňovacie rozhovory, 

ale i individuálna či kooperatívna práca. 

Z hľadiska diagnostických metód to bude využívanie najmä kontrolných metód 

(preverovanie vedomostí a zručností- frontálne či individuálne), z klasifikačných je to najmä 

ústne či písomné hodnotenie klasifikačným stupňom.  Hodnotená bude aj tvorivá  práca  

žiakov  na  vyučovacom procese ( napr. tvorba  vlastných projektov, prezentácií, referátov, 

novinových článkov a pod). 

Z hľadiska organizačných foriem vyučovacieho procesu bude p r e d o v š e t k ým  

využívaná triedno-hodinová organizácia s kombinovaným typom vyučovacej hodiny. 

Učebné zdroje 

Primárnou podporou výchovno-vzdelávacieho procesu na  predmete dejepise ako 

literárny vyučovací prostriedok budú učebnice: 

 DVOŘÁK, Pavel – VALACHOVIČ, Pavol  et al.: Dejepis I. Od praveku 

k staroveku. Bratislava:Orbis Pictus Istropolitana, 1998, ISBN 80-7158-063-5 

 VALACHOVIČ, Pavol et al.: Dejepis I. Od staroveku k stredoveku. 

Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2001, ISBN 80-7158-061-9 

 DANIŠ, Miroslav –KRATOCHVÍL, Viliam : Stretnutie s minulosťou. 

Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000,  ISBN 80-7158-296-4 

 DANIŠ, Miroslav – KRATOCHVÍL, Viliam : Denník z pátrania po minulosti. 

Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1999, ISBN 80-7158-254-9 

 MÚCSKA,Vincent  –  SKLADANÝ,  Marián  –  KRATOCHVÍL,  Viliam  :  

Európa  v období stredoveku. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2000, 

ISBN 80-7158-275-1 
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 DVOŘÁK,  Pavel  –  MRVA,  Ivan  –  KRATOCHVÍL,  Viliam  :  Slovensko  

v stredoveku  a na začiatku novoveku. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 

1997, ISBN 80-7158-026-0 

 TKADLEČKOVÁ, Herta – SKLADANÝ, Marián - KRATOCHVÍL, Viliam : 

Na prahu moderného sveta. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1995, ISBN 

80-7158 -079-1 

 KOVÁČ, Dušan – KOPČAN, Vojtech - KRATOCHVÍL, Viliam : Slovensko 

na prahu nového veku. Bratislava : Orbic Pictus Istropolitana, 1995, ISBN 80-

7158-708-7 

 TKADLEČKOVÁ, Herta – SKLADANÝ, Marián et al.: Dejepisná čítanka 

(3). Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1995, ISBN 80-7158-030-9 

 TKADLEČKOVÁ, Herta - KRATOCHVÍL, Viliam : Svet v novom storočí. 

Bratislava : Orbis 

 MÚCSKA,Vincent – SKLADANÝ, Marián et al.: Dejepisná čítanka (2). 

Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 2003, ISBN 80-7158-476-2 

 KOVÁČ, Dušan – KAMENEC, Ivan - KRATOCHVÍL, Viliam : Slovensko 

v novom storočí. Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1997, ISBN 80-7158-

067-8 

 TKADLEČKOVÁ, Herta - KOVÁČ, Dušan et al.: Dejepisná čítanka (4). 

Bratislava : Orbis Pictus Istropolitana, 1999, ISBN 80-7158-309-X 

Podpora  žiaka z iných prameňov bude podporovaná aj cez činnosti z historických 

časopisov a kníh ako napr: História, Historická revue, dobovou tlačou, doplnkovou literatúrou, 

encyklopédie 

Kritériá, prostriedky a metódy hodnotenia 

Kritéria hodnotenia žiakov budú spĺňať princípy systematickosti, názornosti, objektivity, 

primeranosti,  individuálnosti apod. Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno- 

vzdelávacieho procesu, ktorá bude realizovaná spôsobom ústnym a písomným. Hodnotiť sa 

bude aj projekt zadaný učiteľom počas školského roka, ktorý preverí schopnosť žiaka 

vyhľadať  informácie ako aj  schopnosť tvorivosti žiaka. Hodnotenie žiakov bude realizované 

v diagnostickej časti vyučovacieho procesu. Vzdelávacie postupy a výstupy formujú 

osobnosť žiakov v oblasti kognitívnej, afektívnej a psychomotorickej oblasti.
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Základná škola  Nábr.Dr.A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis                                 Ročník: piaty, 2. hod týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Prečo sa 

učíme dejepis 

 

3 Základné 

pojmy 

 Minulosť – prítomnosť – 

budúcnosť 

Dejiny - dejepis 

Základné pojmy 

 

Žiak vie -čo je to dejepis, čím sa zaoberá, čo skúma 

-chápe čo je to minulosť, čo sú pamiatky, ako ich delíme, vie ich význam 

- chápe význam histórie a jej spätosť s dneškom 

- vie rozlíšiť a vysvetliť základné pojmy. 

Žiak po návšteve Havránku  vie popísať život Keltov,čo sú to 

oppidá,pripraví projekt o Havránku a jeho prezentáciu. 

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

Od blízkeho 

ku 

vzdialenému 

4 Priestor a 

čas 

Naša obec v dejinách 

Prírodný a historický čas 

Regionálna výchova-

hrady na Liptove-hrad 

Likava 

Kategórie historického 

času 

Ź. vie vymenovať zmeny v mieste bydliska, ktoré sa udiali počas jeho 

života 

- rozpoznať čo sa zmenilo a čo sa nezmenilo v mieste jeho bydliska 

- je schopní identifikovať rozdiel medzi prírodným a historickým časom, 

zostaviť tabuľku dátumov štátnych , cirkevných sviatkov a pamätných 

dní 

-má predstavu o tom, ako žili v stredoveku. Projekt a prezentácia. 

Regionálna 

výchova 

 3 Pamiatky 

v priestore 

a čase 

Časová priamka 

Regionálna výchova- 

pomníky, pamätné tabule 

významných osobností 

Liptova 

Ž.vie: zaradiť letopočty do príslušného storočia z ľubovoľného storočia 

vybrať správny letopočet 

- rozlíšiť dátum a letopočet 

Vie. zakresliť na časovú priamku významné údaje zo života svojej 

rodiny. Žiak zaradí osobnosti na časovej priamke, určí letopočet. 

Mediálna 

výchova 

Od blízkeho 

ku 

vzdialenému 

3 Pamiatky 

v priestore 

a čase 

 Zaraďovanie rokov do 

storočia 

 Historické pramene – 

písomné 

 Historické pramene – 

obrazové, hmotné 

Regionálna výchova-

návšteva archívu v L. 

Mikuláši,príprava albumu 

svojej rodiny 

Rozpoznať pojmy pred Kr. A po Kristovi / pred naším let. a po našom 

let. Vytvoriť jednoduchú časovú priamku 

Ž. je schopní: 

pochopiť pojem generácia v rodinnom kontexte na príklade starých 

rodičov, rodičov, zostaviť rodostrom svojej rodiny, položiť adekvátne 

otázky súvisiace s fotografiami, zaznamenať rozprávanie starých rodičov, 

rodičov o minulosti svojho rodiska 

Exkurzia 

 

 

 

 

 

Regionálna 

výchova 

Človek  v 

premenách 

priestoru a 

3   Múzeum, knižnica, 

archív 

Minulosť našej školy 

Ž. je schopní: poznať historickú udalosť , osobnosť, ktorú pripomína 

pomník, pamätník, pamätná tabuľa v mieste , kde žije 
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času Čo sme sa naučili 

Regionálna výchova-

Projekty o rodine so 

starými fotografiami 

Ž. triedi, archivuje ,poznáva rodostrom  svojej rodiny. 

 4 Človek v 

pohybe 

Priestor na mape 

Sťahovanie národov 

Regionálna výchova-

život roľníkov  a 

remeselníkov na Liptove-

garbiari,drotári-návšteva 

múzea 

Žiak sa naučí: orientovať sa na dejepisnej mape ,čítať dejepisnú mapu, 

rozoznať rozdiel medzi mapou a glóbusom, uviesť príčiny sťahovania 

ľudí v minulosti i prítomnosti, vysvetliť pojem kolonizácia, zostaviť 

tabuľku najdôležitejších dopravných prostriedkov v chronologickej 

postupnosti. Porovnať spôsoby dopravy prostriedkov na životné 

prostredie svojho regiónu. 

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

 

 

 

 

 

 

4  Život človeka v minulosti 

Prírodná a umelá energia 

Práca detí v minulosti a 

v prítomnosti 

Regionálna výchova- 

prírodné pramene na 

Liptove- Projekt 

Ž.vie charakterizovať život roľníkov v minulosti, vysvetliť oddelenie 

remeselníkov od roľníkov, nájsť rozdiely medzi výmenným a peňažným 

obchodom, uviesť najčastejšie druhy detskej práce, zaujať stanovisko k 

problému detskej práce, zaujať postoj k tvrdeniu, že dospelí v niektorých 

krajinách zneužívali a i naďalej zneužívajú prácu detí vo svoj prospech 

vystihnúť rozdiely medzi prírodnou a umelou energiou. 

Ž. vedia prezentovať svoje projekty na zadanú tému. 

Regionálna 

výchova 

Človek a 

komunikácia 
3 Práca detí 

v minulosti 

 

Pamäť 

ľudstva 

deti v minulosti a 

v prítomnosti 

Čo sme sa naučili 

Jazyk a písmo, regionálna 

výchova-vývoj písma od 

staroveku po súčasnosť. 

Návšteva tlačiarní-

Tranoscius 

Ž sú schopní : zhodnotiť význam vynálezu písma.Vymenovať najstaršie 

druhy slovanského písma.Vymenovať druhy písma v minulosti. 

Rozpoznať príbeh z minulosti svojho regiónu z povesti. 

 

Mediálna 

výchova 

 4  Jazyk a a písmo, ťažké 

časy v dejinách ľudstva, 

kolobeh sviatočných dní, 

pamätihodnosti môjho 

rodiska, Regionálna 

výchova- Návšteva v 

Múzeu J. Kráľa, 

Pamätník  Háj - Nicovô 

Ž. vedia uviesť prostriedky  dorozumievania medzi ľuďmi v minulosti. 

Uviesť druhy moderných masovokomunikačných prostriedkov. 

Identifikovať rozdiely medzi rukopisom a tlačenou knihou. Zhodnotiť 

význam vynálezu kníhtlače. Žiak  pozná najvýznamnejšie pamiatky. 

Liptova ,má ich sprojektované, vie pracovať s internetom, 

encyklopédiami. 

Exkurzia 

 

 

 

 

 

Regionálna 

výchova 

 2  Čo sme sa naučili 

Projekty- pamätihodnosti 

Liptova 

Ž.vedia vypracovať a odprezentovať vlastný projekt. Dopravná 

výchova 

Multimediálna 

výchova 
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Základná škola  Nábr.Dr.A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis                                          Ročník: šiesty, 1. hod týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Opakovanie 

učiva 

5. ročník 

1 Opakovanie Opakovanie Ž. je schopný odpovedať na zadané otázky.  

Obrazy 

pravekého sveta 
12 Od lovca 

 

k roľníkovi a 

remeselní- 

kovi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riečne 

civilizácie a ich 

dedičstvo 

 

 

Christian Thomsen, - človek 

neandertálsky, vývojové štádiá 

človeka, Darwinova vývojová 

teória, – lovec mamutov a jeho 

kultúra, lovec doby medenej – Otzi, 

roľník – nástroje, spôsob života a 

náboženstvo, doba kovov – zlato, 

meď, bronz, železo, megality – 

Stonehenge, praveké náleziská na 

Slovensku 

Najstaršie východné štáty – 

Mezopotámia, Egypt, India, Čína, 

Eufrat a Tigris, Níl, Indus a Ganga, 

Chuang Che a Jang c´tiang, mestský 

a teritoriálny štát, Meni, Akkadská 

ríša, Starobabylonská ríša, 

spoločenské vrstvy – faraón – 

despota, pisár, písmo – klinové, 

hieroglyfy , znakové, hláskové, 

posvätné znalosti – veda, 

mumifikácia, Chamurapiho 

zákonník 

Ž. je schopní: 

-zadefinovať čo je pravek, vymenovať doby, popísať 

vznik a vývoj človeka, 

-poznať najdôležitejšie praveké náleziská vo svete a na 

Slovensku a vedieť ich zakresliť do obrysovej mapy. 

-popísať spôsob života a lovu lovcov mamutov a 

Otziho. 

-uviesť príklady umeleckého prejavu ľudí v praveku. 

-pochopiť význam objavenia roľníctva a jeho dôsledky. 

-dokáže nakresliť aspoň 2 praveké nástroje. 

-zdôvodniť existenciu prvých remesiel. 

- poznať prvé kovy a spôsob ich výroby. 

-vysvetliť pojem megalit, vedieť vymenovať aspoň 3 

náleziská. 

Žiak je schopný: 

- určiť znaky riečnych civilizácií. 

-rozlišovať medzi mestskými a teritoriálnymi štátmi, 

poznať najvýznamnejšie štáty a ich panovníkov – Sumeri, 

Mezopotámia, India, Čína, Chamurapi, Meni, Sargon I... 

-vysvetliť princíp Chamurapiho zákonníka 

-staroveké objavy 

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

Obrazy 

starovekého 

sveta 

10 Staroveké 

Grécko 

 

 

Antika, Heinrich Schliemann, 

Homér – Ilias a Odysea, mestský 

štát – polis, Delfy, Olympijské hry, 

kolonizácia, obchod a peniaze, 

Žiaci vedia – 

-vysvetliť pojem antika, 

-popísať prírodné podmienky Grécka. 

-vysvetliť pojem, príčiny  gréckej kolonizácie. 

Regionálna 

výchova 
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Rímska 

republika 

aristokracia, demokracia – 

Solón, tyrania, Peisistratos, 

Kleisténes, grécko- perzské vojny, 

Perikles, Atény, Sparta, 

peloponézka vojna, Alexander 

Macedónsky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kráľovský Rím, Etruskovia, Latíni – 

Romulus a Rémus, res publica – 

senát, konzuli, diktátor, tribúni 

ľudu, právo veta, občania – plebejci 

a patriciovia, Kartágo, púnske 

vojny, Hannibal, bratia Gracchovci, 

Spartakovo povstanie, gladiátor, 1.a 

2. triumvirát, Ceasar 

 

 

-zhodnotiť význam olympijských hier. 

- typy štátneho zriadenia –Solón, Kleisténa, Peisistrata. 

-pochopiť význam pojmu demokracia. 

-popísať príčiny grécko-perzských vojen, 

uviesť príklady bitiek. 

-popísať život v Sparte a 

Aténach. 

-vysvetliť význam Periklových reforiem. 

-opísať umelecké pamiatky Atén. 

-rozlíšiť príčiny a dôsledky peloponézkej vojny. 

-porozumieť pojmu občianska vojna. 

-vysvetliť význam osobnosti Alexandra Veľkého. 

Žiaci sú schopní: 

-popísať prírodné prostredie Itálie, delenie dejín 

Starovekého Ríma. 

-poznať národy Latinov a Etruskov – obdobie kráľovstva. 

-vymenovať úrady v období republiky. 

-poznať príčiny ovládnutia Itálie Rimanmi . 

-opísať rímsku armádu – légie. 

-nájsť príčiny konfliktu medzi Rímom a Kartágom. 

-poznať priebeh a dôsledky púnskych vojen. 

-vysvetliť rozmach Rímskej ríše. 

-popísať prechod k cisárstvu – 1. a 2. triumvirát. 

-zhodnotiť osobnosť G.J.Caesara. 

-opísať život otrokov – gladiátori. 

-charakterizovať povstanie Spartaka. 

 3 Limes Romanus 

 

 

 

 

 

 

Ľudia a ich 

každode-nný 

život 

 

Octavius Augustus, Dioklecián, 

Traján, Hadrián, Limes Romanus, 

Konštantín Veľký – Mílánsky edikt, 

Teodósius 

– Západorímska ríša a 

Východorímska ríša , barbari, 

Markus Aurelius, markomanské 

vojny a Laugaricium, Rimania a 

Slovensku – Gerulata, Iža, 

Carnuntum 

 

 

 

 Ž.vedia 

-opísať vládu Octavia Augusta. 

-zhodnotiť osobnosti Trajána a Hadriána. 

-opísať príčiny problémov v ríši so zreteľom na príchod 

barbarských kmeňov. 

Definovať pojem barbar. -zhodnotiť význam rozpadu 

ríše, neskôr zániku jej západnej časti. 

-charakterizovať markomanské vojny. 

-poznať aspoň 3 náleziská z rímskej doby na 

Slovens. – Gerulata, Iža pri Komárne, Carnuntum. 

Žiaci sú schopní: 

-rozlíšiť skupiny obyvateľstva v starovekom Grécku 

aRíme. 

Mediálna 

výchova 
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Grécka kultúra a rímska kultúra, 

roľník, remeselník, obchodník, 

škola 

 

-popísať výchovu - školu v Grécku, jej ciele. 

-poznať význam  rozvoja vied v Grécku. 

-vysvetliť znaky gréckej a rímskej architektúry – stĺpy a 

klenba. 

-poznať vzdelancov a umelcov – Herodotos, Sokrates 

a pod. 

-vymenovať typy rímskych stavieb  

 1 Divy 

starovekého 

sveta 

7 divov sveta, pyramídy Žiaci sú schopní: vymenovať 7 divov starovekého sveta. 

Vysvetliť spôsob stavby pyramíd. Zhodnotiť ich význam 

pre dnešok.  

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

Svet. 

náboženstvá 

 

 

2 Kresťanstvo 
 

 

 

Islam 

 

Starý zákon, Nový zákon 

 

 

 

Korán 

Žiaci vedia: 

-opísať vznik a šírenie kresťanstva. 

-vedia opísať život prvých kresťanov, 

-vysvetliť Milánsky edikt. 

Ž.vedia opísať vznik a šírenie islamu..Poznajú osobnosť 

proroka Mohameda, opísať znaky islamu. 

Regionálna 

výchova 

 

Obrazy 

stredovekého 

sveta 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tri ríše raného 

stredoveku 

 

 

 

 

 

 

Prepožičiavanie 

pôdy 

 

 

 

Byzantská ríša – Justinián, 

Konštantinopol 
 

 

Arabská ríša – kalifát, Avicena 

 

Franská ríša – Merovejovci, 

Karolovci – Karol 

Veľký= kráľ 

Léno, vazal, poddaný, dvoj-, 

trojpoľný a striedavý systém 

hospodárenia, 

 

Hrad a hradisko, mesto - 

remeselníci a kupci, cechy, mestské 

privilégiá, boj o komúnu, dedina 

 

Žiaci sú schopní: 

-opísať vznik a zánik Byzantskej ríše. 

-zhodnotiť vládu cisára Justiniána. 

Žiaci sú schopní: 

-opísať vznik a zánik Arabskej ríše. 

Žiaci sú schopní: 

-charakterizovať obdobie vlády Merovejovcov. 

-poznať pojem majordómovia 

-popísať Franskú ríša za vlády Karolovcov. 

-poznať význam osobnosti Karola Veľkého. 

-zaznačiť do obrysovej mapy rozsah Franskej ríše za 

Karola Veľkého 

Žiaci sú schopní: 

-popísať život roľníka v období ranného stredoveku. 

-poznať spôsoby obrábania pôdy a systémy hospodárenia. 

-popísať prechod zo slobodného roľníka na poddaného. 

-vymenovať funkcie kráľa.-popísať vznik lénneho 

systému. 

-zinscenovať vazalský sľub. 

Mediálna 

výchova 
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Základná škola  Nábr.Dr.A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis                                        Ročník: siedmy, 1. hod týždenne 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Predkovia 

Slovákov v 

Karpatskej 

kotline 

 

 

4 Príchod Slovanov 
 

 

Veľká Morava 

 

Pravlasť, migrácia, Samova ríša 
 

Pribina, Mojmír, kresťanské misie 

– Cyril a Metod, Rastislav, 

Svätopluk, Gorazd, Svätoplukova 

ríša, hlaholika, staroslovienčina, 

cirkevná provincia, Viching, 

Proglas, Kyjevské listy 

Žiaci sú schopní: 

-popísať spôsob života Slovanov u nás, vysvetliť pojem 

migrácia v minulosti a dnes, charakterizovať Samovu ríšu, 

ukázať na mape rozlohu Samovej ríše 

-vysvetliť význam vzniku Nitrianskeho a Moravského 

kniežatstva, popísať priebeh kresťanskej misie Cyrila 

a Metoda, zhodnotiť význam existencie Veľkej Moravy 

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

Slováci v 

Uhorskom 

kráľovstve 

8 Kráľovstvo 

mnohých jazykov a 

mravov 
 

 

 

 

 

 

 Banské mestá 

 

 

Starí Maďari, Arpádovci, 

 Štefan I., Nitrianske údelné 

vojvodstvo, hradiská, hrady, župa, 

Tatári, Ondrej II., Zlatá bula, Belo 

IV., Matúš Čák Trenčiansky, 

Anjuovci, Karol Róbert, Ľudovít 

I., Privilegium pro Slavis, 

Žigmund Luxemburský, Matej 

Korvín, husiti, gotika - gotická 

cesta 

Osídľovanie, Kremnica, Banská 

Bystrica, Banská Štiavnica, život 

baníkov, dukát, emfyteutické 

právo 

Žiaci sú schopní: 

-popísať dôsledky príchodu Starých Maďarov a ich spôsob 

života, opísať šírenie kresťanstva, vysvetliť rozdiel medzi 

hradiskom a hradom, poznať pojem župa a údelné 

vojvodstvo, rozlíšiť činnosť prvých uhorských kráľov, 

dokáže vymenovať dôsledky tatárskeho vpádu, zdôvodniť 

nástup Anjuovcov, vysvetliť pojem vyšegrádske stretnutie, 

zhodnotiť význam dokumentu Privilégium pro Slavis, 

popísať príchod a pôsobenie husitov na Slovensku, 

vymenovať reformy M.Korvína, zakresliť do mapy gotickú 

cestu 

-vysvetliť dôvody kolonizácie Slovenska, pomenovať 

výhody pre cudzincov, poznať pojem emfyteutické právo, 

charakterizovať život baníkov, zhodnotiť význam banských 

miest. 

Regionálna 

výchova 

Obrazy 

novovekého 

sveta 

 

8 Kríza stredoveku 

 

 

Kníhtlač 

 

Objavitelia 

a dobyvatelia 

 

 

Humanizmus, renesancia, 

M.Kopernik, Galileo Galilei, 

Leonardo da Vinci J.Gutenberg 

Predpoklady - karavela,  

K.Kolumbus, B.Diaz, V. da Gama, 

F. Magalhaes, Mayovia, 

Aztékovia, Inkovia 

Od cechu k manufaktúre, mešťan, 

zámorský obchod 

Ž. sú schopný: porovnať teóriu heliocentrizmu s 

geocentrizmom, pojem humanizmus a renesancia 

-zhodnotiť význam vzniku kníhtlače 

-popísať predpoklady a príčiny zámorských objavov, 

uviesť hlavné znaky plavieb, zakresliť do mapy cesty 

B.Diaza, K.Kolumba, V.da Gamu, F.Magalhaesa,opísať 

mayskú, aztécku a inskú kultúru,  

-vysvetliť pojem cech a manufaktúra,  

 -vymenovať príčiny reformácie, zhodnotiť význam, ciele a 

Mediálna 

výchova 
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Hospodárske zmeny 

Reformácia a 

protireformácia 

Tridsaťročná vojna 

M.Luther, Ignác z Loyoly, 

Augsburský mier, Cuius regio, 

eius religio Katolícka liga, 

Protestanská únia, defenestrácia 

spôsoby reformácie a protireformácie - rekatolizácie, 

vysvetliť zásadu  Augsburský mier, poznať význam 

činnosti M.Luthera a Ignáca z Loyoly-jezuiti 

-popísať príčiny a priebeh vojny, zhodnotiť výsledok a 

význam vojny, vymenovať členov bojujúcich blokov, 

vysvetliť pojem defenestrácia 

Habsburská 

monarchia 
11 Slovensko na 

hranici dvoch 

svetov 

 

 

 

 

 

 

 

Habsburgovci a 

Slovensko 

 

 

 

 

 

Osvietenský 

absolutizmus 

 

 

Moháčska katastrofa, Jagelovci, 

Ján Zápoľský, Ferdinand 

Habsburský, Turci, sandžaky, 

Nové Zámky, vartovky, Mikuláš 

Palfi, Bratislava – centrum 

uhorského kráľovstva, reformácia, 

Leonard Stockel 

 

Národnostné pomery, 

protireformácia – rekatolizácia, 

humanizmus a renesancia na 

Slovensku, protihabsburské 

povstania, kuruci, satumarský 

mier, Eugen Savojský, bitka pri 

Viedi, bitka pri Zente, 

karlovarecký mier, Juraj Jánošík, 

Jakub Surovec 

 

Karol VI., Mária Terézia, Jozef 

II., Matej Bel, Adam F.Kollár, 

reformy, osvietenský 

absolutizmus, Dolná zem 

 

 

Žiaci sú schopní: 

-popísať bitku pri Moháči, zhodnotiť jej dôsledky, 

zakresliť do mapy rozdelenie Uhorska po roku 1541, 

charakterizovať politiku Jagelovcov a Habsburgovcov v 

Uhorsku, poznať príčiny zmeny hlavného mesta, opísať 

spôsoby a vplyvy reformácie na Slovensku, 

charakterizovať príčiny a dôsledky tureckých vpádov, 

poznať pojem vartovka sandžak 

-zhodnotiť vplyv národnostného zloženia v 

Uhorsku, zaznačiť do mapy jednotlivé etniká, poznať 

pojem rekatolizácia- protireformácia, uviesť znaky 

humanizmu a renesancie, uviesť 4 príklady na šírenie 

humanizmu a renesancie na Slovensku, popísať príčiny a 

dôsledky protihabsburských povstaní, zhodnotiť ich 

význam, vymenovať povstania 

v správnom poradí a poznať ich vodcov,popísať ukončenie 

bojov s Turkami,zhodnotiť význam satumarského a 

karlovareckého mieru,charakterizovať bitku pri Viedni a 

bitku pri Zente. 

-popísať znaky vlády Karola VI., zhodnotiť význam 

Pragmatickej sankcie, charakterizovať dielo a význam 

Mateja Bela a Adama F. Kollára,pomenovať príčiny 

a význam sťahovania Slovákov na Dolnú zem,uviesť 

miesta so slovenskou národnostnou menšinou dnes, rozlíšiť 

vlády Márie Terézie a Jozefa II., zhodnotiť význam i ch 

reforiem, 

- charakterizovať osvietenský absolutizmus v Uhorsku, 

poznať pojmy urbárska regulácia a usadlosť. 

Exkurzia 

 

 

 

 

 

Regionálna 

výchova 

Prierezová, 

integrovaná 

téma 

2 J.Gutenberg, alebo 

na počiatku 

mediálneho sveta 

Projektová práca Žiaci sú schopní: 

-vypracovať projekt, zozbierať a vyhodnotiť materiál, 

obhájiť projekt pred triedou 
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Základná škola  Nábr.Dr.A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis                                        Ročník:ôsmy, 2. hod týždenne 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Európa na prahu 

veľkých zmien 
13 Opakovanie 

vedomostí 

Anglicko 

Francúzsko 

Francúzska 

revolúcia 

Osvietenstvo 

Oboznámenie sa s témami, zadanie 

prezentácií. 

Opakovanie učiva zo 7. ročníka 

Oliver 

Cromvell,poľnohospodárstvo, 

priemysel v Anglicku. 

Ľudovít XIV,absolutizmus 

Znaky osvietenstva, predstavitelia 

osvietenstva 

Isac Newton, gravitácia 

 

Žiak sa oboznámi s učivom 8. Ročníka. Vysvetliť pojmy-

ohradzovanie, manufaktúry. 

Opísať vládu v Anglicku- 17. Storočie. 

Vysvetliť pojmy: občianska vojna, dictator,parlamentná 

monarchia. 

Žiak vie opísať a vysvetliť vládu Ľudiovíta XIV, XVI, 

absolutistické vládnutie. 

Vie charakterizovať osvietenstvo, opísať vládu kráľa Slnko 

Uviesť predstaviteľov osvietenstva. 

 

  

Regionálna 

výchova 

  Gilotína kraľuje 

Sláva Napoleona 

Vznik cisárstva 

Pád Napoleona 

Veľká francúzska revolúcia-

rovnosť –bratstvo- 

sloboda.Dobytie Bastily. 

Deklarácia ľudských a 

občianskych práv. 

Jakobíni a diktatúra.Maximilián 

Roespierre 

Korzika, Trafalgar, 

Slavkov,Rusko,  

Lipsko, Waterloo 

Vysvetliť heslo: bratstvo-rovnosť sloboda 

Žiak vie uviesť príčiny  Veľkej francúzskej revolúcie, jej 

priebeh. 

deklaráciu ľudských práv. 

Vie vysvetliť pojmy:direktórium, diktatúra,štátny prevrat. 

Dobyvačné vojny, príčinu pádu Napoleona, Kutuzov, Elba, 

Sv. Helena 

Multimediálna 

výchova 

Americká vojna 

za nezávislosť 
1 Americká vojna 

za nezávislosť. 

Juh proti Severu 

Bostonské pitie čaju, kolónie 

Americká vojna za nezávislosť. 

Deklarácie za nezávislosť. 

Thomas Jefferson. 

Republikáni a federalist, George 

Washington, diskriminácia, 

Abraham Lincoln 

Vie načrtnúť spôsob života v USA v 18.a 19. Storočí 

Vzťah V.Británie k osadám za morom, vzbury, 

vojna,spojenie osád.Vznik USA. 

Vie povedať  kto bol prvý prezident USA,Vie vysvetliť 

zrušenie otroctva. 

Multimediálna 

výchova 
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Revolúcie v 

Európe 
5 

 

 

 

 

 

Zjednotenie 

Talianska 

 

Vznik Červeného 

kríža 

Zjednotenie 

Nemecka 

Cárske Rusko 

Opakovanie a 

hodnotenie 

  

Giusseppe Garibaldi, Camillo 

Cavour 

 

Solferín, bojové pole, mŕtvi a 

ranení, pomoc, humánnosť 

Otto vo Bismarck-zjednotenie 

Nemecka železom a krvou 

Mikuláš I. ,dekabristi, popravy, 

Sibír. 

Zrušenie nevoľníctva 

Opakovanie TC 

Vie opísať hospodárske a politické pomery v Taliansku pred 

zjednotením. 

Pozná osobnosť Henriho Dunanta, založenie 

medzinárodného výboru Červeného kríža 

 

Vie vysvetliť spôsob vzniku nemeckého cisárstva. 

Vysvetliť pojem :železný kancelár 

Vie vysvetliť neobmedzenú moc cára, 

Neúspešné vzbury avyhnanstvo, 

zrušenie nevoľníctva 

 

 

 

 

 

 

Multimediálna 

výchova 

Moderný 

slovenský národ 
47 Jakobíni na 

Slovensku 

Napoleon na 

Slovensku 

Slovenské 

národné hnutie 

Cholerové 

povstanie 

Test 

Ľudovít Štúr 

Revolučné 

Uhorsko  

Žiadosti 

slovenského 

národa 

Slovenskí 

dobrovoľníci 

Opakovanie a 

hodnotenie 

Memorandum 

slovenského 

národa 

Matica slovenská 

My,  Slováci 

Ignác Martinovics, Jozef 

Hajnóczy, Abaffy 

Bratislavský mier,Devín 

 

Ján Kollár, Pavol Jozef Šafárik, 

 

Zemplín, Spiš, Liptov, Turiec 

Test 

Bernolákovci 1787 

Ľ.Štúr 1843, Martin Hattala 

Zákaz Spoločnosti  

československej, Levoča, Janko 

Matuška 

Slovenské národné noviny, 

Žiadosti slov. národa,Jar národov, 

zrušenie poddanstva. 

Barikády,Štúr, Hurban, Hodža  

SNR, zimná výprava, Myjava 

Štefan Marko Daxner,Turčiansky 

sv. Martin. 

Národná 

zbierka,Š.Moyzes,K.Kuzmány 

Vie zhodnotiťvýznam myšlienok francúzskej revolúcie v 

Uhorsku, pokus o sprisahanie. 

Vie popísať pôsobenie Napoleona Bonaparta v Bratislave 

Vie vysvetliť myšlienku všeslovanskej vzájomnosti, životné 

podmienky Slovákov v Uhorsku 

Vie vysvetliť význam snaženie pri uzákonení spisovnej 

slovenčiny. 

Vie zhodnotiť zlé podmienkySlovákov. 

Vie vymenovať význam revolučných snáh v Uhorsku. 

Vie analyzovaťdobu a pochopiť snahy štúrovcov a ich snahy 

o osamostatnenie Slovákov. 

Vie spievať hymnu, vie vymenovať hlavné body Žiadosti 

slovenského národa. 

Vie opísať dôvody a vznik Matice slovenskej- jej úlohy, 

zákaz činnosti Uhorskom. 

Urči súvis medzi rokmi 863 a 1863 

 

Počujem ,vidím, pamatám  si. 

Malá triedna olympiáda 

Regionálna 

výchova 
   

  Priemyselná 

revolúcia,Prvé 

autá, 

Ovládnutie 

James Watt 

Georges Stephenson 

Thomas A.Edison 

Daimler Benz 

Vie vysvetliť pojmy:priemyselná revolúcia, mechanizácia 

Zhodnotiť význam priemyselnej revolúcie pre ľudstvo. 

Vie vysvetliť túžbu ľudí po ovládnutí vzdušného priestoru. 

Vie vysvetliť, prečo ľudia prichádzali do miest. 

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

 Projektová práca Žiaci sú schopní: 

-vypracovať projekt, zozbierať a vyhodnotiť 

materiál, obhájiť projekt pred triedou 
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vzduchu 

Bane, huty, 

robotníci 

Priemyselné centrá, 

Preplnené mestá,mzda, bývanie 

Význam vakcinácií výchova 

  Umenie 19. 

storočia 

Kolonializmus 

Rakúsko –

Uhorsko 

Do sveta 

 

Empír,impresionizmus, 

expresionizmus,fauvizmus, 

kubizmus. 

Angličania, Francúzi 

Belgičania,Holanďania,USA, 

Nemci 

Spoločný panovník,rovnaká mena 

Hospodárske pomery-

vysťahovateľstvo 

Pozná diela- Maneta, Moneta,Gogha, Gaugina, 

Matissa a Picassa 

Vie vysvetliť pojem kolonizácia a jej dôvody 

Vie definovaťnové pojmy dvojštátia. 

Silná maďarizácia. 

Vie vysvetliť odkiaľ a kde odchádzali Slováci na konci 19.st. 

Regionálna 

výchova 

  Každodennosť 

Krvavé udalosti 

v Černovej 

Opakovanie a 

hodnotenie 

Apponyiho zákony 

Vysviacka kostola- Hlinka 

Uhorskí žandári 

Opakovanie TC 

Pozná základné znaky pomaďarčovania Slovákov 

Pozná ohlas udalostí vo svete- Bjorson,Watson 

Mediálna 

výchova 

  Na začiatku bol 

atentát 

Nepriateľské 

bloky v pohybe 

Američania v 

Európe 

Ako sa rodil mier 

Výsledky vojny  

Technika a 

neetické použitie 

zbraní 

Spomienky tých, 

čo prežili 

Vznik ČSR 

T.G. Masaryk 

M.R.Štefánik 

Projektové práce 

Hry, kvízy, 

referáty 

Záverečné opak.  

Atentát- zámienka, G. Princip, 

F.F. d Este- balkánsky front 

Zákopová vojna- západný front 

Východný front-boľševici, cár 

,Lenin, 

Potopenie parníka Lusitania, 

neobmedzená ponorková vojna 

Parížska konferencia,Versaillský 

systém, Spoločnosť národov. 

Použitie chemických zbraní 

E.M. Remargue a sila prežitého v 

literatúre 

Pôsobenie Slovákov vo vojne, 

osobnosť M.R.Štefánika v 

českosloven. Légiách 

Slovenská liga,ČNR 

Pitsburská dohoda,30.10.1918 

Martinská deklarácia 

Project na zvolenú tému 

Opakovanie Záverečný test 

Záverečné hodnotenie 

Žiak vie  kriticky analyzovať príčiny 1. sv. vojny, jej priebeh 

a záver. 

Vie vysvetliťkto tvoril Dohodu a Trojspolok 

Vie vysvetliť vstup USA do vojny 

Vie vysvetliťvýznam mierovej konferencie pre budúcnosť 

ľudstva 

Vie pomenovať nové štáty na mape Európy 

Vie vysvetliť chemické použitie zbraní 

Vie vysvetliť pojmy: 

strach, zúfalstvo, beznádej, láska, rodina 

 

Zhodnotiť pôsobenie Slovákov vo vojne a nezameniteĺnú 

úlohu M.R. Štefánika 

Opísať zahraničný odboj 

Vznik ČSR 

Vie zhodnotiť význam Martinskej deklarácie  pre Čechov a 

Slovákov 

Vie stručne opísať osobnosti, ich životopis a pôsobenie 

Žiak vie prezentovať vlastný projekt 

Žiak sa vie naučiť nielen odpovedať, ale aj tvoriť otázky, hry, 

kvízy s dejepisnou tematikou 

Exkurzia 

 

 

 

 

 

Regionálna 

výchova 
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Základná škola  Nábr.Dr.A. Stodolu 1863, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Dejepis                                        Ročník:deviaty, 2. hod týždenne 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 

Téma  Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

svetová vojna 6 Na začiatku bol 

atentát 

Príčiny porušenia rovnováhy.Či 

bol atentát príčinou alebo 

zámienkou. Poukázať na 

ekonomické motívy vojen. 

Poukázať na vstup USA do 

vojny,vysvetliť podmienky 

mierovej zmluvy pre Nemecko 

Žiak vie vysvetliť a rozlíšiť zámienku a príčinu vojny, dopad 

vojny na obyvateľstvo, prečo vláda Rakúsko-Uhorska 

formulovala svoje ultimátumtak, aby ho Srbsko nemohlo 

prijať.Žiak vie charakterizovať zákopovú vojnu,vie 

pomenovať nové štáty- versaillský systém 

 

 

 

OSR 

Slovensko v 

rokoch 1914 -

1918 

7  

Svetová vojna a 

Slováci 

 
  

Kladný vplyv vojny pre Čechov a 

Slovákov. Poukázať na súdržnosť 

slovanských národov, 

charakterizovať osobnosť 

Štefánika ako vynikajúceho vedca, 

diplomata, organizátora 

Žiaci sú schopní:poukázať a vysvetliť národné ciele pri 

vzniku ČSR.Pomenovať légie a vysvetliť ich význam. 

Žiak vie , kedy vznikla ČSR,čo je to centralizmus, vie 

vysvetliť prečo vznikol a na akom základe boli realizované 

naše národné ciele. 

 

OŽZ 

Medzivojnová 

EURÓPA 
8 Nové štáty na 

mape Európy 

Vysvetliť klady a zápory 

medzivojnového obdobia.Ako 

vznikol fašizmus,zakladanie 

bojových zvazov,vysvetliť ako sa 

dostal Hitler k moci.Poukázať na 

nové objavy vedy a techniky. 

Ž. sú schopní: vymenovať nové štáty na mape Európy. 

Vie vysvetliť holocaust, koncentračné tábory a dôsledky. 

Pozná najvýznamnejšie objavy  vedy, techniky, biológie, 

význam vitamínov pre zdravie človeka 

Žiak vie vysvetliť pojmy z umenia – dadaizmus, 

surrealizmus, impresionizmus 

OSR 

Slovensko v 

novej republike 
10 Slovensko 

vstupuje do čs. 

štátu 

 

Vysvetliť pozitíva nášho vstupu do 

spoločného štátu, poukázať na 

rozčarovanie. 

Charakterizovať zápas Slovákov o 

svoju autonómiu. 

Vysvetliť ťažké roky krízy 

neúrody, hladu. 

Vysvetliť význam spolkov na 

začiatku 20. storočia.Akú úlohu 

zohrala Matica slovenská. 

Žiaci vedia: aké rozhodnutia boli prijaté v Turčianskom sv. 

Vypracuje project : Ako sa zmenila škola. 

Vie charakterizovať prínos  MS pre Slovákov doma a v 

zahraničí. 

Akú úlohu  zohrala Matica slovenská v kultúrnom rozvoji  

Slovenska 
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Druhá svetová 

vojna 
7 Európa – obeť 

diktátorov 

Vysvetliť, prečo boli zriaďované 

koncentračné tábory,Čo sú to 

rasové zákony, pre koho platili. 

Vysvetliť obrat v 2. svetovej vojne. 

Bitka pri Stalingrade 

Otvorenie druhého frontu v 

Normandii. 

Žiak vie vysvetliť vyhladzovanie národov – holocaust. 

Exkurzia-Oswiečim, Krakov 

Žiak vie pripraviť project o holokauste. 

Vie porozprávať a ukázať na mape : bitky druhej svetovej 

vojny. 

Pochopenie pacifizmu v dnešnej dobe. 

Dopravná 

výchova 

 

Multimediálna 

výchova 

   

 

Slovensko  v 

roku 1938-1945 

9 Mračná nad 

Československo

m 

Vysvetliť oklieštenie 

Československa,Mníchovská 

zrada- O nás bez nás.Vysvetliť 

vznikSlovenského štátu,poukázať 

na nutnosť kolaborácie s 

fašizmom. Vysvetliť hospodárske 

výsledky v Slovenskom štáte. 

Viesť žiakov k pochopeniu  ako sa 

Slováci postavili proti fašizmu. 

Žiak vie vysvetliť Mníchovskú zradu,vytvorenie Slovenskej 

republiky a Protektorátu- Čechy a Morava. 

Dokáže vysvetliť vyhladzovanie židovkého národa,rasové 

zákony.Vie charakterizovať Hlinkove gardy. 

Vie politický system Slovenskej republiky. 

Vie, prečo sa stal deň SNP štátnym sviatkom. 

Regionálna 

výchova 

 Projektová práca Žiaci sú schopní: 

-vypracovať projekt, zozbierať a vyhodnotiť 
materiál, obhájiť projekt pred triedou 

Slovensko v 

obnovenom 

Československu 

6 Vstup Slovenska 

do obnovenej 

rebubliky 

Vysvetliť, kedy a kde bol 

vyhlásený program vlády 

Národného frontu. 

Vysvetliť príčiny orientácie ČSR a 

neblahé následky z toho 

vyplývajúce. 

Porovnať fašizmus a komunizmus 

Žiak vie porovnať zmeny pre 2. Svetovou vojnou a po nej. 

Vie vysvetliť februárový prevrat, oslabenie pozícií 

Demokratickej strany a sovietizácia Československa. 

Vie ako fungoval b ipolárny svet, vie porovnať Hitlera a 

Stalina 

Mediálna 

výchova 

Svet po druhej 

svetovej vojne 
6 Rozdelenie 

Európy 

Vysvetliť žiakom ako existoval 

svet za studenej vojny, za železnou 

oponou. 

Vysvetliť snahu mnohých národov 

oslobodiť sa od kolonializmu 

Žiak vie porovnať život pred železnou a za železnou oponou. 

Vie ukázať štáty na mape,ktoré dosiahli vytúženú slobodu 

Exkurzia 

 

Regionálna 

výchova 

Dejiny 

súčasnosti 
7 Neúspešný pokus 

o reformu 

Vysvetliť 21.august 1968 

,osobnosť A. Dubčeka. 

Vznik Charty 77 

1.január 1993- vznik SR. 

Priblížiť žiakom udalosti, 

výdobytky, 

ktoré ovplyvňujú život náš aj život 

súčasnej generácie 

Žiak vie porozprávať príčiny politickej krízy, vstup vojsk 

Varšavskej zmluvy upálenia Jána Palacha. 

Žiak vie vymenovať medzníky na ceste k samostatnej 

Slovenskej republike po r. 1989. 

Žiak vie vymnovať zmeny , ktoré nastali po r. 1989. 
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Geografia 

 

Názov predmetu Geografia 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy deviaty 

Škola ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Učebný predmet geografia rozvíja u žiakov poznanie jedinečnosti planéty Zem. Od toho 

sa odvíja obsah predmetu. Žiaci pochopia význam poznania zákonitostí Zeme: Uvedomia si, 

že dokonalé pochopenie princípov existencie Zeme im pomôže ju využívať a chrániť. 

Kompetencie, ktoré žiaci prehlbujú štúdiom geografie, umožňujú im spoznávať krajinu, 

zákonitosti jej usporiadania, možnosti optimálneho využitia a ochrany krajiny človekom. 

Obsah geografie sa sústreďuje aj na väzby prírody a ľudskej spoločnosti. Vzhľadom na 

nárast problémov, vyplývajúcich z aktivít človeka a ich dopadu na prírodné prostredie i na 

spoločnosť, žiaci získajú aj skúsenosti ako reagovať na zmeny v priestore, pochopiť ich 

a v budúcnosti riešiť. 

Základnou geografickou kompetenciou je práca s mapou. Vedieť pracovať s mapou, 

čítať ju, analyzovať obsah mapy a interpretovať ho, orientovať sa podľa mapy, vedieť zhotoviť 

jednoduchý náčrt okolia a i. Túto základnú kompetenciu podporujú i záujmy žiakov, nielen o 

svoje okolie, ich možnosť cestovať, pracovať s internetom a i. Spoznávanie Zeme je 

základnou podmienkou jej ochrany. Každé miesto na Zemi je iné, líši sa podnebím, 

rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo v rôznych častiach sveta 

sa líši nielen jazykom ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. Poznanie týchto 

charakteristík a ich pochopenie vedie k porozumeniu predovšetkým vzájomných väzieb 

v krajine. Posúdiť postavenie Slovenska v porovnaní s ostanými štátmi, ako ďalej zmeniť 

súčasný stav a pričiniť sa o rozvoj Slovenska a jeho regiónov tiež patria do geografického 

poznávania. Námety, čo môže každý žiak urobiť pre svoje mesto, svoj región, sú súčasťou 

praktického geografického výstupu potrebného pre bežný život. 

 Ciele predmetu 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne: 
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 Používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na 

internete, turistické mapy, tematické mapy a i.). 

 Práca s informáciami o krajine ako časti Zeme (aj Zeme ako celku). Ich 

praktické využitie v bežnom živote a schopnosť vyhľadať a použiť ich pre 

praktické potreby (textové a dátové zdroje v tlačenej či digitálnej podobe). 

 Získané poznatky systemizovať do oblastí fyzickej a humánnej geografie. 

Poznatky fyzickej geografie sú v oblasti prírodných charakteristík Zeme. Získané 

informácie využije žiak pri správnom pochopení vzniku a vývoji hlavných povrchových 

tvarov,  pri porovnávaní a využívaní nerovností zemského povrchu napríklad i turistike, ale aj 

pri rozhodovaní umiestňovaní aktivít v rozvoji regiónov – dopravných sietí, prípadne ťažbe 

nerastných surovín. Poznať vplyv a účinok vnútorných a vonkajších síl, ktoré pôsobia na 

povrch Zeme umožnia ľuďom chrániť sa pred živelnými pohromami. To isté platí aj pri 

poznaní zákonitostí počasia v rôznych podnebných oblastiach sveta. 

V oblasti humánnej geografie vyučovanie sa zameriava na človeka na Zemi, na 

premeny , ktorými ovplyvnil krajín, porozumieť premenám v krajine, ktoré podmieňuje 

človek. Zhodnotiť perspektívy rozvoja pre budúcnosť - vývoj počtu obyvateľstva, rozvoja 

sídel, hospodárstva a i. 

Pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj, nielen učebnice 

ale aj odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú aktuálne informácie. 

Podporujeme tým potrebu čítania u žiakov, správne porozumenie prečítaného a spracovanie 

a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, 

prierezov, schém a diagramov považujem za základné vyjadrovacie prostriedky geografie. 

V obsahu geografie sa ide o integráciu a súborný pohľad na poznatky získané 

v spoločenských či prírodovedných disciplínach (história, biológia, geológia, fyzika, chémia, 

sociológia, filozofia). Je treba vytvoriť ich prepojenie tak, aby vznikol komplexný obraz 

o regiónoch v rôznych častiach sveta. Väčší dôraz sa kladie na kultúru a charakteristiku 

kultúrnych prejavov ľudí v rôznych častiach sveta, preto prinášame aj väčšie prepojenie 

s hudobnou a výtvarnou výchovou. Rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získajú 

spracúvaním projektov. Žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné 

kancelárie, projekty na inventarizáciu predpokladov rozvoja regiónov a pod. 

Kultúrne kompetencie treba rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na celom 

svete. Geografia učí vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, venuje sa ľudovej 

kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú súčasťou obsahu regionálnej geografie. 

Schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových aktivitách 

(cestovaní, rekreácii a i.). 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Geografia rozvíja súbor kľúčových kompetencií, ktoré majú prevažne priestorový 

a integrujúci charakter. Považuje sa za ne súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré vie 

žiak správne skombinovať a tak porozumieť, interpretovať a prakticky využívať danosti 

krajiny. Patria medzi ne: 

 používať a vedieť interpretovať mapy rôzneho druhu (automapy, mapy na 

internete, turistické mapy, tematické mapy a i.), 

 práca s informáciami o krajine ako časti Zeme, získané poznatky systemizovať 

do oblasti fyzickej a humánnej geografie, 

 pri vyučovaní geografie sa veľký dôraz kladie na literatúru ako zdroj - nielen na 

učebnice ale aj na odborné a populárno-vedecké časopisy, ktoré prinášajú 

aktuálne informácie tým sa podporuje potreba čítania u žiakov, správne 

porozumenie prečítaného a spracovanie a interpretáciu. Prvotné rozvíjanie 
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čítania a interpretácie obrázkov, fotografií, grafov, tabuliek, prierezov, schém 

a diagramov sa považujú za základné vyučovacie prostriedky geografie, 

 v obsahu geografie má ísť o integráciu spoločenskovedných či prírodovedných 

disciplín (dejepis, biológia, geológia, fyzika, chémia, filozofie a pod.), väčší 

dôraz sa kladie na kultúru a charakteristiku kultúrnych prejavov ľudí v rôznych 

častiach sveta, 

 rozvíjanie podnikateľských zručností žiaci získavajú spracúvaním projektov, 

žiaci sa naučia riadiť projekty, ako sú napr. modelové cestovné kancelárie, 

 kultúrne kompetencie rozšíriť prostredníctvom poznania rôznych kultúr na 

celom svete, žiaci sa učia vážiť si iné kultúry pri zachovaní vlastnej identity, 

venujú sa ľudovej kultúre a kultúrnym tradíciám. Kultúrne pamiatky sú 

súčasťou obsahu regionálnej geografie, 

 schopnosti a zručnosti získané štúdiom geografie využiť pri oddychových 

aktivitách (cestovaní, rekreácii a pod.) 

Stratégia vyučovania 

Hlavná forma vyučovania geografie bude realizovaná v triede alebo odbornej učebni 

IKT.  

Didaktické metódy používané vo vyučovaní geografie závisia od témy a štruktúry 

vyučovacej hodiny. 

Z motivačno-stimulačných to bude najmä organizačný a motivačný rozhovor, 

rozprávanie, čítanie úryvku, demonštrácia názorných pomôcok, poukázanie na význam 

a možnosti využitia poznatkov praxi, didaktické hry a pod. 

Z expozičných metód to bude najmä vysvetľovanie, rozprávanie a rozhovor, metóda 

práce s učebnicou, zemepisnou čítankou či doplňujúcimi zdrojmi (čítanie s porozumením, 

analýza učebného textu). Okrem verbálnych metód je nutné využívať demonštračné metódy, 

grafické (prezentácia náčrtov, grafov, schém, mentálnych máp), či práca s kartografickým 

materiálom (najmä mapa, atlas, glóbus, plán). 

Podstatné je pozorovanie geografických javov (najmä environmentálne súvislosti). 

Nutné bude používať i metódy projektové, aktivizujúcu metódu didaktickej hry, či praktickú 

metódu manipulačnú (buzola, kompas). 

Z fixačných metód sa budú používať metódy ústneho opakovania - pamäťová 

reprodukcia naučeného textu, aplikačné metódy precvičovania zručností (v práci s mapami), 

metódy písomného opakovania, ale i individuálna či skupinová práca. 

Z diagnostických metód to budú najmä metódy ústneho preverovania a klasifikácie 

(preverovanie vedomostí a zručností frontálne či individuálne) hodnotenie klasifikačným 

stupňom. Hodnotiť sa bude aj vypracovaný  projekt. 

Učebné zdroje 

Hlavným učebným zdrojom je vo vyučovaní geografie učebnica. Doplnkovým zdrojom 

je zemepisná čítanka, časopisy:  Geografia, Ľudia a Zem a pod., encyklopédie atď. 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Priebežné hodnotenie sa bude realizovať ústnou a písomnou formou v podobe 

klasifikácie žiaka. Žiak bude klasifikovaný aj z projektu na určenú tému.  



186 

 

Obsah predmetu 

Hlavné témy, pokiaľ to ich charakter umožňuje, sú interpretované cez regióny. Bázou 

geografického vzdelávania je regionálna geografia, pričom poznatky z fyzickej a humánnej 

geografie sú zaradené priamo v regióne – krajine – kontinente či v oceáne, kde sa vyskytujú, 

čiže sú dominantné. Primeraná kombinácia všeobecných a konkrétnych regionálnych tém 

podnieti na kvalitnejšie sprostredkovanie a osvojenie geografických poznatkov, ktoré možno 

sumarizovať do hlavných tém: 

Zem ako planéta vo vesmíre 

Získať poznatky o Zemi, tvare a jej pohyboch a uvedomiť si vplyv slnečnej energie ako 

základnej podmienky pre život ľudí. Riešiť problémové úlohy, vysvetliť zmeny v prírode 

počas roka, súvislosti vzniku podnebných a rastlinných pásiem s rozdielnym množstvom 

dopadajúceho slnečného žiarenia, ktoré je ovplyvnené tvarom Zeme. 

Priestor na Zemi a jeho zobrazovanie 

Používať mapy pri orientácii v teréne (turistické mapy, automapy, plány miest, 

tematické mapy) Vedieť sa orientovať na mapách – získavať a aplikovať z nich údaje 

v bežnom živote. Používať mapy pri získavaní informácií o danej lokalite. Vedieť nájsť mapu 

na internete a orientovať sa v nej, získavať informácie z dát. 

Vzťah medzi zložkami krajiny 

Vedieť vysvetliť prírodný charakter jednotlivých oblastí na Zemi, pochopiť fungovanie 

zložiek krajiny v danej oblasti, porozumieť odlišnostiam krajiny a tomu prispôsobiť svoj život. 

V tejto téme sa maximálne uplatňuje systémový prístup a príčinno-následné vzťahy. Vplyv 

podnebia na povrch, na rastlinstvo a živočíšstvo, význam vody (činnosť rieky, jazerá ). 

Vzťah medzi krajinou a človekom 

Posúdiť život človeka v priestore, tvorený vzájomnými vzťahmi medzi prírodou 

a spoločnosťou. Podmieňuje ho znalosť podmienok, ktoré príroda dáva človeku a ovplyvňuje 

ho. Zároveň uvedomenie si človeka, do akej miery môže využívať prírodu, aby prežil. Vznik 

chránených území, národných parkov. Využívanie prírodných zdrojov človekom. 

Ľudia na Zemi a vzťahy medzi ľuďmi 

Zhodnotiť rozmiestnenie obyvateľstva na Zemi, podmienky v jednotlivých častiach 

Zeme a ich vhodnosť pre život človeka, vzájomné ovplyvňovanie starých a nových kultúr, 

existenciu rôznych kultúr vedľa seba. Vzbudiť snahu zaujímať sa o kultúru ľudí žijúcich 

v rôznych oblastiach sveta, porozumieť jej a akceptovať hodnoty iných kultúr pri zachovaní 

svojej vlastnej identity ako predpoklad kvalitného reagovania na možné spolupráce. 
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Regióny Zeme 

Komplexne hodnotiť regióny z hľadiska ich prírodných a kultúrnych a i. charakteristík, 

možností rozvoja, poznať miestny región, možnosti jeho rozvoja, byť schopný prispieť k 

rozvoju miestneho regiónu. 

5. ročník 

Objavovanie Zeme a vesmíru Tvar Zeme, Zem ako planéta vo vesmíre, cesty do 

vesmíru a na Mesiac, cesty objaviteľov do rôznych častí sveta. 

Mapa a glóbus - glóbus, zemská os, póly, svetové strany, zemské pologule, rovnobežky, 

poludníky, určovanie geografickej polohy, čas na Zemi, časové pásma, mapa, grafická mierka 

a meranie vzdialeností na mape, legenda mapy, automapy, mapy na internete, GPS, tematické 

mapy 

Cestujeme po Zemi 

Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi - pohoria, zemetrasenie, sopečná 

činnosť, kaňony, vodopády,  jazerá, skalné mestá, púšte,  dažďové lesy a polárne krajiny 

(podnebie, rastlinstvo, živočíšstvo, pôdy) 

Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek - mestá a dediny - ako žijú ľudia na 

rôznych miestach Zeme, kultúrne a technické stavby – (príklad chrámy, pyrarmídy,) Pamiatky 

UNESCO 

6. ročník 

Planéta Zem 

Projekty- Austrália, Oceánia, polárne oblasti a Amerika 

Austrália a Oceánia – najvzdialenejší svetadiel - poloha, zobrazenie Austrálie na 

mapách - Austrália na južnej pologuli, ostrovy, polostrovy, prielivy, zálivy,povrch Austrálie 

a Oceánie púšte, koralové a sopečné ostrovy, vodstvo – málo riek, podmienky pre vznik rieky, 

rastliny a zvieratá. Austrália po príchode prisťahovalcov, kultúrna rôznorodosť v Austrálii, 

pôvodní obyvatelia a ich kultúra, mestá, život v meste a v sídlach ďaleko od veľkých miest, 

hlavné mesto, štátne zriadenie, hospodárstvo, ozónová diera, prírodné zdroje (problém pitnej 

vody). Pamiatky UNESCO a prírodné rezervácie 

Amerika - Nový svet- poloha, zobrazenie Ameriky na mapách  na západnej pologule. 

Povrch – Kordillery, Andy, nížiny, podnebné pásma v Amerike, vodstvo v Amerike – rieky, 

jazerá, vodopády, Panamský prieplav, morské prúdy, rastlinné pásma v Amerike. 

Obyvateľstvo v Amerike, rozmiestnenie obyvateľstva, staré civilizácie a stret kultúr, 

multikultúra, štáty v Severnej a Južnej Amerike s najväčšími mestami, hospodárstvo Ameriky 

– najdôležitejšie odvetvia 

Ochrana prírody – národné parky, kultúrne pamiatky, Grónsko – najväčší ostrov 

Zeme – ľadovce, vznik a činnosť ľadovca, vplyv vonkajších činiteľov vetra a tečúcej vody na 

tvar zemského povrchu. Problémy života vo veľkých mestách, príčiny odlesňovania v Južnej 

Amerike 

7. ročník 

Premeny Zeme 
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Projekty – Afrika, Ázia 

Afrika- členitosť pobrežia a povrch Afriky, pohoria ,Kilimandžáro, podnebné 

a rastlinné pásma,  púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales. Vodstvo – jazerá, rieky, 

Obyvateľstvo a sídla, severná Afrika, západná, východná a južná Afrika, veľké mestá, pôvodní 

obyvatelia, staré civilizácie, náboženstvá, hospodárstvo Afriky, štáty Afriky, najväčšie mestá,  

problémy v Afrike (hlad, choroby, nepokoje, škodcovia), školstvo a zdravotníctvo v Afrike, 

Národné parky, 

Ázia - poloha, zobrazenie Ázie na mapách na  severnej pologuli, členenie Ázie na časti 

– južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, juhozápadná, povrch – Himaláje, sopečná 

činnosť a zemetrasenia, vodstvo v Ázii – rieky, jazerá, podnebie, rôznosť podnebia v závislosti 

od podnebných činiteľov, podnebné oblasti – severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej 

časti Ázie, monzúnová oblasť v južnej Ázii, obyvateľstvo Ázie, náboženstvá, hospodárstvo 

Ázie. Štáty – Čína, India, Japonsko, Rusko, arabské krajiny, veľké mestá nadmerná hustota 

zaľudnenia určitých oblastí v Ázii, Boom priemyselnej výroby (ázijské tigre), hrozby tajfúnov, 

zemetrasení a povodní, kultúrne pamiatky . 

8. ročník 

Európa náš svetadiel - poloha, zobrazenie Európy na mapách – severnej pologule. 

Členenie Európy na časti – južná, juhovýchodná, východná, severná, stredná, západná, povrch,  

vodstvo v Európe, hlavné európske rozvodie, rieky, jazerá, vodné nádrže, podnebie. 

Obyvateľstvo Európy, náboženstvá, štáty podľa regiónov Európy a ich veľké mestá, 

hospodárstvo Európy. Cestovanie po prírodných krásach stredomorská oblasť, alpská oblasť, 

škandinávska oblasť, stredná Európa, významné mestá, exhaláty, smog, ekologizácia 

priemyselnej výroby, vplyv dopravy na životné prostredie. Prírodné a kultúrne zaujímavosti 

Tradície demokracie. 

9. ročník 

Geografia v bežnom živote – mapy, geografické súradnice na mapách, číselná mierka 

mapy.  Tematické mapy, GPS v praxi 

Projekt – Slovensko naša vlasť 

Slovensko - poloha, zobrazenie Slovenska na mapách severnej pologule, prírodné 

krásy, povrch – pohoria, nížiny, kotliny, jaskyne, rieky, jazerá, plesá, vodopády.  Historické 

udalosti na Slovensku, vznik Slovenska,  obyvateľstvo a mestá, hospodárske aktivity na 

Slovensku. Čím je Slovensko známe vo svete. Slovensko ako cieľ pre cestovný ruch, regióny 

Slovenska – možnosti rozvoja regiónov. Znečistenie prírody, kalamity a prírodné hrozby, 

rozdiely medzi regiónmi Slovenska, historické územia a tradície. 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia Ročník: piaty 

1 hod.  týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Objavovanie Zeme a 

vesmíru 
3 Zem ako planéta vo 

vesmíre 

Slnko a slnečná sústava 

Pohyby Zeme 

Mesiac a mesačné fázy 

Cesty do vesmíru a na 

Mesiac 

Zem ako planéta vo vesmíre, vývoj názorov, 

Tvar Zeme, zemská os. Planéty a iné vesmírne 

telesá Mesiac, jednotlivé fázy, cesty na Mesiac 

Otáčanie okolo zemskej osi  a striedanie dňa a 

noci Obeh Zeme okolo Slnka a jeho dôsledky 

Žiak vie  

-opísať tvar Zeme, porozprávať 

o predstavách v minulosti 

-získavať základné poznatky o Zemi a jej 

postavení v Slnečnej sústave, naučí sa 

vymenovať a charakterizovať objekty 

slnečnej sústavy a vesmíru, pomenuje a 

charakterizuje pohyby Zeme, 

demonštruje pohyb Zeme okolo osi , 

okolo Slnka na glóbuse 

-opísať striedanie ročných období, dňa a 

noci, pozná dni rovnodennosti a 

slnovratov ,  

- opísať tvar, povrch a pohyb Mesiaca, 

objasniť význam ciest do vesmíru a na 

mesiac 

 

Povrch Zeme, 

svetadiely, oceány 
3 

 

Kontinenty a svetadiely 

Oceány a moria 

Ostrovy, polostrovy 

Prielivy, prieplavy 

a zálivy, Morské prúdy, 

Cesty objaviteľov do 

rôznych častí sveta 

Svetadiely, kontinenty a oceány Časti oceánov- 

moria, ostrovy, polostrovy, prielivy, prieplavy 

Cesty moreplavcov do rôznych častí sveta, 

objavenie pólov, výstupy na najvyššie vrcholy 

sveta 

Cesta na Mesiac, umelé družice, využitie 

kozmonautiky v súčasnosti 

Žiak vie  

- vymenovať a na mape ukázať 

svetadiely, oceány a ich časti, vie ako sa 

na mapách vyznačujú 

-pomocou mapy určiť rozdiel 

medzi ostrovom a polostrovom, 

vyhľadať konkrétne príklady ostrovov, 

polostrovov, dokáže určiť rozdiel medzi 

prielivom a prieplavom, uvedené ukázať 

na mape 

-diskutovať o cestách objaviteľov 

a moreplavcov 

-diskutovať o využití kozmonautiky 

v súčasnosti, o satelitných prenosoch, 

GPS  

 

 Mediálna 

výchova 

Tvorba 

projektov 

Enviromentálna 

výchova 
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Glóbus a mapa 7 Glóbus 

Svetové strany, 

Rovnobežky, poludníky 

Zemská sieť 

Mapy 

Grafická mierka mapy 

Typy máp 

Geografická poloha 

Výškopis a polohopis, 

Časové pásma 

Glóbus, zemská os, póly, svetové strany, 

zemské pologule, rovnobežky, poludníky, 

nultý poludník,, rovník, zemské pologule, 

obratníky, polárne kružnice, 

Mapy, automapy, mapy na internete, plán 

mesta, tematické mapy , turistické mapy 

Legenda mapy – symboly, znaky. 

zakresľovanie údajov do mapy. 

grafická mierka, vzdialenosť na mape, 

Geografická poloha, geografické súradnice 

Orientácia na mape, svetové strany, výškopis, 

polohopis, časové pásma, dátumová hranica, 

Žiak vie 

- určiť svetové strany na glóbuse, mape 

i v teréne 

- základné charakteristiky zobrazenie 

Zeme  

-určiť polohu miesta na Zemi podľa 

geografických súradníc 

- sa orientovať na mape, v okolí školy 

podľa kompasu, a vie určovať svetové 

strany podľa prírodných úkazov 

- čítať mapu a vyvodzuje základné 

charakteristiky územia 

- pomocou mierky odmerať vzdialenosť 

na mape 

-o časových pásmach na Zemi ( 

informatívne) 

 

Regionálna 

výchova 

Najkrajšie miesta na 

Zemi vytvorené 

prírodou 

12 Stavba zemského telesa 

Zemské platne a pohyb 

Podnebie a podnebné 

pásma 

Činnosť vody a ľadovca 

Čo vytvorila voda na 

Liptove 

Činnosť vetra 

Pôdy 

Jednotlivé typy krajín na 

Zemi 

Základné časti Zeme – jadro, plášť, kôra 

Pohyby zemských krýh, vznik pohorí, zlomov 

Prečo vznikajú sopky, ako vyzerá sopka Miesta 

kde vznikajú sopky, sopky a človek, 

zemetrasenie 

Ako pracuje rieka, čo vytvorila tečúca voda na 

pevnine a na Liptove – vodopády, kaňony, 

jaskyne, doliny  

Ako pôsobil ľadovec na relief, plesá doliny 

Ako pôsobí vietor na povrch, púšte, skalné 

mestá 

Nebezpečenstvo živelných pohrôm vo svete – 

najväčšie zemetrasenia, sopečné výbuchy a 

tsunami 

Čo je atmosféra, jej zloženie, vznik oblakov, 

obeh  vody v prírode 

Čo je počasie, vlastnosti počasia 

Podnebné pásma, typy krajín 

Typy krajín vytvorené v jednotlivých 

podnebných pásmach – pralesy, savany, púšte, 

stepi, lesy, tundra 

Ochrana prírody – vznik národných parkov, 

rezervácií 

 

Žiak vie 

-na modeli Zeme  určiť jej časti 

-pozná ako vznikli pohoria, vie najvyššie 

pohoria ukázať ne mape a porozpráva o 

nebezpečenstvách vysokých pohorí 

-porozumieť pojmom zemetrasenie, 

sopka, tsunami a vie uviesť príklady 

živelných pohrôm 

- vysvetliť ako pôsobí voda a vietor na 

zemský povrch 

-rozoznať a porovnávať na základe 

príkladov jednotlivé oblasti krajín na 

Zemi 

-o najstarších a najznámejších národných 

parkoch vo svete  

-vymenovať najdôležitejšie typy 

chránených území z okolia a zo 

Slovenska 

-na počítači nájsť posledné živelné 

pohromy a katastrofy vo svete 

 

-vysvetliť čo je atmosféra a z čoho je 

zložená 

- prečítať predpoveď počasia a vytvoriť 

pomocou piktogramov predpoveď pre 

daný deň 

-vymenovať a na mape ukázať podnebné 

pásma a rôzne typy krajín 

Environmentálna 

výchova, 

regionálna 

výchova 

Mediálna 

výchova 
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Najkrajšie miesta na 

Zemi vytvorené 

človekom 

5 Obyvateľstvo 

Sídla na Zemi – mestá a 

dediny 

Činnosť ľudí na Zemi 

Kultúrne stavby 

Technické stavby 

Pamiatky UNESCO 

Prvotné osídľovanie Zeme  

Mestá, dediny, vidiek 

Kultúrna stavba, technická stavba, pamiatka, 

  pamiatka ľudovej architektúry, pamiatky 

UNESCO 

Žiak vie 

- vysvetliť príčiny nerovnomerného 

rozmiestnenia obyvateľstva na Zemi, 

rozdiely medzi vidiekom a mestom a vie 

ukázať najväčšie mestá na Zemi 

-charakterizovať jednotlivé prejavy 

ľudskej činnosti 

- uviesť príklady kultúrnych a technický 

stavieb v rôznych častiach sveta 

a pamiatky UNESCO 

- vyhľadávať informácie v rôznych 

literatúrach a na internete 

Multikulturálna 

výchova, 

Výchova k 

zdravému 

životnému štýlu 

 

Projekty a zhrnutie 3 Plán miestnej krajiny 

Chránené územia region 

Projekt 

Plán mesta a okolia , chránené územia Liptova 

Príprava a prezentácia projektu vybratého na 

úvodnej hodine 

Žiak vie  

-vytvoriť svoj vlastný plán mesta 

s dôležitými objektami 

 -  prezentovať chránené objekty 

a územia v našom regióne 

- prezentovať vypracovaný projekt 

Multikultúrna 

výchova 

Regionálna 

výchova 

Tvorba 

projektov 

 

Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia Ročník: šiesty 

1 hod.  týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Planéta Zem 6 Povrch Zeme – 

svetadiely a oceány 

Polárne oblasti Zeme- 

Vznik pohorí - Andy 

Šírkové a výškové 

pásma 

Atlantický oceán, Severný ľadový ,Indický 

oceán, 

Tichý oceán, polárne oblasti, Arktída, 

Antarktída 

Pohyby Zemskej kôry, vrásnenie, sopečná 

činnosť, zemepisná šírka, zemepisná 

dĺžka, 

Šírkové pásma, výškové stupne 

Žiak vie 

- určiť na ktorej pologuli sa nachádzajú svetadiely 

a oceány, 

- čítať mapy podľa legendy a určovať polohu 

miesta na Zemi geografickými súradnicami 

-ako vznikli najvyššie pohoria, vie vyhľadať na 

mape sopky v Amerike 

- vysvetliť vznik a charakterizovať jednotlivé 

podnebné pásma 

-vysvetliť, prečo vysoké pohoria sú menej 

osídlené, ktoré pohoria nie sú vôbec osídlené a 

prečo 

Enviromentálna 

výchova 
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Austrália a Oceánia, 

Antarktída 
10 Poloha 

Povrch 

Obyvateľstvo 

Melanézia 

Mikronézia 

Polynézia 

Hospodárstvo 

Polárne oblasti – 

Antarktída, Arktída, 

Grónsko 

Tasmánia, Veľký austrálsky záliv, Veľká 

korálová bariéra, Austrálske Alpy, Veľké 

predelové pohorie,  

Rastliny, zvieratá, odlišnosti živočíšstva 

a rastlinstva od ostatných svetadielov – 

Austrália 

po príchode prisťahovalcov, 

Kultúrna rôznorodosť v Austrálii, pôvodní 

obyvatelia a ich kultúra 

Mestá, život v meste Sydney, Melbourne, 

Canberra, život v sídlach ďaleko od 

veľkých 

miest, hlavné mesto, štátne zriadenie 

Poloha Tichého oceána,   

Oceánia a jej časti, najznámejšie ostrovy 

Antarktída, Arktída, Grónsko 

 

Žiak vie 

- vytvoriť mentálnu mapu z pojmov, týkajúcich sa 

Austrálie.  

-určiť polohu Austrálie na Zemi vo vzťahu k 

ostaným svetadielom, opísať povrchové celky , 

rieky  

- opísať príchod Európanov a ich spolužitie 

s domorodcami Austrálie a porovnať vybrané 

mestá Austrálie podľa polohy, štruktúry 

obyvateľstva, hospodárstvo 

 - opísať čo všetko je potrebné si uvedomiť pri 

ceste do Austrálie, ktoré by sme mali dodržiavať 

pri návšteve Austrálie. 

-vytvoriť zoznam NAJ Austrálie 

- prezentovať poznatky odborného textu, , 

vysvetliť, prečo sa v Austrálii nachádzajú niektoré 

druhy a inde na svete nie.  

-diskutovať o zaujímavostiach 

- určiť polohu Antarktídy, Arktídy a Grónska  na 

Zemi vo vzťahu k ostatným svetadielom, ktoré 

živočíchy sú pre túto oblasť typické 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

Amerika  17 Poloha 

Povrch 

Podnebné pásma 

Vodstvo Ameriky 

Morské prúdy 

Rastlinné pásma 

Staré 

USA 

Kanada 

Stredná Amerika 

Labrador, Aljašský polostrov, Florida, 

Grónsko, 

Magalhãesov prieliv, Panamský prieplav, 

Mexický záliv, Karibské more 

Kordillery, Andy, Apalačské vrchy, 

Brazílska 

vysočina, Mississippská nížina, 

Amazonská 

nížina, Aconcagua, 

Golfský prúd, Labradorský prúd, 

Humboltov 

(peruánsky) prúd, Mississippi, Rieka 

sv.Vavrvinca, Amazonka, Orinoco,Veľké 

kanadské jazerá, Titicaca, Angelov 

vodopád, Iguaçu, Niagarské vodopády 

 

Žiak vie 

- určiť na mape polohu vybratého regiónu 

geografickými súradnicami  

- určiť na mape vybraté povrchové celky 

- určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných 

pásiem Ameriky, vysvetliť vplyv morských prúdov 

na podnebie jednotlivých častí kontinentu, 

porovnať vplyv Labradorského, Golfského a 

Peruánskeho prúdu 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 
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  Južná Amerika 

Guyanská oblasť 

Andská oblasť 

Laplatská oblasť 

Hlavné problémy 

Ameriky 

Cestujeme do Ameriky 

 

Život v mestách – príklady najväčších 

miest 

v jednotlivých štátoch 

Odlesňovanie pralesa, prírodné katastrófy, 

imigrácia obyvateľstva 

Kultúra umenie, veda, šport,  

a najzaujímavejšie miesta Ameriky 

 

 

 

  charakterizovať rozmiestnenie obyvateľstva 

Ameriky, 

- určiť husto a riedko osídlené oblasti 

- na obrysovej mape pomenovať vybrané 

štáty Zeme a ich hlavné mestá 

- opísať život pôvodných obyvateľov a ich 

vzťah k prisťahovalcom 

- objasniť históriu osídľovania Ameriky 

- opísať civilizácie, ktoré žili na pôvodnom území 

– Mayovia, Inkovia, Aztékovia 

- charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske 

aktivity človeka 

- ukázať na mape hospodársky najvyspelejšie 

regióny Ameriky 

- vypracovať a prezentovať projekt o  

najzaujímavejších miestach Ameriky 

Tvorba 

projektov 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 

 

Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia Ročník: siedmy 

1 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
 1 Opakovanie učiva 6. 

roč. 

   zopakovanie a upevnenie pojmov geografie 

6.ročníka 

 

Premeny Zeme 2 Prví ľudia na Zemi 

(Afrika, Ázia) 

Vznik kultúr, rasy, 

náboženstvá (Afrika, 

Ázia) 

Staré civilizácie, husto a riedko osídlené 

oblasti, problémy obyvateľstva – hlad, prístup 

k vode, nákazlivé choroby 

Rasy, národy, staré kultúry, významné svetové 

náboženstvá, súčasné problémy obyvateľstva – 

terorizmus, rasizmus 

Žiak vie 

- opísať život pôvodných obyvateľov Afriky 

a Ázie, - objasniť históriu osídľovania Afriky a 

Ázie 

- charakterizovať rasovú a náboženskú štruktúru 

Afriky a Ázie 

 -  charakterizovať základné rasy a národy 

a svetové náboženstvá, vysvetliť príčiny 

konfliktov vo svete 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 
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Afrika – základné 

informácie 

o regióne v kontexte 

planéty Zem 

12 Poloha, zobrazenie 

Afriky na mapách 

Členitosť pobrežia 

a povrch Afriky –

pohoria, Podnebné 

a rastlinné pásma 

Vodstvo – jazerá, 

rieky, Obyvateľstvo 

a sídla, Pôvodní 

obyvatelia, staré 

civilizácie, 

náboženstvá 

Madagaskar, Somálsky polostrov, Guinejský 

záliv, Stredozemné more, Červené more, 

Gibraltársky prieliv 

Kilimandžáro, Atlas, Východoafrická 

priekopová prepadlina, Dračie vrchy, Sahara 

Púšť, sahel, savana, tropický dažďový prales 

Kongo, Níl, Viktóriino jazero, Viktóriine 

vodopády 

severná, západná, východná a južná Afrika 

Egyptská ríša 

 

Žiak vie 

- určiť na mape polohu vybratého regiónu 

- určiť na mape ostrovy, polostrovy, moria, 

zálivy, prielivy, prieplavy 

- určiť na mape vybraté povrchové celky 

- objasniť pôsobenie geografickej šírky, 

vzdialenosti od oceána a morských prúdov na 

podnebie 

- určiť na mape toky riek, polohu jazier a 

vodopádov 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

 

 

 

 

 

Tvorba 

projektov 

  Hospodárstvo Afriky 

Štáty Afriky, najväčšie 

mestá, život 

v mestách 

Hospodárstvo, ťažba nerastných surovín, 

poľnohospodárstvo, doprava 

Problémy v Afrike, Školstvo 

a zdravotníctvo 

v Afrike 

Národné parky, Safari 

Žiak vie 

- určiť na mape hospodársky najvyspelejšie 

regióny Afriky 

- charakterizovať dopravu v jednotlivých 

regiónoch, Afriky, na politickej mape určiť 

polohu vybraných štátov a ich hlavných miest 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 

Ázia – základné 

informácie 

o regióne v kontexte 

planéty Zem 

17 Poloha, zobrazenie 

Ázie na mapách  

Ázia na severnej 

pologuli 

Členenie Ázie na časti 

Povrch – Himaláje, 

sopečná činnosť a 

zemetrasenie 

Vodstvo  rieky a jazerá 

Podnebie- rôznorodosť 

podnebia podnebné 

oblasti, klimatické 

diagramy z rôznych 

častí Ázie 

Obyvateľstvo Ázie, 

náboženstvá 

Hospodárstvo Ázie 

Štáty Ázie – Čína, 

India, Japonsko, 

Rusko, arabské krajiny  

zemetrasenia a 

povodne 

Kultúrne pamiatky 

Filipíny, Japonské ostrovy, Veľké Sundy, 

Predná India, Zadná India, Malá Ázia, Arabský 

polostrov, Cyprus, Suezský prieplav, Červené 

more, Kórejský polostrov, Beringov prieliv 

južná, juhovýchodná, východná, severná, 

stredná, juhozápadná Ázia 

Himaláje, Pamír, Mount Everest, Kaukaz, Ural, 

Západosibírska nížina, Indogangská nížina, 

Veľká čínska nížina, Tibetská náhorná plošina 

Kaspické more, Bajkal, Mŕtve more, Aralské 

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

Jenisej, Ganga, Brahmaputra, Eufrat, Tigris 

Severná oblasť, suchá oblasť v juhozápadnej 

Ázii, monzúnová oblasť v južnej Ázii 

Moskva, Tokio, Bombaj 

 

Hustota zaľudnenia 

tsunami, zemetrasenie, sopečná činnosť 

 

Tadž Mahál, Veľký čínsky múr 

Žiak vie 

- určiť na mape polohu vybratého regiónu 

- určiť na mape ostrovy, polostrovy, moria, 

zálivy, prielivy, prieplavy 

- popísať členenie Ázie na časti 

- určiť na mape vybraté povrchové celky 

- určiť na mape toky riek, polohu jazier 

- objasniť pôsobenie geografickej šírky, 

vzdialenosti od oceána a morských prúdov na 

podnebie 

- určiť a ukázať na mape rozloženie podnebných 

pásiem a monzúnových oblastí 

- popísať pomocou klimatických diagramov 

teplotné a zrážkové pomery v rozličných mestách 

Ázie 

- charakterizovať najvýznamnejšie hospodárske 

aktivity človeka 

- určiť na mape hospodársky najvyspelejšie 

regióny a ich hlavných miest 

Multikultúrna 

výchova 

Enviromentálna 

výchova 

Tvorba 

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

Predmet: Geografia  Ročník: ôsmy 

1 hod. týždenne 

Tematický celok 
Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
Európa 8 BOZP 

 

Vymedzenie hraníc 

Európy 

Povrch Európy 

Podnebie a počasie 

Európy 

Vodstvo Európy 

Orientácia na mape 

Šírkové pásma 

a výškové stupne 

Obyvateľstvo 

a osídlenie  

Hranice Európy, hraničné geo. celky 

 

Horské pásma, nížiny, pohoria, 

najvyšší vrch Európy 

Typy podnebia Európy, podnebné 

pásma 

Najväčšie a najdlhšie vodné toky 

a plochy 

Flóra, fauna Európy 

Sídla, rozmiestnenie obyvateľstva 

Žiaci vedia na mape ukázať hranice 

Európy, vedia vymenovať hraničné geo. 

celky 

Žiaci vedia na mape ukázať najväčšie 

horské celky a nížiny 

Žiaci vedia, aké tlakové výše a níže 

ovplyvňujú počasie v Európe, do ktorej 

oblasti patríme 

Žiaci vedia vymenovať a ukázať na mape 

Európy najdlhšie rieky 

Vedia vymenovať druhy rastlín, zvierat, 

ktoré sú pre Európu typické 

Žiaci vedia vymenovať rasy, náboženstvá 

Multikultúrna 

výchova  

Oblasti a štáty 

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

výchova 

Stredná Európa 8 Stredná Európa 

Slovensko 

Česko Poľsko 

Maďarsko Rakúsko 

Švajčiarsko Nemecko 

Vymedzenie hraníc strednej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká oblasti 

Žiaci vedia základné charakteristiky štátu, 

ukázať na mape a vymenovať susedov 

Multikultúrna 

výchova 

Západná Európa 3 Západná Európa: 

Francúzsko, Veľká 

Británia, BENELUX 

Vymedzenie hraníc západnej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká oblasti 

Žiaci vedia základné charakteristiky štátu, 

ukázať na mape a vymenovať susedov 

 

Severná Európa 3 Severná Európa 

Dánsko, Nórsko, 

Island, Švédsko, 

Fínsko 

Vymedzenie hraníc severnej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká oblasti 

Žiaci vedia základné charakteristiky štátu, 

ukázať na mape a vymenovať susedov 

 

Južná Európa 2 Južná Európa 

Španielsko 

Taliansko 

Portugalsko 

Vymedzenie hraníc južnej Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká oblasti 

Žiaci vedia základné charakteristiky štátu, 

ukázať na mape a vymenovať susedov 

Multikultúrna 

výchova 
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Juhovýchodná 

Európa 
3 Juhovýchodná Európa Vymedzenie hraníc juhovýchodnej 

Európy 

Balkánske štáty, politická situácia 

Balkánske štáty a Grécko 

 

Žiaci vedia regionálne špecifiká oblasti 

Žiaci vedia základné charakteristiky štátu, 

ukázať na mape a vymenovať susedov 

 

Východná Európa 3 Východná Európa 

Bielorusko, Ukrajina, 

Moldavsko, Pobaltské 

štáty 

Rusko 

Vymedzenie hraníc východnej 

Európy 

Osobitosti štátu 

Žiaci vedia regionálne špecifiká oblasti 

Žiaci vedia základné charakteristiky štátu, 

ukázať na mape a vymenovať susedov 

Multikultúrna 

výchova 

 

Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Geografia Ročník: deviaty  

1 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Úvod do vyučovania  1 Starostlivosť o učebnicu Starostlivosť o učebnicu Prehľad získaných poznatkov, ktoré sa 

budú využívať v nasledujúcom tematickom 

celku 

 

Svet na mapách 3 Zemepisné súradnice 

Mapy, Mapové značky 

Svetadiely, kontinenty, 

oceány, príroda 

Zemepisné súradnice 

Mapy, Mapové značky 

Svetadiely, kontinenty, oceány, 

príroda 

Definovať rovnobežku, poludník, vedieť 

s atlasom, mapou. Určovať polohu 

s presnosťou na stupne a minúty. Ochrana 

Zeme a vesmíru. 

Vedieť definovať čo je mapa, glóbus. Určiť 

mierku mapy. 

 

Environment

álna výchova  

Premeny sveta 10 Obyvateľstvo 

Rasa, národ, 

náboženstvo 

Sídla 

Štáty 

Opakovanie, práca 

s obrysovou mapou 

Vývoj hospodárstva 

Rozvinuté a rozvojové 

štáty 

Obyvateľstvo 

Rasa, národ, náboženstvo 

Sídla 

Štáty 

Opakovanie, práca s obrysovou 

mapou 

Vývoj hospodárstva 

Rozvinuté a rozvojové štáty 

Zjednocovanie sveta  

Globálne ekologické problémy 

Definovať: pôrodnosť, úmrtnosť, strednú 

dĺžku života, prirodzený prírastok, hustota, 

populačná explózia. Priradiť rasy a národy 

k jednotlivým štátom. Vymenovať príklady 

štátov, podľa spôsobu vládnutia. Vyhľadať 

na tematickej mape príslušníkov 

jazykových skupín, národov. Určiť 

jednotlivé štáty na mape a ich hlavné 

mestá. Mierové riešenie etnických a náb. 

sporov. 

Ochrana 

človeka 

a prírody 

 

Ľudské práva  
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Zjednocovanie sveta  

Globálne ekologické 

problémy 

 Opísať a určiť rozvinuté a rozvojové štáty. 

Na politickej mape sveta určiť, ktoré štáty 

sú rozvinuté a ktoré rozvojové. Definovať 

OSN, UNESCO, NATO, EÚ. 

Vybrané oblasti, 

regióny  sveta 
19 Regióny sveta 

Severná Európa 

Oblasť Britských 

ostrovov 

Oblasť nemecky 

hovoriacich štátov 

Stredomorská oblasť  

Oblasť štátov: SK, PL, 

H, CZ 

JV Európa 

SNŠ 

India a štáty J. Ázie 

Čína 

Japonsko, Ázijské tigre 

JZ Ázia a S. Afrika 

USA a Kanada 

Latinská Amerika, 

Brazília 

Austrália a Oceánia 

Regióny sveta 

Severná Európa 

Oblasť Britských ostrovov 

Oblasť nemecky hovoriacich štátov 

Stredomorská oblasť  

Oblasť štátov: SK, PL, H, CZ 

JV Európa 

SNŠ 

India a štáty J. Ázie 

Čína 

Japonsko, Ázijské tigre 

JZ Ázia a S. Afrika 

USA a Kanada 

Latinská Amerika, Brazília 

Austrália a Oceánia 

Záverečné opakovanie  

 

Rozdeliť štáty do jednotlivých regiónov 

a ukázať ich na mape. Viesť žiakov 

k tolerancii iných rás a náboženstva. 

Zaradiť štáty do oblasti, vedieť hlavné 

mesto, oblasti ťažby nerastných surovín, 

Opísať rozdiely v podnebí, v hospodárstve 

v riešení krízy. Opísať jednotlivé štáty 

podľa mapy. Vybrať určité národy a rasy 

a určiť k nim štáty a oblasti: Vedieť 

pracovať s obrysovými mapami. Uvedomiť 

si kladný vzťah ku krajine, k oceánom- ich 

ochrana.  

Zaradiť štáty, hlavné mesto, oblasti ťažby 

nerastných surovín. Opísať rozdiely 

v podnebí, v hospodárstve, v riešení krízy. 

Porovnať hosp. štátov vybranej oblasti. 

Opísať jednotlivé štáty podľa FG mapy. 

Vybrať určité národy a rasy a určiť k nim 

štáty a oblasti. Vedieť pracovať 

s obrysovými mapami.  

Moja ekologická stopa. 

Ochrana 

človeka 

a prírody 

 

Ľudské práva 
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Občianska náuka 

 
Názov predmetu  Občianska náuka 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Predmet napomáha žiakom popri orientácii v rodinnom a školskom prostredí 

spoznávať naše mesto, región, vlasť a Európsku úniu. Umožňuje žiakom sebapoznávanie a 

napomáha im  v ich socializačnom procese. Učí ich poznávať svoje práva a povinnosti, 

rešpektovať práva iných, učí ich demokraticky myslieť a konať- demokraticky žiť. Poskytuje 

žiakom základné znalosti z oblasti štátu a práva a vedie  ich k aktívnej občianskej 

angažovanosti. Umožňuje im pochopiť ekonomický život spoločnosti. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Predmet sa cieľmi  spolupodieľa na utváraní  a rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, 

že vedie žiaka k : 

 podpore vedomia jedinečnosti a neopakovateľnosti každého človeka v 

spoločnosti, 

 utváraniu vedomia vlastnej identity a identity druhých ľudí, 

 realistickému sebapoznávaniu a sebahodnoteniu, 

 akceptovaniu  vlastnej osobnosti a osobnosti druhých ľudí, 

 aktívnemu  občianstvu  a osobnej  angažovanosti,  uvedomovaniu si práv 

a povinností, rešpektovaniu základných princípov demokracie a tolerancie, 

 vytváraniu pozitívnych vzťahov k opačnému pohlaviu v prostredí školy a mimo 

školy, 

 rozpoznávaniu stereotypných názorov na postavenie muža a ženy, 

 získavaniu základných vedomostí o ekonomickom fungovaní spoločnosti, 

 uplatňovaniu vhodných komunikačných prostriedkov k vyjadrovaniu vlastných 

myšlienok, citov, názorov a postojov, 
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 k obhajovaniu vlastných postojov a k primeranému obhajovaniu vlastných 

práv, 

 vytváraniu schopnosti využívať ako zdroj informácií rôzne verbálne a 

neverbálne texty spoločenského a spoločenskovedného charakteru, 

 rešpektovaniu a uplatňovaniu mravných princípov a pravidiel 

spoločenského spolunažívania a prebratiu  zodpovednosti  za  vlastné  názory,  

správanie  sa  a dôsledky konania. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

kompetencia k celoživotnému učeniu sa: 

 žiakov vedieme k pochopeniu významu celoživotného vzdelávania a osobného 

rozvoja 

 žiaci dokážu kriticky zhodnotiť informácie a ich zdroj, tvorivo ich spracovať 

a prakticky využívať, 

 kriticky hodnotia svoj pokrok, prijímajú spätnú väzbu a uvedomujú si svoje 

ďalšie rozvojové možnosti, 

sociálne komunikačné kompetencie : 

 žiaci  dokážu  využívať  všetky  dostupné  formy  komunikácie  pri  

spracovávaní  a vyjadrovaní 

 informácií rôzneho typu, majú adekvátny ústny a písomný prejav 

zodpovedajúci situácii a účelu komunikácie, 

 efektívne využívajú dostupné informačno-komunikačné technológie, 

 vedia prezentovať samých seba a výsledky svojej práce na verejnosti, 

 chápu význam a uplatňujú formy takých komunikačných spôsobilostí, ktoré sú 

základom efektívnej  spolupráce, založenej  na  vzájomnom  rešpektovaní  práv  

a povinností  a  na prevzatí osobnej zodpovednosti, 

kompetencia riešiť problémy: 

 žiaci sa snažia riešiť problémové situácie využitím analyticko-kritického a 

tvorivého myslenia, 

 na obhájenie svojich výsledkov dokážu formulovať argumenty a dôkazy, 

 dokážu spoznávať pri jednotlivých riešeniach ich klady i zápory a 

uvedomujú si aj potrebu zvažovať úrovne ich rizika, 

 majú predpoklady na konštruktívne a kooperatívne riešenie konfliktov, 

kompetencie občianske: 

 zvyšujú angažovanosť v prospech komunity, ktorej sú sami súčasťou 

(napr.škola) , 

 žiaci by si mali uvedomovať a aktívne presadzovať princípy demokracie, 

 vyzdvihovať u žiakov hodnoty tolerancie a humanizmu a potláčať extrémne 

formy nacionalizmu a xenofóbie, 

 sú otvorení kultúrnej a etnickej rôznorodosti, 

 uprednostňovať  angažovanosť  žiakov  v  prospech  znevýhodnených  skupín  

ako  sú zdravotne postihnutí a sociálne odkázaní ľudia, 

 žiaci  majú  rozumieť  občianskym  a  politickým  otázkam  a  angažovať  sa  

v spoločenskom  a politickom živote ako predpoklad fungovania demokracie, 
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 vyvážene chápu svoje osobné záujmy v spojení so záujmami širšej skupiny, 

resp.spoločnosti, uvedomujú  si  svoje  práva  v  kontexte  so  zodpovedným 

prístupom  k svojim  povinnostiam, prispievajú k naplneniu práv iných, 

kompetencie sociálne a personálne: 

 žiaci dokážu na primeranej úrovni reflektovať vlastnú identitu a budovať si 

vlastnú samostatnosť/nezávislosť ako člen celku, 

 vedia si svoje ciele a priority stanoviť v súlade so svojimi reálnymi 

schopnosťami, záujmami a potrebami, 

 naučia sa osvojiť si základné postupy efektívnej spolupráce v skupine - 

uvedomujú si svoju zodpovednosť v tíme, kde dokážu tvorivo prispievať 

k dosahovaniu spoločných cieľov, 

 dokážu odhadnúť a korigovať dôsledky vlastného správania a konania 

a uplatňovať sociálne prospešné zmeny v medziosobných vzťahoch, 

kompetencie smerujúce k iniciatívnosti a podnikavosti: 

 žiaci dokážu inovovať zaužívané postupy pri riešení úloh, plánovať a riadiť 

nové projekty so zámerom dosiahnuť ciele, a to nielen v práci, ale aj v 

každodennom živote. 

Stratégia vyučovania 

Na hodinách občianskej náuky sú metódy dôležitým nástrojom, pomocou ktorých 

učiteľ dosiahne ciele vyučovacieho procesu. Využitím vhodných vyučovacích metód by sme 

mali čo najefektívnejšie dosiahnuť vytýčené ciele. Metódy vyberáme podľa účelu, ktorému 

slúžia, s vedomím silných a slabých stránok a podľa svojho osobnostného zamerania. Na 

hodinách  občianskej  náuky  sú  dôležité  slovné  metódy,  ktoré  sprostredkovávajú  učivo 

v  krátkom čase a logickom slede: 

 Metóda vysvetľovania – jej aplikácia vyžaduje dôkladnú znalosť učiva 

a starostlivého plánovania. 

 Dialogická metóda – metóda rozhovoru a kladenia otázok, hľadania odpovedí 

 Diskusia – utvára a porovnáva názory, zaujímavé postoje, pocity 

Veľmi zaujímavou a motivujúcou formou vyučovania pre žiakov je využívanie hier 

a zážitkového vyučovania.  

K tomuto spôsobu vyučovania sa využívajú: 

 Simulačná metóda – využíva sa pri riešení určitej problémovej úlohy  

 Inscenančná metóda – žiaci využívajú rôzne role a pracujú podľa scenárov. 

Ďalšími zaujímavými metódami na hodinách občianskej náuky sú metódy objavovania 

a tvorivosti, medzi ktoré zaraďujeme brainstorming, brainwriting, DITOR, projektová 

metóda, metóda objavovania, učenie sa z textu, kompozície, samostatné práce, referát, esej. 

Prostredníctvom  metódy  brainstormingu  vznikajú  veľké  množstvá  nápadov,  ktoré  

sa neskôr hodnotia (oboznámenie s problémov, diskusia k riešeniu problémov vytáranie 

návrhov, vyhodnotenie najlepších riešení). Jej písomnou formou je brainwriting 

Projektová metóda – umožňuje žiakom rozvíjať tvorivosť, schopnosť samostatne sa 

učiť, hodnotiť a riešiť problémy ako aj priblížiť sa k reálnemu životu . 
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Učebné zdroje 

Učebné zdroje plnia významnú úlohu pri získavaní poznatkov a vedomostí žiakov v 

oblasti významu a funkcie človeka v spoločnosti. Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre 

žiakov. Sú to predovšetkým učebnice, odborná literatúra, encyklopédie dokumenty, zákony, 

náučné slovníky, odborné časopisy, denná tlač, internet, materiálno technické a didaktické 

prostriedky, CD, DVD, video. 
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ZŠ, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Občianska náuka Ročník: piaty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

I. Moja rodina 12 Rodina 

Vzťahy v rodine 

Normy a pravidlá 

Práva a povinnosti členov 

rodiny 

Medziľudské vzťahy 

 Viacgeneračné spolunažívnie 

Príbuzní, priatelia susedia 

Rodina, poslanie a funkcie 

rodiny 

Vzťahy v rodine 

Normy a pravidlá 

Práva a povinnosti - detí 

a rodičov 

Medziľudské vzťahy 

Viacgeneračné spolunažívnie 

Príbuzní, priatelia susedia 

Žiak vie určiť typy spoločenstiev, v ktorých žije 

Vie uviesť typy spoločenských rolí, ktoré vo svojom živote bude 

zohrávať 

Vie vysvetliť pomocou príkladov päť základných funkcií rodiny 

Vysvetlí základné znaky rodiny 

Vie porovnať rozdiely vo fungovaní harmonickej a rozvrátenej 

rodiny 

Vie zostaviť rebríček práv a povinností detí v rodine 

Vie navrhnúť zoznam piatich práv a povinností rodičov v rodine 

Vie určiť vzťahy medzi členmi svojej širšej rodiny 

OSR 

MV 

RV 

II. Moja škola,  

moja      trieda 
10 Školská trieda 

Triedna samospráva 

Školská samospráva 

Mimovyučovacia činnosť 

Mimoškolská činnosť 

Školská trieda 

Triedna samospráva 

Školská samospráva 

Mimovyučovacia činnosť 

Mimoškolská činnosť 

Vie vypracovať individuálny návrh práv a povinností žiaka 

v školskej trieda – škole 

Vie vybrať a zdôvodniť práva a povinnosti žiaka zo školského 

poriadku 

Vie vysvetliť na príkladoch pozitívne a negatívne vzory pre život 

v triede – škole 

Vie zdôvodniť význam fungovania žiackej školskej rady 

Vie vytvoriť prehľad mimovyučovacej a mimoškolskej  

činnosti – aktivity v škole, obci a okolí 

OŽZ 

III. Moja vlasť 11 Občan 

Obec 

Región 

Slovenská republika 

Štátne symboly 

Európska únia 

 

Občan 

Obec 

Región 

Slovenská republika 

Štátne symboly 

Európska únia 

 

Vie zdôvodniť význam občianstva pre človeka a vytvoriť 

prezentáciu obce, mesta, regiónu 

Vie prezentovať pozitívne tradície svojho regiónu a predstaviť 

činnosť významných osobností regiónu 

Vie vysvetliť spôsoby používania štátnych symbolov SR 

Vie rozlíšiť štátne sviatky, dni pracovného pokoja a pamätné dni 

SR 

Vie prezentovať vyhľadané základné informácie o vzniku, 

význame a základných inštitúciách EÚ 

OSR 

MV 

RV 

 

 



203 

 

ZŠ, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Občianska náuka Ročník: šiesty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

I.Postavenia 

jednotlivca 

vspoločnosti 

16 Osobnosť človeka 

Socializácia jednotlivca 

Sociálna komunikácia 

Učenie 

Sociálne skupiny 

Sociálne vzťahy 

Zdravý životný štýl 

Osobnosť človeka 

Socializácia jednotlivca 

Sociálna komunikácia 

Učenie 

Sociálne skupiny 

Sociálne vzťahy 

Zdravý životný štýl 

Vie simulovať v rolových hrách základné typy osobností podľa 

temperamentu 

Vie rozpoznať prejavy kladných a záporných charakterových 

vlastností konkrétneho človeka 

Vie porovnať rôzne spôsoby učenia sa 

Vie zhodnotiť prínos spolupráce a súťaženia v sociálnej skupine 

Vie rozpoznať pozície a roly jednotlivcov v sociálnych 

skupinách, vie identifikovať jednotlivé životné štýly 

Vie zdôvodniť svoj výber vhodných a nevhodných spôsobov 

trávenia voľného času 

OSR 

MV 

RV 

II. Sociálne 

vzťahy v 

spoločnosti 

 

17 

 

Spoločnosť 

Sociálne zmeny v spoločnosti 

Sociálne a politické napätia – 

konflikty, vojny, extrémizmus 

Tolerancia 

Dobrovoľníctvo 

Charitatívna činnosť 

Spoločnosť 

Sociálne zmeny v spoločnosti 

Sociálne a politické napätia – 

konflikty, vojny, extrémizmus 

Tolerancia 

Dobrovoľníctvo 

Charitatívna činnosť 

Vie analyzovať štruktúru spoločnosti podľa veku, pohlavia 

náboženstva, vzdelania národnosti 

Vie určiť hlavné príciny sociálnych zmien v spoločnosti a ich 

dôsledky 

Vie uviesť príklady rozmanitosti kultúr v Slovenskej republike 

Rozpozná prejavy šikanovania, extrémizmu a vandalizmu 

Vie vysvetliť príčiny rôznych konfliktov v spoločnosti 

Vie navrhnúť konkrétne formy pomoci pre zdravotne 

postihnutých a starých ľudí v okolí 

OSR 

MV 

RV 
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ZŠ, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Občianska náuka Ročník: siedmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Štát a právo 

 
23 

 

Ústava Slovenskej republiky 

Štát, jeho znaky a funkcie 

Forma vlády 

Deľba štátnej moci 

Demokracia 

Voľby     Právo 

Právne normy 

Právna spôsobilosť 

Spôsobilosť na právne úkony 

Trestná zodpovednosť 

Prezumpcia neviny 

  Ústava Slovenskej republiky 

Štát, jeho znaky a funkcie 

Forma vlády 

Deľba štátnej moci 

Demokracia 

Voľby 

Právo 

Právne normy 

Právna spôsobilosť 

Spôsobilosť na právne úkony 

Trestná zodpovednosť 

Prezumpcia neviny 

Vie analyzovať články Ústavy SR, týkajúce sa znakov štátu 

a štátnej moci 

Vie zhodnotiť význam Ústavy SR pre občana 

Vie vysvetliť na príkladoch vybraných štátov funkcie štátu 

Vie porovnať na príkladoch vybraných štátov rôzne formy vlády 

Vie zdôvodniť potrebu deľby štátnej moci vie vystihnúť rozdiely 

medzi priamou a nepriamou demokraciou 

Vie rozlíšiť parlamentné, prezidentské a komunálne voľby 

Vie vytvoriť hierarchiu právnych noriem 

Vie rozpoznať na príkladoch znaky protiprávneho konania 

 

, 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 

II. Ľudské práva a 

slobody 

 

10 

 

Ľudské práva a slobody 

Predsudky 

Diskriminácia 

Práva dieťaťa  

Dohovor o právach dieťaťa 

 

Ľudské práva a slobody 

Predsudky 

Diskriminácia 

Práva dieťaťa  

Dohovor o právach dieťaťa 

 

Vie sa orientovať v texte Druhej hlavy Ústavy SR a Dohovoru 

o právach dieťaťa 

Vie rozpoznať v konkrétnych situáciách prejavy diskriminácie 

Vie identifikovať rodové stereotypy v okolí a médiách 

Vie prezentovať výsledky samostatne nájdených príkladov 

najčastejšieho porušovania práv dieťaťa v rodine, škole, na 

Slovensku , vo svete 

 

osobný a 

sociálny 

rozvoj, 

multikultúrna 

výchova, 

mravná 

výchova 
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ZŠ, Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Občianska náuka Ročník: deviaty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Voľba 

povolania 
9 

 

Vzdelanie ako hodnota  

Voľba povolania 

Spôsobilosť na povolanie 

Profesijná orientácia 

Právne vedomie 

Vzdelanie ako hodnota  

Voľba povolania 

Spôsobilosť na povolanie 

Profesijná orientácia 

Právne vedomie 

Vývoj právneho vedomia 

Vie zdôvodniť opodstatnenosť vzdelania a vzdelávania ako 

hodnoty 

Vie vytvoriť schému školského systému SR 

Vie sa orientovať pri výbere povolania v rôznych zdrojoch 

informácií 

Vie prezentovať plán budovania svojej kariéry 

Žiak vie: popísať prepojenosť právneho vedomia s právnym 

poriadkom štátu, zdôvodniť praktický význam právnych 

poznatkov pre budovanie svojho právneho vedomia 

MKV 

MVD 

EMV 

MVD 

II.Ekonomic

ký život 

spoločnosti 

19 Ekonómia a ekonomika 

Základné ekonomické 

otázky 

Typy ekonomík 

Trh 

Trhový mechanizmus 

Základné formy podnikania 

Spotreba 

Spotrebiteľ 

Ochrana spotrebiteľa 

Ekonómia a ekonomika 

Základné ekonomické 

otázky 

Typy ekonomík 

Trh 

Trhový mechanizmus 

Základné formy podnikania 

Spotreba 

Spotrebiteľ 

Ochrana spotrebiteľa 

Vie rozlíšiť pojmy ekonómia a ekonomika 

Vie konkretizovať na príkladoch spôsoby riešenia troch 

základných ekonomických otázok 

Vie uviesť základné rozdiely medzi trhovou, príkazovou 

a zmiešanou ekonomikou 

Vie demonštrovať vzťahy medzi kupujúcimi a predávajúcimi 

na trhu 

Vie simulovať postup pri reklamácií tovarov alebo služieb 

MVD, VRM 

MKV 

III.Finančná 

gramotnosť 
5 Rozpočet 

Finančné inštitúcie 

Rozpočet 

Finančné inštitúcie 

Vie zostaviť modelový osobný – rodinný rozpočet 

Vie ilustrovať na príklade vybraný problém z oblasti finančnej 

gramotnosti 

Vie posúdiť mieru rizika pri využití služieb bankových 

a nebankových inštitúcií 

MVD, VRM 

MKV 
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Etická výchova 

Názov predmetu Etická výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina / týždenne; 33 hodín / rok 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy 

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

Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Etická výchova sa zameriava na výchovu osobnosti s vlastnou identitou a hodnotovou 

orientáciou, v ktorej úcta k človeku, k prírode, prosociálnosť a národné hodnoty zaujímajú 

významné miesto. Pripravuje mladých ľudí pre život tak, aby raz ako dospelí dokázali žiť 

vharmonických vzťahoch v rodine, na pracovisku, v národe, medzi národmi. K naplneniu 

tohto cieľa pomáha zážitkové učenie. Pre etickú výchovu je primárny rozvoj etických postojov 

a prosociálneho správania . Jej súčasťou je aj rozvoj sociálnych zručností – komunikácie, 

empatie, asertívneho správania, pozitívneho hodnotenia iných. Etická výchova sa podieľa i na 

primárnej prevencii porúch správania a učenia. 

 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom etickej výchovy je vychovať osobnosť, ktorá: 
 má svoju vlastnú identitu, je sama sebou, má pozitívny vzťah k životu 

a k ľuďom spojený so zdravou kritickosťou  

 je do istej miery nezávislá od  tlaku spoločnosť má zrelý morálny úsudok, 

a preto je schopná správne reagovať 

 správne myslí a správne koná, nekoná len z povinnosti, ale aj s citovou 

zaangažovanosťou 

  prijíma iných v ich rozdielnosti 

  tvorí progresívne medziľudské vzťahy je ochotná a schopná spolupracovať 

a iniciovať spoluprácu. 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Podľa prof.Zelinu sa pri výučbe ráta s aktivizáciou a rozvojom nonkognitívnych funkcií 

osobnosti /v systéme KEMSAK 
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K – kognitivizácia, ktorej cieľom je naučiť človeka poznávať, myslieť, riešiť problémy 
E – emocionalizácia, cieľom je naučiť človeka cítiť a rozvíjať jeho kompetencie pre 
cítenie,prežívanie, rozvíjať jeho city 
M – motivácia, cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia osobnosti, jej aktivity 
S – socializácia, jej cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, naučiť ich komunikovať, 
tvoriť progresívne medziľudské vzťahy 
A – axiologizácia , ktorej cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, učiť 
hodnotiť 
K – kreativizácia, cieľom tejto funkcie je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života 

Stratégia vyučovania 

Stratégia etickej výchovy je orientovaná na atribúty, ktoré treba v dieťati rozvíjať, aby sme 

dosiahli výchovné ciele. Tieto atribúty sa premietajú v tematických celkoch učebných osnov. Ide o tzv. 

desať základných tém a šesť aplikačných tém   

 otvorená komunikácia 

 dôstojnosť ľudskej osoby, sebaúcta, pozitívne hodnotenie seba 

 pozitívne hodnotenie iných 

 tvorivosť a iniciatíva 

 vyjadrovanie citov 

 empatia 

 asertivita 

 reálne a zobrazené vzory 

 prosociálne správanie – pomoc, darovanie, delenie sa, spolupráca, priateľstvo 

 komplexná prosociálnosť 

 etika – hľadanie koreňov prosociálneho správania 

 etika a ekonomické hodnoty 

 etika a náboženstvá – tolerancia a úcta 

 rodina, v ktorej žijem 

 výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 ochrana prírody a životného prostredia 

 
Predmet spoznali žiaci už na prvom stupni. Ako alternatívne povinne voliteľný 

s náboženskou 

výchovou je súčasťou komplexného socializačného procesu vývoja osobnosti. 

Do procesuálnej stránky etickej výchovy patrí výchovný štýl. Je to vzťah učiteľa 

k žiakom, ktorý je charakterizovaný nasledujúcimi zásadami: 

 Vytvoríme z triedy výchovné spoločenstvo. 

 Prijmime žiaka takého, aký je a prejavujme mu priateľské city 

 Pripisujme žiakom pozitívne vlastnosti, najmä prosociálnosť 

 Formulujme jasné a splniteľné pravidlá. 

 Nabádajme, je to osvedčený výchovný prostriedok. 

 Na negatívne javy reagujme pokojný pokojným poukázaním na ich dôsledky 

(induktívna disciplína). 

 Odmeny a tresty používajme opatrne. 

 Do výchovného procesu zapojme aj rodičov. 

 Snažme sa byť nositeľmi radosti. 
Účinnosť etickej výchovy vo veľkej miere závisí od špecifického vzťahu, ktorým je 

predovšetkým dobroprajný, partnerský, priateľský, ale náročný a vo svojich požiadavkách 

dôsledný vzťah k žiakovi. 
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Učebné zdroje 

Na podporu a aktiváciu vyučovania a učenia žiakov sa využívajú nasledovné učebné 

zdroje: učebnica etickej výchovy autorky RNDr. Tatiany Piovarčiovej, PhDr. Dariny 

Gogolovej- DVD nosiče- videonahrávky- internetové stránky. 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Dosahovanie cieľov sa realizuje najmä prostredníctvom zážitkových metód, ktoré 

vytvárajú optimálne podmienky pre budovanie mravného úsudku a zvnútorňovanie 

ponúkaných hodnôt. Postup prijatia hodnôt ETV do života žiakov je daný skutočnosťou, že 

každému rozhodnutiu človeka predchádza poznanie (reflexia) a každé poznanie sa začína 

zmyslovým vnímaním. V ETV je odporúčaná schéma vyjadrená v pojmoch:1. senzibilizácia – 

scitlivenie (emocionálne i kognitívne) na problém, na tému, nahodnotu2. nácvik 

v podmienkach triedy,3. reálna skúsenosť - transfer (v rodine, na ulici, medzi kamarátmi...) 

Učiteľ pritom používa rôzne metódy a techniky (hru, hranie rolí, hranie scénok, 

anketové metódy, metódu posilňovania, problémové vyučovanie, dramatizácia …) 

V etickej výchove im hovoríme zjednodušene – cvičenia, aktivity. Tejto časti hovoríme 

v etickej výchove transfer – prenos z hodiny ETV do bežného života rodiny, triedy a iných 

vzťahov, do ktorých žiak vstupuje. Základom výchovno-vzdelávacieho procesu etickej 

výchovy je zážitkové učenie, ktoré učiteľ v jeho technikách, cvičeniach a aktivitách 

prispôsobuje veku žiakov a situácii v žiackom kolektíve. 

Po každej aktivite učiteľ vedie žiakov k reflexii, uvažovaniu a komunikovaniu 

poznanej skutočnosti s odkazom na prepojenie so životom. 

Domáce úlohy (transfer) sa netýkajú písomného vypracovávania, ale konkrétnych 

jednoduchých cvičení či predsavzatí orientovaných na požadované správanie. Dôležitou 

súčasťou každej hodiny je podelenie sa s niekým so získanou skúsenosťou v bežnom živote. 

Etická výchova nepoužíva učebnicu. Podnety na činnosť nachádza učiteľ v metodických 

príručkách a v iných materiáloch, ako aj v obsahu vyučovacích predmetov druhého stupňa. 

Aktualizuje ich podľa podmienok skupiny, cieľov a obsahu etickej výchovy. Prepojenie ETV s 

inými prvkami alternatívnych výchovných postupov (ITV, Montessori, Waldorfská škola...), 

ktoré sú kompatibilné s cieľmi etickej výchovy, je možné. Upozorňujeme však, že nie je 

vhodné zamieňať, nahrádzať, resp. uplatňovať tieto projekty v predmete ETV.   

Na hodine etickej výchovy žiakov nehodnotíme známkou. Je vhodné a žiaduce 

jednotlivcov slovne oceniť počas hodiny a skupinu žiakov priebežne i na konci hodiny. Žiaci 

by mali tiež mať priestor na vyjadrenie, ako sa cítili, ako sa im hodina páčila, v čom by 

privítali zmenu. 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: piaty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Úvod do 

predmetu 

EV 

3 Úvodná hodina 

Hry na odbúranie 

Bariéry 

 

Predmet Etická výchova a jeho význam 

v živote človeka. 

Hry na vzájomné spoznanie sa a na prežitie 

rodinnej atmosféry. 

Žiak vie definovať pojem EV a vie 

vysvetliť jeho význam pre život. 

Žiak si uvedomuje dôležitosť rodinnej 

atmosféry na hodinách etickej výchovy. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Otvorená 

komunikácia 
5 Úrovne komunikácie, verbálna a 

neverbálna 

komunikácia, pozdrav, otázka, 

poďakovanie, 

ospravedlnenie, prejavenie úcty 

v komunikácii voči 

iným, komunikačné 

šumy, chyby 

a prekážky. 

Vie vymenovať druhy komunikácie a jej 

úrovne. 

Vie vysvetliť pojem: 

Otvorená komunikácia. 

Žiak si uvedomuje príčiny 

komunikačných šumova vn ma miesto 

komunikačných prekážok pri 

nedorozumeniach. Dobre zvláda základné 

komunikačné zručnosti 

-predstavenie sa, pozdrav, poďakovanie, 

prosbu, ospravedlnenie sa. V komunikácii 

badať odstraňovanie komunikačných 

šumov. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, 

 

Poznanie 

a pozitívne 

hodnotenie seba 

6 Sebapoznenie, sebahodnotenie, 

sebaúcta, 

sebaovládanie, poznanie svojich 

silných a slabých stránok, vedomie 

vlastnej hodnoty, elementy formujúce 

sebaúctu v školskom veke /rodina, 

škola, 

vrstovníci, zovňajšok, úspech, vzťahy, 

záujmy// 

Vie vysvetliť pojem sebapoznanie a 

sebaúcta. 

Vie pomenovať prvky sebaúcty u žiaka. 

Sebaovládanie. 

Pozitívne hodnotenie druhých 

v medziľudských vzťahoch. 

Žiak si uvedomuje dôležitosť poznania 

svojich silných a slabých stránok 

-pozná elementy formujúce jeho sebaúctu. 

Badať snahu o väčšie sebapoznanie a 

pozitívne 

hodnotenie seba. V správaní badať lepšie 

sebaovládanie.- 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
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Poznanie 

a pozitívne 

 

7 Pozitívne hodnotenie druhých v 

bežných 

podmienkach, pozitívne hodnotenie 

najbližších /rodina, kamaráti, učitelia.../, 

hľadanie dôvodov pre pozitívne 

hodnotenie 

iných, ich verbálne vyjadrenie, prípadne 

písomné vyjadrenie pozitív iných, 

reflexia 

nad dobrom, ktoré prijímame od iných . 

Úcta k postihnutým, starým , chorým 

a pod. 

Žiak vie vysvetliť dôležitosť pozitívneho 

rozhodnutia druhých v medziľudských 

vzťahoch. 

Učí sa vidieť problémy postihnutých, 

starých 

a chorých a objavuje ich dary. 

Žiak je schopný verbalizovať pozitívne 

hodnotenie 

druhých v bežných podmienkach. 

Vie ohodnotiť dobro u iných i v 

podmienkach záťaže- 

u postihnutých a starých. 

Projekt: 

„Detský čin 

roka“ 

Projekt : 

„Dobrý anjel“ 

Tvorivosť 

v medziľudských 

vzťahoch, 

iniciatíva 

6  

Rozvíjanie základnej 

tvorivosti, objavovanie darov 

prostredníctvom širokej ponuky pre 

ľudskú tvorivosť /pohybová, výtvarná, 

imitačná, literárne, prosociálna.../, 

radosť 

z tvorivosti, tvorivosť 

a iniciatíva v medziľudských vzťahoch / 

čo môžem urobiť pre mojich 

spolužiakov, pre našu 

triedu, pre rodinu, pre 

ľudí v núdzi.../ 

Žiak vie vysvetliť súvislosti medzi ľudskou 

činnosťou a životným prostredím. 

Vie uviesť príklady ekologickej etiky 

/šetrenie energie, ochrana prírody/. 

Hry na rozvoj tvorivosti.. 

Tvorivé riešenie každodenných situácií, 

osvojenie si možnosti tvorivého riešenia 

každodenných situácií. 

Žiak vie vysvetliť dôležitosť tvorivosti 

v medziľudských vzťahoch. 

Žiak vie vymenovať znaky tvorivého 

človeka. 

Žiak pozná možnosti využitia tvorivého 

riešenia 

v každodennej situácii. 

Žiak sa vie zapojiť do rôznych aktivít pre 

pomoc 

druhým- 

Cíti sa súčasťou prírody a chce jej 

pomôcť. 

Vníma svoje možnosti pre ochranu 

životného prostredia. 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj/ 

Ochrana 

človeka 

a zdravia 

 

Etické aspekty 

ochrany prírody 
6  Vnímanie prírody, 

obdiv a úcta ku všetkým formám 

života, dôležitosť ochrany prírody 

Ekologická etika 

z pohľadu žiaka / zber odpadu 

 

Vypracovanie projektu – Moje okolie 

Žiak vníma svoje možnosti pre ochranu 

životného prostredia 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj/ 

Ochrana 

človeka 

a zdravia 
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Predmet: Etická výchova Ročník: šiesty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Identifikácia 

a vyjadrenie 

vlastných citov 

6 Uvádzanie žiakov do tajomstva 

citového 

života, definovanie a delenie citov, 

pocitov, 

identifikácia vlastných 

citov, 

pomenovanie, 

uchopenie, 

vyjadrenie a spôsob 

ich usmerňovania. 

 

-vie vysvetliť pojem city a ich základné 

členenie-tie, čo sa spájajú s prežívaním 

pohody 

(radosť, nádej, istota, vďačnosť, láska...)a 

tie, 

čo sa spájajú s prežívaním nepohody (hnev, 

neistota, neprijatie, smútok, odmietnutie...) 

-rozumie a vie vysvetliť vplyv citov na 

zdravie 

a výkonnosť človeka 

chápe dôležitosť vyjadrenia citov pre 

život 

-z vlastnej skúsenosti chápe, ako vplývajú 

city na zdravie a výkonnosť 

- vie narábať s pojmovým aparátom, ktorý 

sa týka identifikácie citov (vie pomenovať 

rôzne spôsoby vlastného prežívania) 

- badať snahu vyjadrovať city 

zrozumiteľne a bez zraňovania iných 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, 

 

Kognitívna 

a emocionálna 

empatia, 

pochopenie 

druhých, vžitie sa 

do situácie 

druhých 

7 Rozvoj empatického vnímania iných 

ľudí na základe pochopenia dôležitosti 

empatie pre seba samého. Zložky 

empatie – kognitívna a empatická. Jej 

rozvoj– počúvanie, podobná skúsenosť, 

citlivosť, vyprázdnenie sa pre druhého, 

samotné zažívanie  

rozumie a vie vyjadriť pojem empatie a jej 

význam v medziľudských vzťahoch 

- chápe význam empatie vo svojom živote 

a je ochotný ponúkať ju iným 

-v komunikácii badať prvky aktívneho 

počúvania 

a prejavenia empatie 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, 

 

Zvládnutie 

asertivity. 
6 Asertivita ako súčasť komunikácie. 

Spôsoby správania v kolíznych 

situáciách – pasívne, agresívne a 

asertívne. 

Vysvetlenie podstaty asertivity – 

pokojné 

Presadzovanie svojich názorov bez 

toho aby sme ubližovali inému. 

Výhody a nevýhody všetkých troch 

typov 

správania. Asertivitou odbúravame 

agresivitu, bránime svoje práva, 

bránime sa proti manipulácii 

a útokom a učíme sa vyjadriť svoj 

názor. 

- vie vysvetliť pojem „ sebapresadenie“ 

a pozná jeho význam v medziľudských 

vzťahoch 

.- je schopný reflektovať na svojom živote 

všetky tri formy správania - agresívne, 

pasívne a asertívne 

- chápe výhodnosť asertívneho správania 

pre Ozdravenia a jasnosť vzťahov 

- pri strete záujmov je schopný 

komunikovať asertívne, hájiť si svoje 

právo, avšak vnímať a rešpektovať i 

oprávnený nárok iného 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
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Pozitívne vzory 

správania v 

histórii 

a literatúre. 

 

5 Vysvetlenie pojmov vzor, model, 

idol. Pozitívne a negatívne vzory. 

Pozitívne vzory správania 

v histórii, literárne vzory, filmoví 

hrdinovia. Rozvíjať schopnosť 

mravného úsudku . 

 

- vie uviesť aspoň dva negatívne a dva 

pozitívne príklady vzorov z histórie 

a z literatúry i zo svojho okolia 

im podobať 

- prejavuje schopnosť mravného úsudku 

pri posudzovaní pozitívnych a 

negatívnych 

literárnych i historických vzorov 

/ 

Pozitívne vzory 

v každodennom 

živote. 

4 Vedieme žiakov k citlivosti na vnímanie 

ľudí okolo seba, anonymný hrdina. 

Moje okolie a dobrí ľudia, čo si na nich 

najviac cením? Ako by som chcel žiť a 

ako 

nie, ako kto a prečo? 

Prečo sa mi nedarí byť takí ako oni? 

Každý človek je pozvaný k naplneniu 

svojho života dobrom originálnym 

spôsobom. Môžem byť aj ja vzorom pre 

iných? 

vie vymenovať vlastnosti ľudí, ktorí môžu 

byť 

pozitívnym vzorom a vie aspoň dvoch 

takých  

ľudí identifikovať vo svojom okolí 

- chápe dôležitosť prítomnosti 

prosociálnych vzorov vo svojom živote 

- sám sa identifikuje s niektorými 

vlastnosťami 

svojich vzorov 

- pripúšťa možnosť byť potencionálnym 

vzorom a 

v tomto zmysle badať prvky väčšej 

zodpovednosti 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Prosociálne 

správanie 
5  Komponenty 

prosociálneho 

správania: - správanie 

v prospech 

druhého, správanie 

pomoc druhým, delenie´, spolupráca, 

priateľstvo bez očakávania, protislužby 

protislužby,  

 

 

 - rozumie a vie vysvetliť pojem prosociálne 

správanie (prejavené dobro vo vzťahu, 

k inému človeku bez očakávania aktuálnej 

odmeny) 

- vie vymenovať niektoré druhy 

prosociálneho 

správania 

 

- z vlastnej skúsenosti si uvedomuje, čo je 

to nezištnosť pri konaní dobra 

- tešia ho rôzne druhy prijatého 

i vykonaného prosociálneho správania 

- badať rozvoj empatie ako predpokladu 

prosociálneho správania 

- je ochotný pomôcť, podeliť sa - vie 

prijať ponúkanú pomoc 

- participuje na tvorbe sociálnych 

projektov, triede, príp. v blízkom okolí 

 

Osobnostný 

a sociálny roz 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: siedmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Objavenie 

vlastnej 

jedinečnosti a 

identity 

6 Veľkosť a dôstojnosť ľudskej osoby. 

Objavenie vlastnej 

jedinečnosti.. Úcta k človeku. 

Sebapoznávanie- spoznať svoje silné 

a slabé stránky, pozitívne a negatívne 

vlastnosti. Zdravé sebavedomie. 

Prijať seba samého aj so svojimi 

nedostatkami a rozhodnúť sa pracovať 

na sebe. Rovnakú šancu dať aj 

druhým. 

-žiak vie vysvetliť anatomicko-fyziologické 

znaky človeka 

--vie si uvedomiť hodnotu seba samého 

-dokáže objasniť svoju identitu 

-vie vysvetliť potrebu rozvoja osobnosti, 

potreby vzdelávania a spoznávania kultúry 

-dokáže sebakriticky vnímať vlastnú 

osobnosť 

-vie prijať seba samého so svojimi 

nedostatkami 

chápe podstatu existencie človeka, jeho 

prežívanie na Zemi 

-vie, kto je a kam patrí 

-chápe potrebu uctiť si vážiť každého 

človeka 

-naučí sa techniky spoznávania seba 

samého, nebojí sa pomenovať svoje 

kladné a záporné vlastnosti 

-chápe potrebu sebareflexie; chápe 

potrebu vnímania aj vlastných 

nedostatkov 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Byť sám sebou, 

vedieť obhájiť 

svoje 

práva a názory 

5 Vedieť sa presadiť a obhájiť v rôznych 

situáciách: opýtať sa prečo. 

dokázať odmietnuť, vysloviť sťažnosť, 

vysvetliť svoje názory, požiadať o 

láskavosť. vysloviť návrh. Vedieť čeliť 

skupine 

-vie identifikovať, presadiť a obhájiť vlastné 

postoje 

-vie povedať kritický postoj /priateľom- 

rovesníkom, spolužiakom, dospelým, 

učiteľom.../ 

-dokáže čeliť tlakom skupiny, vie sa 

orientovať v spleti ťažkostí 

chápe potrebu byť sám sebou, obhájiť 

svoj názor 

a zdôvodniť svoje konanie 

--chápe nutnosť naučiť sa hovoriť „NIE“ 

pri tlaku skupiny- vie odmietnuť a 

vysloviť nesúhlas 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj, 

 

. Prosociálnosť 

ako 

zložka vlastnej 

identity. 

6 Nový vzťah k druhým: 

nezávislosť 

a rešpektovanie, ponúkanie 

a prijímanie slobody ako predpokladu 

pre 

schopnosť preberať zodpovednosť. 

Rozvíjanie vlastnej identity v interakcii 

s druhými, ochota odpúšťať a požiadať 

o odpustenie. Slobodné prijatie 

záväzkov a vernosť k nim ako 

predpoklad 

zrelosti /napr. prijímanie úloh 

v rodine, v žiackom kolektíve, 

záujmových 

skupinách.../ 

vie vysvetliť pojem: prosociálnosť, sloboda, 

identita 

-chápe pojem „sloboda“ a s ňou dobrovoľné 

prijatie záväzkov 

-vie ohodnotiť svoje schopnosti a sily 

-dokáže akceptovať druhých aj s rozdielnymi 

názormi 

--dokáže odpustiť a žiadať o odpustenie 

-vie kultivovane prejaviť svoj názor 

v komunikácii dokáže hovoriť adresne, 

dokáže požiadať , poprosiť a poďakovať -

chápe potrebu vytvárania dobrých 

priateľských a kamarátskych vzťahov 

-v komunikácii vie vysvetliť svoje práva a 

názory 

-v sociálnych vzťahoch sa dokáže presadiť 

-učí sa pozerať dopredu- plánuje a kladie 

si motiváci 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 
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Etické aspekty 

vzťahov k 

vlastnej 

rodine. 

6 Hlbšie poznanie 

vlastnej rodiny /ako poznám svoju 

matku, 

otca, súrodencov.../. 

Uplatňovanie sociálnych zručností 

v rámci rodiny /byť empatickým, 

otvorene 

a citlivo komunikovať, byť 

asertívnym.../ 

 

-vie definovať rodinu ako základnú bunku 

spoločnosti 

-dokáže interpretovať zákon o rodine 

-vie o svojich právach a povinnostiach v 

rodine 

-dokáže rešpektovať svojich rodičov 

a viesť s nimi konštruktívny dialóg 

chápe potrebu zakladania rodín pri úplnej 

zrelosti 

-dokáže slovne oceniť vďaku a prejaviť 

svojim rodičom 

-chápe potrebu rešpektovania pravidiel 

pre dobré fungovanie rodiny 

-dokáže pozitívnym spôsobom 

spoluvytvárať pohodu a radosť rodinného 

života, učí sa rešpektovať 

tradície vlastnej rodiny 

/ 

Etické aspekty 

integrovania 

sexuálnej zrelosti 

do 

kontextu 

osobnosti 

6 Rozvíjanie sexuálnej 

identity. 

Vzťahy medzi 

Chlapcami a dievčatami. 

Priateľstvo a láska. 

Utváranie predstáv o budúcom 

partnerovi. 

„Zázrak života“- počatie a prenatálny 

život ľudského plodu. Rozpor medzi 

pohlavnou a psychosociálnou 

zrelosťou. Predčasný sexuálny 

styk, jeho príčina a dôsledky. 

Pohlavné choroby 

a AIDS. Sloboda a zodpovednosť 

-dokáže vnímať vlastnú sexualitu 

-vie rozpoznať rozdiely medzi kamarátstvom, 

priateľstvom a láskou 

-vie rozpoznať pozitívne hodnoty priateľstva, 

lásky, manželstva a rodiny 

-dokáže odôvodniť riziká predčasného 

sexuálneho života 

chápe základné poznatky o vlastných 

fyzických, 

emocionálnych a sociálnych zmenách 

-dokáže vytvárať vzťahy a ovláda ich 

gradáciu 

-chápe rozdiely medzi biologickou 

a sociálnou zrelosťou 

-chápe rozdiely medzi chlapcami 

a dievčatami a dokáže v dennom živote 

vytvárať predpoklady pre 

tvorivú vzájomnú spoluprácu 

-dokáže chápať fakty o následkoch 

predčasného sexuálneho styku, príp. 

pohlavných chorobách- ich priebehu a 

liečenia 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

 

Vzťah k starým, 

chorým a k 

osobám 

so špecifickými 

potrebami. 

4 Rozvoj empatie, komunikácie s vyššie 

spomínanými ľuďmi. 

Ochota chápať ich potreby, ale aj 

vidieť ich možnosti a bohatstvo, ktoré 

môžu odovzdať ostatným,protislužby, 

alebo vonkajšej odmeny, správanie 

 

 -dokáže rozvíjať pozitívny postoj 

k postihnutým, chorým a ku skupinám 

obyvateľstva, ktorí potrebujú pomoc a 

porozumenie 

 

chápe úctu človeka k životu 

-dokáže akceptovať mentálne a morálne 

narušených 

ľudí 

-dokáže empaticky precítiť ťažkosti vážne 

chorých 

ľudí, deti v detských domovoch a ľudí bez 

domovov- 

bezdomovcov 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Etická výchova Ročník: ôsmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

EV a jej ciele 

Zdroje etického 

poznania ľudstva 

Mravné hodnoty 

a normyZdroje 

etického 

poznania ľudstva 

 

6 Význam etickej výchovy 

 

Etika  

 

 Cnosti – moderný pohľad 

Význam etickej výchovy 

 

Etika – základné pojmy, vývoj etiky v histórii 

ľudstva 

 

Základné pojmy – moderný štýl života 

chápe význam cieľov EV   

Vie uviesť príklady uplatňovania  

cieľov v praktickom živote 

Vie vysvetliť základné pojmy 

Vie vysvetliť základné pojmy  

Chápe rozdiele hodnôt v minulosti a v 

súčasnosti 

OŽZ, VRM 

 

 

MKV 

 

 

VRM, RGV 

Život a zdravie 5 Telesné a duševné zdravie – štýl 

učenia 

 

Ochrana života 

Starostlivosť o zdravie , stres, 

drogová závislosť 

Lekárska etika 

Základné pojmy- vysvetliť, význam správneho  

štýlu učenia , význam ochrany ľudského života, 

čo je ľudský život, nebezpečenstvo závislostí, 

lekárska etika základné pojmy, pravidlá, 

porušenie lekárskej etiky - následky 

Chápe význam organizácie pracovného 

dňa 

Chápe význam váženia si vlastného 

zdravia 

Vie vysvetliť pojmy 

Chápe nebezpečenstvo stresu a drogovej 

závislosti 

Chápe, vie vysvetliť a povedať konkrétne 

problémy lekárskej etiky 

OŽZ 

 

 

OŽZ 

 

 

OŽZ, VRM 

 

 

OŽZ 

Manželstvo, 

rodinný 

a sexuálny život 

 

 

6 

 

 

 

Sebaovládanie  

Priateľstvo – manželstvo 

Význam vianočných zvykov pre  

rodinu – jedálny lístok 

Plánované  rodičovstvo  

Antikoncepcia 

Interupcia a jej možné následky 

 

význam pri výbere partnera, tolerancia, 

ovládanie svojich citov, správania 

 význam vytrvalosti pri výbere partnera, 

rebríček hodnôt 

 význam dodržiavania tradícií v rodinách, 

spolupatričnosť, spoločná radosť, obdarúvanie 

vysvetlenia pojmu plánovanie, plánované 

rodičovstvo,  

plusy a mínusy antikoncepcie, druhy, spôsob 

získania 

vysvetlenie pojmu, nebezpečenstvo interrupcie 

pre ženský organizmus 

Vie vysvetliť základné pojmy 

Chápe rozdiely v pojmoch 

Vie porozprávať o stravovacích zvykoch 

v rodine počas sviatkov 

Chápe význam plánovaného rodičovstva 

Chápe nebezpečenstvo pohlavného 

zneužívania, pornografie, Vie vysvetliť 

pojem homosexualita 

VRM, OŽZ 

 

VRM 

 

VRM, OŽZ 

 

VRM 

VRM, OŽZ 
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Ekonomické 

hodnoty 

 

 

6 Vlastníctvo 

Peniaze, ako prostriedok,  a ako cieľ 

Svojpomoc, pomoc slabším 

Poctivosť ochrana spotrebiteľa 

Solidarita – rodinný rozpočet 

Poctivosť ochrana spotrebiteľa 

Vysvetlenie pojmu, druhy vlastníctva, čo patrí 

medzi 

ekonomické hodnoty 

Genéza obchodu a peňazí, druhy, výmenný 

obchod, čo prinieslo používanie peňazí / plusy 

a mínusy 

Charita – vysvetlenie pojmu, organizácie, 

aktivity, ktoré sa venujú pomoci chorým 

a slabším 

Práva kupujúceho, reklamačný poriadok 

Vie obhájiť názor, ktorých vecí sa vie 

v svojom živote zbaviť 

Vie vysvetliť, čo pre neho znamenajú 

peniaze, akú hodnotu majú 

Vie vysvetliť pojmy 

Vie vysvetliť prečo sa vo svete hladuje – 

príčiny nedostatku peňazí a potravín 

Vie napísať reklamáciu 

/ 

Dobré meno 

a pravda 

 

 

6 Pravda a lož 

Tajomstvo  

Česť dobré meno 

Ublíženie na cti 

Morálny kodex  a desatoro 

Môj morálny kodex – mojich 

desatoro 

 

Význam  dobrého mena, prvý dojem, 

nebezpečenstvo , klebiet, ohovárania 

Ublíženie na cti – ošetrenie právom, lákadlá 

doby na stratu dobrého mena,  

Vysvetliť pojem , rebríček hodnôt,  

Vie vysvetliť základné pojmy 

Vie vysvetliť prečo majú ľudia tajomstvá 

– má jedinec tajomstvo 

Chápe význam dobrého mena 

Vie vysvetliť pojmy 

Vie vysvetliť, ako postupovať pri ublížení 

na cti 

 

OŽZ 

 

 

TVP 

Mravné aspekty 

národného 

uvedomenia 

a demokratickéh

o občianstva 

Vyhodnotenie  

práce 

4   
Demokratická spoločnosť – znaky, 

vysvetliť pojmy, demokracia, 

národné  uvedomenie, občan 

EV a jej prínos 

EV a jej prínos ostatným,protislužby, 

alebovonkajšej odmeny. 

 

vysvetliť pojmy, demokracia, národné  

uvedomenie, občan 

projekty – na témy prebraté v školskom roku 

Vie vymenovať ďalšie druhy spoločností 

Vie povedať čo sa mu páčilo, čo mu 

chýbalo  na hodinách EV 

Vie prezentovať svoju prácu a odôvodniť 

svoj názor 
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Náboženská výchova 

 
Názov predmetu Náboženská výchova 

Časový rozsah výučby 1 hodina / týždenne; 33 hodín / rok 

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy 

Škola ZŠ  Nábrežie Dr. A. Stodolu Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2- nižšie sekundárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská 

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

preto opodstatnenú úlohu v celistvom ponímaní výchovy v škole. 

Vyučovací predmet náboženská výchova 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 Cirkvi, 

k tradíciám, ponúka možnosť života s Cirkvou. 

Vyučovací predmet náboženská výchova 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. 

V tomto veku dieťa stále viac rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou dialógu. Dialóg 

rozvíja nielen verbálne ale aj symbolicky a to mu umožňuje vstúpiť do sveta symbolov 

slávenia. Začína kriticky vnímať život a prostredie v ktorom sa nachádza. Rozvíja v sebe 

schopnosť vnášať objavenú pravdu do života a prehlbuje rozmer náboženskej viery. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Cieľom vyučovacieho predmetu náboženská výchova má byť zaujímavá a stimulujúca 

výučba. Má žiakov učiť riešiť praktické otázky osobného a spoločenského života na základe 

morálnych princípov, ktoré sú nemenné. Výučba má žiakov aktivizovať a pripraviť na život 

v spoločnosti, ktorá môže kultúrne rásť len aktivitou uvedomelých a zodpovedných občanov 
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s vysokýmm orálnym kreditom. Vychováva nielen svojim obsahom učiva, ale aj klímou 

triedy. Klíma jednotlivých tried vytvára klímu celej školy. Výučba predmetu cielene posilňuje 

triednu i školskú klímu. Predmet náboženská výchova 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 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Napĺňanie cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí a vyučovacích predmetov sa 

realizuje v školskom prostredí prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií 

žiakov, ktoré zároveň rozvíja. Vyučovací predmet náboženská výchova sa podieľa na rozvoji 

kľúčových kompetencií najmä rozvíjaním týchto predmetových kompetencií, ktoré žiakovi 

umožňujú: 

Komunikačné kompetencie 

 nadväzovať a viesť v skupine dialóg a rozhovor 

 prejavovať odvahu vyjadriť sa, prezentovať svoj pohľad na predloženú tému 

 chápať obsah a zmysel počutého textu a vedieť naň reagovať 

 voliť si primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzhľadom na situáciu 

 používať “ja” odkaz 

 kultivovane poprosiť 

 aktívne a so záujmom počúvať 

 slovne prejaviť radosť a vďačnosť z obdarovania 

 byť otvorený pre metaforické vyjadrovanie 

 intuitívne rozumieť neverbálnej komunikácii a symbolickému úkonu 

prežehnania 

 svojimi slovami reprodukovať biblické posolstvo o vzkriesení Jairovej dcéry 

a Ježišovej smrti a zmŕtvychvstaní 

 

Kompetencie k riešeniu problémov 
 byť tolerantný a ústretový 

 rozvíjať postoj prehodnocovania negatívnych skutočností (dobro – zlo, napr. 

branie si vecí navzájom, posudzovanie a ponižovanie, urážanie menej zdatných 

detí v oblasti intelektu a prejavov - spevu, kreslenia, pohybu, oblečenia, 

rodinnej situácie…, klamanie a žalovanie…) 

 spontánne a samostatne hodnotiť vo svojom bezprostrednom okolí, čo sa mu 

páči/nepáči, čo je správne/nesprávne, čo je dobré/zlé 

 v rozsahu svojej detskej skúsenosti byť pozorný voči morálnym konfliktom a 

byť otvorený pre dobro 
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Sociálne a interpersonálne kompetencie 
 prejavovať záujem o spoznávanie seba, svojich schopností a daností 

 uvedomiť si a uplatňovať vlastnú jedinečnosť a vlastné nápady so zreteľom na 

jedinečnosť 

 iných žiakov v skupine 

 prispôsobovať svoje správanie potrebám rodiny a svojej blízkej skupiny 

 poznať úlohy rodiny – úlohu jednotlivých členov rodiny 

 brať do úvahy potreby iných 

 rozvíjať intuíciu pre obrazné výrazy a otváranie schopnosti vidieť za to, čo je 

viditeľné 

 objavovať hranice života a smrti v ľudskom živote 

 byť otvorený pre kresťanskú nádej, že posledné slovo patrí životu 

 posolstvo biblických textov spájať s konkrétnymi situáciami vo svojom živote 

 objavovať kresťanský zmysel slávenia sviatkov 

 hľadať možnosti ako vychádzať v ústrety iným ľuďom (v rodine, v triede, v 

kruhu 

 kamarátov...) a realizuje ich 

 zaujímať pozitívne a empatické postoje k chorým, osobám so zdravotným 

postihnutím, 

 starým ľuďom a tým ktorí potrebujú prebudenie k životu 

 vnímať potrebu dávania a prijímania 

 objavovať svoj duchovný rozmer 

 prežívať atmosféru Vianoc a spája ju zo skutočnosťou Božieho daru pre ľudí 

 

Občianske kompetencie 
 poznávať a ochraňovať svoje najbližšie životné prostredie 

 

Kultúrne kompetencie 
 prejavovať úctu k živým aj k neživým súčastiam prírody, aktívne ich poznáva a 

ochraňuje 

 objavovať hodnotu rodiny 

 vnímať dôležitosť a hodnotu rodiny 

 intuitívne vnímať obrazy, symboly 

 intuitívne vnímať posolstvo legendy a biblického textu 

 orientovať sa v striedaní všedných dní a kresťanských sviatkov, prežívať ich 

rozdielnu náplň a úlohu 

 intuitívne vnímať symbolickú reč legendy 

 

Existenciálne kompetencie 
 intuitívne vnímať bytostnú potrebu lásky 

 objavovať hranice dobra a zla 

 objavovať svoj vnútorný – duchovný svet v hlase svedomia 

 byť otvorený pre diferencované vnímanie sveta 

 byť je otvorený pre dar života, ktorý môže spoznávať a rozvíjať v spoločenstve 

cirkvi 
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Učebné zdroje 

Učiteľ má k dispozícii metodický materiál pre náboženskú výchovu, ktorý obsahuje 

bohatú ponuku aktivít. Z nich si učiteľ vyberá tie, ktoré považuje za vhodné vzhľadom na 

svoje osobné dispozície, dispozície žiakov a iné okolnosti. 

K učebným zdrojom neodmysliteľne patrí: 
Sväté písmo, Slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda, Rím 1995 

Katechizmus Katolíckej Cirkvi, Spolok svätého Vojtecha v Trnave 1998, ISBN 

807162-253-2 

Dokumenty Katolíckej Cirkvi, biblické mapy, metodická príručka, 

Judit Fogassy SDSH, Príručka katechétu, komisia pre katechizáciu a školstvo KBS 

2009, ISBN: 978-80-970100-5-8 

pracovné zošity, encyklopédie, 

knižnica mestská, farská a školská 

internet www.kpkc.sk , www.avemaria.sk , www.biblia.sk 

zvukové nosiče CD, 

multimediálne nosiče DVD, didaktické pomôcky a hry 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Na hodine náboženskej výchovy učiteľ nehodnotí žiaka známkou. Pri praktických 

aktivitách je vhodné slovné hodnotenie praktických zručností s dôrazom na samostatnosť a 

správnosť tvorby záverov z riešenia úloh. Optimálne je slovné hodnotenie so stručným 

komentárom k výkonu žiaka Úroveň kombinovaných verbálnych, písomných, výtvarných, 

literárnych prejavov a komunikatívnych zručností je vhodné kontrolovať a hodnotiť 

prostredníctvom prezentácie projektov. 
Hodnotenie žiaka: 

 prezentácia projektov a tém 

 individuálna a skupinová práca na riešení úloh a aktivít na hodine 

 písomné a ústne skúšanie ( didaktické testy, pracovné listy s rôznymi úlohami ) 

 bodové hodnotenie 

  

http://www.biblia.sk/
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Náboženská výchova Ročník: piaty 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Boh hovorí 

k človeku 
6 Úvodná hodina – 

Opakovanie Biblia 

Prvé stránky Sv.písma 

– stvorenie sveta 

Prvé stránky Sv.písma 

– Kain a Ábel, Noe 

Misia Cyrila a Metoda 

Skratky kníh –

vyhľadávanie,kapitoly, 

verše 

Definovať pojem Biblia – Sväté písmo 

a orientovať sa v ňom. Vysvetliť prínos 

prekladu Svätého písma do nášho jazyka. 

Uvedomiť si potrebu čítania Svätého písma. 

Oceniť misiu Cyrila a Metoda pre Slovensko. 

Formovať návyk pravidelného čítania Svätého 

písma a rozvíjať zručnosť vo vyhľadávaní 

v ňom podľa súradníc. 

Žiak vie vymenovať 5 historických kníh Starého 

a Nového zákona. Vie nájsť daný text v Svätom 

písme podľa súradníc. Správne používa skratky kníh 

SP, čísla kapitol a veršov. Opíše najdôležitejšie 

udalosti zo života Cyrila a Metoda. Vysvetlí prínos 

prekladu SP do nášho jazyka. Používa vhodné slová 

v komunikácii s inými ľuďmi. Pravdivo a správne šíri 

informácie. 

Enviromentáln

a 

výchova – 

Prvé 

stránky SP –

stvorenie 

sveta. 

 

Dialóg Boha a 

človeka 
4 Abrahámova modlitba 

Dávidove prosby 

o odpustenie (žalmy) 

Šalamúnova prosba 

o múdrosť 

Mária zvelebuje Boha 

(Magnifikat) 

Ježiš – učiteľ modlitby 

(Otče náš – rozbor) 

Porovnať modlitby jednotlivých biblických 

postáv, modlitbu Dávida, Šalamúna, Márie 

a Ježiša. Uvedomiť si potrebu modlitby a jej 

dôležitosť v živote biblických postáv. 

Integrovať do svojho života dôverný dialóg 

s Bohom v modlitbe podľa vzoru biblických 

postáv. 

Žiak vie v biblických príbehoch nájsť spoločné znaky 

modlitby Dávida a Šalamúna. Prerozpráva časť 

biblického príbehu zo života kráľa Dávida 

a Šalamúna. Charakterizuje časti modlitby Otče náš 

a porovnáva dva evanjeliové texty modlitby. 

Prostredníctvom modlitby rozvíja dialóg s Bohom. 

Správne doplní alebo poskladá Magnifikát 

VMaR – 

Najťažšia 

skúška 

Abraháma 

(zodpovednos

ť Otca 

za rodinu) 

Občianska 

náuka – 

Moja rodina, 

komunikácia v 

rodine Moja modlitba 4 Modlitba–pravidlá 

modlitby  (miesto,čas 

a pravidelnosť) Druhy 

modlitby    (adorácia, 

meditácia, čítanie SP) 

Príklady svätých 

(hymnus sv. Františka 

Vysvetliť prínos modlitby pre duchovný život 

človeka. Rozvíjať schopnosť samostatnej 

modlitby. 

Vytvoriť si súbor osobných modlitieb k 

rôznym príležitostiam. 
Hymnus sv. Františka na stvorenstvo – príklad 

oslavnej modlitby. 

Žiak vymenuje pravidlá modlitby. Vie pomenovať 

aspoň tri druhy modlitby. Jednoducho prerozpráva 

životopis sv. Františka. Podľa vzoru – hymnus sv. 

Františka na stvorenstvo vyjadrí vďaku svojou 

modlitbou. Vie vytvoriť osobnú modlitbu k rôznym 

príležitostiam. 

Prevencia 

sociálno - 

nežiadúcich 

javov 

(Jozefova 

vernosť 

v skúškach) 
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Náš dialóg s Bohom 5 Znaky 

Komunikácia 

prostredníctvom 

symbolov 

Liturgické symboly: 

- liturgické farby 

- liturgické úkony 

- liturgické predmety 

- liturgický rok 

Vysvetliť znaky a symboly a porovnať 

jednotlivé obdobia liturgického roku. Vysvetliť 

význam farieb, slávenia, symboly a úkony 

liturgického roku. Uvedomiť si prežívanie 

liturgického roka a pozorovať zmeny 

v liturgickom roku. Vnímať a oceniť slávenie 

liturgie ako spôsob komunikácie Boha 

s človekom. Sláviť liturgický rok v rodine a vo 

farnosti. 

Žiak vysvetlí pojem symbol. Rozlišuje znaky 

a symboly. Vie vymenovať jednotlivé obdobia 

liturgického roka. Priraďuje správnu farbu k danému 

liturgickému obdobiu. Vysvetlí a ocení potrebu 

slávenia. Nakreslí schému rozdelenia liturgického 

roka. Pomenuje základné časti chrámu a nakreslí 

a pomenuje päť liturgických predmetov. 

 

Obeta Božieho ľudu 6 Obeta, obetavosť, jej 

zmysel v živote 

človeka. Obeta Ježiša 

Krista. 

Obety v pohanstve 

Starozákonná obeta 

(Kain a Ábel, 

Abrahám, 

Melchizedech, Eliáš, 

Šaul) 

Obeta v židovskom 

chráme (obeta po 

návrate zo zajatia) 

Veľkonočný baránok 

(starozákonná, 

novozákonná, Pascha, 

posledná večera) 

Obetný dar, moja 

obeta. 

Definovať pojem obeta, porovnať starozákonnú 

a novozákonnú obetu. Oceniť hodnotu obety 

v ľudskom živote. Zapájať sa do prípravy 

a priebehu liturgického slávenia – obetný dar, 

moja obeta. 

Žiak opíše prostredníctvom príkladu zmysel obety. 

Konkrétnym skutkom vyjadrí vďačnosť za obetu 

druhých ľudí (priateľov, rodičov). Jednoduchým 

spôsobom vysvetlí spôsob sprítomnenia Ježišovej 

obety pri sv. omši a prejaví vďaku za Ježišovu obetu. 

Dokáže nájsť analógiu medzi baránkom v Starom 

zákone a Božím baránkom v Novom zákone. 

Charakterizuje symbolický význam chleba a vína pri 

sv. omši. Hodnotí význam chleba a vína v živote 

človeka. Aktívne sa podieľa na príprave a priebehu 

liturgického slávenia. 

 

Dialóg cez službu 4 Služba ľudskej rodine 

(sviatosť manželstva) 

Služba Božej rodine 

(sviatosť kňazstva – 

diakon, kňaz, biskup) 

Služba chorým 

(sviatosť pomazania 

chorých) 

Zdôvodniť potrebu sviatostí pre život kresťana. 

Uvedomiť si hodnotu a význam sviatostí 

v službe ľuďom. Zapojiť sa do modlitieb za 

duchovné povolania, za chorých, za rodičov. 

Žiak vie opísať a porovnať úlohu chlapca a dievčaťa 

v službe rodine. Vykoná konkrétne skutky – služba 

rodine, chorým, slabším. Samostatne vymenuje tri 

stupne kňazstva a spomenie mená kňazov vo svojej 

farnosti. Vie vysvetliť potrebu sviatosti manželstva, 

kňazstva a sviatosť pomazania chorých z pohľadu 

služby. Formuluje vlastnými slovami modlitbu za 

kňazov. 

VMaR – 

Dávidov 

hriech a ľútosť 

(výchova k 

čistote) 

Moja rodina, 

komunikácia v 

rodine Služba modlitbou 4 Modlitba za živých 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvetliť modlitbu za živých, modlitbu 

k svätým, modlitbu za mŕtvych. Interpretovať 

modlitbu Cirkvi. Uvedomiť si hodnotu 

modlitby za druhých ľudí. Vzájomne sa 

povzbudiť pre rôzne spôsoby modlitby 

a formulovať ich vlastnými slovami. Vyhľadať 

príklady modlitby spoločenstva vo Svätom 

písme. 

 

Žiak vymenuje rôzne formy modlitby za iných ľudí. 

Modlitbu za iných formuluje vlastnými slovami (za 

kňazov, štátnych predstaviteľov, učiteľov, 

spolužiakov). Na príklade svätej Terézie z Lisieux 

zdôvodňuje potrebu modlitby k svätým. Sformuluje 

modlitbu k svojmu patrónovi, ktorého získal pri krste 

Etika – 

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

Predmet: Náboženská výchova Ročník: šiesty 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Pravda ako hodnota 6 Potreba pravdy. Sila 

slova – pravda, 

klamstvo. 

Jakub a Ezau, Laban, 

Dalila – tajomstvo 

a čestnosť. 

Základné kresťanské 

pravdy – Desať 

Božích prikázaní, 

6 hlavných právd. 

Definovať pravdu ako hodnotu a definovať 

kresťanské pravdy. Interpretovať posolstvo 

biblického príbehu o Jakubovi a Ezauovi, 

vysvetliť potrebu pravdy v živote človeka 

a v medziľudských vzťahoch. Oceniť hodnotu 

pravdy v živote človeka. Rozlišovať medzi 

pravdou a klamstvom. Uvedomiť si možnosť 

manipulácie slovom a jej riziká. Formovať 

návyk kritického prístupu k informáciám. 

Žiak na konkrétnej modelovanej situácii rozlišuje 

medzi pravdou a klamstvom. Interpretuje biblický 

príbeh o Jakubovi a Ezauovi a poukazuje na dopad 

klamstva na vzťah súrodencov. Vysvetlí potrebu 

pravdy v živote človeka a v medziľudských 

vzťahoch. Posúdi silu slova a pomenuje zásady 

pravdy. Na konkrétnom príklade uvedie možnosť 

manipulácie slovom a jej riziká.  

VMaR – Zlo 

vo 

svete a vo 

mne 

(nebezpečenst

vo 

nezriadeného 

života) 

Ohlasovatelia 

pravdy 
6 Proroci – hlásatelia 

pravdy. 

Ježiš – nositeľ pravdy 

(život v pravde) 

Svätí – hlásatelia 

pravdy (T.Akvinský, 

A.Veľký, cirkevní 

otcovia, sv. Augustín) 

Vysvetliť úlohu prorokov z pohľadu pravdy. 

Zdôvodniť potrebu pravdy pre jednotlivca 

a spoločnosť. Na základe svedkov pravdy 

povzbudiť sa k praktizovaniu pravdy. 

Inšpirovať sa k životu podľa pravdy 

pozitívnymi vzormi dejín. Predstaviť 

pravdivosť obraznej reči biblického príbehu 

o stvorení a porovnať s vedeckým pohľadom. 

Vnímať pravdivosť obraznej reči. Vážiť si 

krásu stvoreného sveta. Zostaviť vlastný žalm 

na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka. 

Žiak opisuje pravdivosť obraznej reči biblického 

príbehu o stvorení sveta. Pomenuje biblický príbeh o 

stvorení ako model stvorenia, nie historickú udalosť. 

Porovná biblický príbeh o stvorení s vedeckým 

pohľadom, staroveké mýty o vzniku sveta s 

posolstvom biblického textu. Jednoducho vytvorí 

symbolický obraz stvorenia sveta. Zostaví vlastný 

žalm na oslavu stvorenia rečou dnešného človeka.  

VMaR – 

program 

pre správny 

život 

Empatia – 

pomoc 

iným. 

Svedomie ako hlas 

pravdy 
6 Desatoro Božích 

prikázaní 

Pravda v etike 

Stvorenie človeka na 

Boží obraz 

Pád človeka, prvý 

hriech, svedomie 

Vysvetliť obsah 2. a 8. Božieho prikázania 

a aplikovať ich v medziľudských vzťahoch. 

Posúdiť hodnotu etiky pravdy v masmédiách 

(kritické myslenie). Obhájiť dodržiavanie 

Božích prikázaní. Uvedomiť si potrebu 

kritického myslenia a uvedomiť si dopad 

porušovania Božích prikázaní na život človeka. 

Vyhľadať príklady v masmédiách (tlač, film, 

Žiak vysvetlí hodnotu človeka v stvorení na Boží 

obraz. Vníma svoje vlastné hranice a navonok 

prejavuje úctu k človeku. Porovnáva biblický príbeh 

o páde človeka a poukazuje na rozmer kresťanskej 

nádeje (vyznanie a odpustenie viny). Zároveň 

zdôvodňuje existenciu zákona vo svedomí a určuje si 

osobné prekážky pri hľadaní pravdy.  

VMaR – zlo 

vo 

svete a vo 

mne 
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   spravodajstvo...) – porušovanie Božích 

prikázaní. Osvojiť si vonkajšie prejavy úcty 

k človeku. Na modelových situáciách formovať 

návyk správneho zaobchádzania s vinou (pocit 

viny, vedomie viny) 

viny, hodnotí dopad viny. Dokáže to samostatne 

vyjadriť a porovnať, kriticky zhodnotiť, nájsť 

riešenie a zároveň objavuje radosť z dobre 

vykonanej práce. 

VMaR – 

program 

pre správny 

život 

Empatia – 

pomoc 

iným. 

Prekážky pravdy 5 Podobenstvá – skrytá 

pravda. 

Hriech – pád človeka 

(Adam a Eva) 

7 hlavných hriechov, 9 

cudzích (sociálnych) 

hriechov 

Boží súd – očistec, 

odpustky. 

Vysvetliť dopad hriechu na život jednotlivca 

a spoločnosť. Definovať 7 hlavných hriechov 

a 9 cudzích (sociálnych) hriechov. Porovnať 

podobenstvá z hľadiska skrytej pravdy. 

Pozorovať dopad hriechu na spoločnosť a celé 

stvorenstvo. Povzbudiť sa k životu v pravde 

a podľa pravdy. Určiť osobné prekážky pri 

hľadaní pravdy. Inšpirovať sa k životu podľa 

pravdy pozitívnymi vzormi z dejín. 

Identifikovať sa s predloženými vzormi pre 

život v pravde. 

Žiak vie vysvetliť výrok Ježiša: „Vaše áno nech je 

áno a vaše nie nech je nie“ Mt 5,37 

Vymenuje aspoň dvoch ohlasovateľov pravdy. 

Jednoducho opíše život sv. Petra a sv. Štefana. 

Porovnáva svoj život s predloženými vzormi –

ohlasovateľmi pravdy. Je schopný vytvárať vzťahy 

prostredníctvom pravdivej komunikácie s inými 

ľuďmi.  

Enviromentál

na 

výchova – 

Podobenstvá 

pomôcky pre 

správny život 

(roľníkov, 

vinohradníko

v...) 

Konať v pravde 5 Skutky telesného 

milosrdenstva (sv. 

Alžbeta Uhorská, 

Damián de Venster, 

sv. Martin, Martin 

Luther King) 

Skutky duchovného 

milosrdenstva (sv. 

Benedikt – 

pokresťančenie 

Európy 

Definovať skutky telesného a duchovného 

milosrdenstva. Sformulovať skutky 

milosrdenstva do dnešného jazyka a vedieť sa 

pre ne nadchnúť. Osvojovať si vonkajšie 

prejavy telesného a duchovného milosrdenstva. 

Žiak diskutuje o význame Zlatého pravidla – Čo 

chceš, aby ľudia robili tebe, rob to aj ty im. Prispieva 

k diskusii v pracovnej skupine a vníma dopad 

rozhodnutia na život človeka. Na modelovej situácii 

demonštruje skutky lásky, posudzuje hodnotu pravdy 

a vyvodzuje závery pri riešení problémov. Rozlišuje 

medzi väčším a menším zlom a medzi väčším a 

menším dobrom.  

VMaR – 

Program 

pre správny 

život 

(krása čistoty) 

Žijem v pravde 5 Nemennosť pravdy. 

Pravdivosť v konaní. 

Život v pravde 

– v škole (Dominik 

Sávio) 

- v rodine (Laura 

Vicuňa) 

- v soločnosti (sv. 

Peter, sv. Štefan) 

Porovnať príčiny konanie dobre a zla, vysvetliť 

dopad rozhodnutia na život človeka. Presvedčiť 

sa o prínose pravdy pre osobný život. Spoločne 

vytvoriť pravidlá pre pravdivé konanie v škole, 

v rodine, v spoločnosti. Podľa vzoru svätých 

konkrétnymi skutkami orientovať svoj život na 

pravdu. 

Vyjadruje svoj názor bez toho, aby urážal 

a opovrhoval názorom druhých. Svojou 

ohľaduplnosťou prispieva k upevneniu 

medziľudských vzťahov, prípadne poskytne pomoc, 

alebo o ňu požiada. Vníma situáciu starého a 

chorého, alebo chudobného človeka. Angažuje sa 

v miestnom spoločenstve a rešpektuje vo svojom 

živote humánne princípy v duchu solidarity a lásky.  

VMaR – 

program 

pre správny 

život 

Empatia – 

pomoc 

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

Predmet: Náboženská výchova Ročník: siedmy 

1 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Sloboda a človek 8 Chápanie slobody. 

Povolanie k slobode. 

Otroctvo človeka. 

Závislosti. 

Exodus – cesta 

k slobode. 

Hranice slobody - 

desatoro 

Opísať rozličné chápanie slobody u súčasného 

človeka a pozorovať ho s kresťanským 

pohľadom. Uviesť príklady otroctva súčasného 

človeka. Zdôvodniť hranice slobody človeka na 

základe Desatora. Prostredníctvom biblických 

príbehov vnímať, ako Boh rešpektuje slobodu 

človeka. Vnímať Desatoro ako výzvu k plnej 

slobode človeka. Rozvíjať návyk, reflexie 

vlastných rozhodnutí. 

Na konkrétnej životnej situácii žiak rozoznáva život 

v slobode a v otroctve hriechu. Posudzuje potrebu 

Božieho zákona v živote. Definuje pojem slobody 

ako 

vnútorný stav človeka a vysvetlí, v čom spočíva 

zneužitie slobody. Vymenuje dôsledky prvotného 

hriechu. Rozlišuje medzi zamestnaním a povolaním. 

Dokáže vysvetliť pojem závislosť a uvádza príklady 

rôznych závislostí. Reflektuje svoje vlastné 

rozhodnutia. Vie posúdiť a modifikovať biblické 

príbehy z pohľadu dnešnej doby. Rozlišuje rôzne 

spôsoby slobody a chápe Desatoro ako ich 

vyjadrenie. 

VMaR – 

program 

pre správny 

život 

Empatia – 

pomoc 

iným.. 

Sloboda a 

rozhodnutia 
6 Slobodné rozhodnutie 

– nutnosť voľby. 

Sloboda 

a zodpovednosť. 

Riešenie problémovej 

situácie – príbeh 

s mravnou dilemou. 

Princípy 

rozhodovania. 

Na základe analýzy problémovej situácie 

vysvetliť dopad rozhodnutia na život 

jednotlivca a spoločnosti. Na modelovej 

situácii aplikovať možnosti riešenia 

nežiaducich javov. Vnímať vnútorné 

a vonkajšie vplyvy na rozhodnutie človeka. 

Uvedomiť si zodpovednosť za svoje mravné 

rozhodnutia voči sebe, druhým ľudom a svetu. 

Rozvíjať návyk analýzy vplyvov, rozhodnutí 

a ich dopad na život človeka a spoločnosti. Na 

modelovej situácii si osvojiť základné riešenie 

vnútorných konfliktov. 

Žiak na základe analýzy problémovej situácie 

vysvetlí 

dopad rozhodnutí na život jednotlivca a spoločnosti. 

Definuje svedomie. Posúdi hodnotu spravodlivosti 

vo svete. Vyrozpráva biblické príbehy a posúdi ich 

hodnotu pre dnešný život. Vysvetľuje vývoj 

svedomia z pohľadu vývoja človeka. Na 

problémových situáciách s morálnou dilemou posúdi 

vývoj morálneho úsudku. Posúdi princípy 

rozhodovania z pohľadu morálky. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

 

Boh oslobodzuje 

človeka 
6 Vina a odpustenie vo 

svetle prirodzenej 

morálky. 

Kresťanský pohľad na 

vinu a odpustenie. 

Zaobchádzanie 

Vysvetliť archetypálnu skúsenosť človeka 

s vinou a previnením v rôznych kultúrach 

a náboženstvách v dejinách ľudstva. 

Konfrontovať ju s biblickým pohľadom na 

uznanie viny a odpustenia. Uvedomovať si 

mravné rozmery svojich rozhodnutí a ich 

Žiak predstavuje vinu a odpustenie vo svetle 

prirodzenej morálky. Vysvetľuje archetypálnu 

skúsenosť človeka s vinou a previnením v rôznych 

kultúrach a náboženstvách v dejinách ľudstva. 

Opisuje postup sviatosti zmierenia. Uvádza príklady 

sviatostných a mimo sviatostných foriem pokánia. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 
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  s vlastnou vinou. 

Sociálny hriech. 

Chápanie viny v iných 

kultúrach 

a náboženstvách. 

Kristus oslobodzuje 

(formy pokánia) 

dopad voči sebe, druhým ľudom, Bohu, svetu. 

Rozlišovať sviatostné a mimo sviatostné formy 

pokánia. Kontrolovať sa so skúsenosťou viny 

a odpustenia. Osvojovať si kresťanský pohľad 

na vinu a odpustenie. Formovať návyk 

správneho zaobchádzania s vinou. 

 Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

 

Rešpektovanie 

vierovyznaní 
7 Rešpektovanie 

inakosti. 

Rozdelenie sveta 

podľa kultúr. 

Rozdelenie cesty 

hľadania Boha 

(hinduizmus, 

budhizmus, islam, 

judaizmus, 

kresťanstvo). 

Putovanie po ceste 

predkov. 

Charakterizovať kultúry a svetové 

náboženstvá. Porovnať učenie svetových 

náboženstiev s kresťanským učením. 

Zdôvodniť prínos náboženstiev pre život 

v spoločnosti. Rešpektovať slobodu 

vierovyznania. Prejaviť záujem o poznanie 

pozitívnych hodnôt v každom náboženstve. 

Vnímať súvis medzi kultúrou a náboženstvom. 

Oceniť osobné korene v kresťanstve. Zostaviť 

škálu hodnôt nachádzajúcich sa vo všetkých 

svetových náboženstvách. Formovať postoj 

rozvíjania kresťanskej identity. 

Žiak vie vymenovať základné monoteistické a 

polyteistické náboženstvá. Opisuje základné znaky 

svetových náboženstiev (hinduizmus, budhizmus, 

islam, judaizmus, kresťanstvo). Porovnáva učenie 

svetových náboženstiev s kresťanským učením. 

Opisuje rozdielne a spoločné prvky jednotlivých 

svetových náboženstiev. Priraďuje základné symboly 

svetových náboženstiev, vyjadruje úctu voči ľudom 

iného vierovyznania. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

 

Láska ako princíp 

slobody 
6 Sloboda a vzťah 

k autoritám 

(hierarchia, anarchia, 

nezávislosť). 

Láska ako cesta 

k slobode 

(blahoslavenstvá). 

Sloboda a prosociálne 

správania 

(angažovanosť 

v rodine, spoločnosti, 

cirkvi). 

Vysvetliť blahoslavenstvá v kontexte dnešného 

človeka. Zdôvodniť platnosť blahoslavenstiev 

aj v súčasnosti. Uvedomiť si, že sloboda 

oslobodzuje od strachu. Uvedomiť si, že 

nedôvera a strach je opakom viery. Uvedomiť 

si dôležitosť autority v spoločnosti. Oceniť 

angažovanosť v rodine, spoločnosti a v cirkvi. 

Vnímať napätie medzi vnútornou poslušnosťou 

k autoritám a nutnosťou odoprieť poslušnosť 

pri zneužití autority. Prostredníctvom projektu 

formovať návyk prosociálneho správania. 

Formovať svedomie ako zvrchovanú normu 

mravnosti. Poznávať hranice osobnej slobody. 

Osvojovať si návyky kresťanského životného 

štýlu. 

Žiak sa vie orientovať v cirkevnom členení a 

hierarchickom usporiadaní, vymenuje diecézy 

Slovenska a ich biskupov. Uvedomuje si dôležitosť 

autority v spoločnosti. Formuje vlastní svedomie ako 

zvrchovanú normu mravnosti. Poznáva hranice 

osobnej slobody. Interpretuje texty blahoslavenstiev 

na chápanie konkrétnych životných situácií, ako 

výzvu pre kresťanské konanie vo svete a ako prejav 

spolupráce na rozvoji Božieho kráľovstva. Je 

pripravený zapojiť sa do spoločného projektu 

kresťanskej pomoci. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

Žiak 

je schopný 

uvedomiť si 

potrebu 

sebapoznávan

ia 

je si vedomý 

svojich 

osobnostných 

kvalít 

je citlivý 

a vnímavý na 

svoje 

nedostatky 

prejavuje 

túžbu po 

osobnom 

raste 
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Základná škola Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: : Náboženská výchova  Ročník:  ôsmy 

1 h týždenne, 33 hodín ročne  

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
1.dôstojnosť 

človeka  
5.hod September 

1.Úvodná hodina 

2. Sebapoznanie 

3. Zodpovednosť 

4. Sebaprijatie, 

komplexy 

5. Sebaúcta 

 

Obsahový štandard: 

Sebapoznanie (jedinečnosť, objavenie svojej 

veľkosti) 

Zodpovednosť za prijaté dary  

Sebaprijatie, komplexy  

Sebaúcta 

 

 

Žiak vie 

vysvetliť pojmy sebaúcta, sebaprijatie a komplexy 

uvedomiť si zodpovednosť za rozvíjanie svojich 

talentov  

vyjadriť vlastný názor. 

rozvíjať návyk vonkajších prejavov sebaúcty 

eliminovať svoje komplexy 

trénovať v pozitívnom sebahodnotení. 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

 

2. kto je človek                 6. hod  

6. Kto je človek 

7. Úcta k človeku 

8. Ľudská dôstojnosť  

10. Pohľad na 

človeka v dejinách 

11. Človek ako muž 

a žena 

12. Kresťanský 

pohľad na dôstojnosť 

človeka 

 

Obsahový štandard: 

Ľudská dôstojnosť (Gn, ) 

Človek ako muž a žena  (úcta k človeku, 

dôstojnosť muža a ženy, matriarchát, 

patriarchát, sexizmus)  

Kresťanské chápanie rovnakej dôstojnosti 

muža a ženy pred Bohom 

 

Žiak vie 

vysvetliť pôvod ľudských práv v židovsko-

kresťanskej viere v jedného Boha 

sformulovať pojem dôstojnosť človeka vo svetle 

viery a Svätého písma 

oceniť kresťanský pohľad pri hľadaní 

a akceptovaní dôstojnosti človeka 

prispieť k budovaniu dobrých vzťahov prejavením 

úcty každému človeku 

opísať vnímanie muža a ženy v rôznych kultúrach 

a rôznych historických kontextoch a porovnať ho s 

kresťanským  pohľadom 

oceniť uskutočňovanie sociálnych rolí muža a ženy 

z pohľadu kresťanského ideálu  

rozvíjať návyk vonkajších prejavov ohľaduplnosti 

a zdvorilosti voči opačnému pohlaviu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

  

Multikultúr

na výchova: 
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3. Ľudskosť                                          9. hod. 13. Odvrátená tvár 

ľudskosti 

14. Vojna 

v minulosti a dnes 

15. Zmysel utrpenia 

16. Boh ukrytý 

v biede sveta 

17. Božie kráľovstvo 

18. Opakovanie  

19. Ľudskosť, 

tolerancia 

20. Ježišov postoj 

k ľuďom na okraji 

21. Objavenie 

ľudskosti 

Obsahový štandard: 

Odvrátená tvár ľudskosti (zneužívanie, 

manipulácia, vojna – v minulosti a dnes, 

problém „spravodlivých“ vojen)  

Otázky o zmysle utrpenia, pochybnosť ako 

miesto komunikácie, Boh ukrytý v biede sveta 

(bol som hladný ....) 

Božie kráľovstvo  ako kráľovstvo pokoja  

Ľudskosť (búranie predsudkov, tolerancia, 

Ježišov postoj k ľuďom na okraji) 

Objavenie ľudskosti (vykúpenie – 

pozdvihnutie človeka)  

 

Žiak vie 

položiť si otázky o príčinách a zmysle ľudského 

utrpenia a hľadať na ne odpoveď 

na základe poznania dejinných súvislostí hľadať 

príčiny odvrátenej tváre ľudskosti 

vnímať nebezpečenstvo  náboženského 

fundamentalizmu, intolerancie a odsudzovania 

prejaviť vonkajší skutok empatie voči iným 

spoznať a odmietnuť manipuláciu 

 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj: 

 

Multikultúr

na výchova: 

 

4. dôstojnosť 

a výkon              
5. hod.  

22. Mať alebo byť 

23. Hodnota práce 

24. Veľkonočné 

obdobie 

 

25. Cirkev slabých 

26. Sv. pomazania 

chorých 

Obsahový štandard: 

„Mať“ alebo „byť“  

Hodnota práce a dôstojnosť človeka 

Cirkev slabých (etika chudoby 

a milosrdenstva v Cirkvi, sociálne učenie 

Cirkvi) 

Utrpenie – sviatosť pomazania chorých  

Žiak vie 

vymenovať dôsledky posudzovania hodnoty 

človeka na základe iba jeho výkonu 

porovnať Ježišov zákon lásky so sociálnymi 

zákonmi modernej spoločnosti 

integrovať hodnoty milosrdenstva do sústavy 

hodnôt sociálneho cítenia spoločnosti i jednotlivca 

nadchnúť sa pozitívnymi vzormi z dejín Cirkvi  

vytvoriť zákony „svedectva lásky“ obohacujúce 

spoločnosť (štát, mesto, školu, triedu). 

Mediálna 

výchova: 

 

Osobnostný 

a soc. rozvoj 

5. kultúra života                    8. hod 27. Kultúra rozvoj 

človeka 

28. Kultúra rozvoj 

spoločnosti 

29. Hodnoty kultúry 

života a smrti 

30. Ochrana hodnôt 

31. Ľudskosť – 

kresťanský ideál 

32. Kresťanské vzory 

33. Opakovanie 

Obsahové štandardy: 

Kultúra – rozvoj človeka, rozvoj ľudskej 

spoločnosti 

Hodnoty kultúry života a kultúry smrti 

(liberalizmus – relativizmus hodnôt, 

konzervativizmus – ochrana hodnôt)  

Ľudskosť – kresťanský ideál (kresťanské 

vzory)  

 

Žiak vie  

zdôvodniť prínos kresťanských hodnôt pre súčasnú 

kultúru 

na podklade Svätého písma posúdiť hodnotu 

človeka od počatia po prirodzenú smrť 

uvedomiť si kresťanské hodnoty integrované 

v spoločnosti 

akceptovať a preferovať život ako hodnotu 

zostaviť škálu osobných hodnôt (môj rebríček 

hodnôt) 

 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Mediálna 

výchova: 
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Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 
Názov predmetu Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

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

Ročník deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 

Charakteristika predmetu 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu má výrazne interdisciplinárny charakter, pretože sa 

dotýka všetkých oblastí a etáp ľudského života. Integruje v sebe pedagogické, biologické, 

psychologické i sociologické poznatky a aspekty o dospievaní, sexualite, o sociálnych 

vzťahoch a ich hodnote v ľudskom živote. 

Ciele 

Ciele výchovy k manželstvu a rodičovstvu sú zamerané tak, aby prispievali k výchove 

celej osobnosti dospievajúceho dievčaťa a chlapca, aby boli schopní poznávať a chápať 

mravné, sociálne, psychologické a fyziologické zvláštnosti ľudských jedincov podľa pohlavia, 

a tak vytvoriť optimálne medziľudské vzťahy s ľuďmi svojho a opačného pohlavia 

prostredníctvom čiastkových cieľov ako pomáhať žiakom v procese sebauvedomovania 

a sebaúcty, rozvíjania tolerancie a zodpovednosti ako základných podmienok humánnych 

vzťahov medzi pohlaviami, dať žiakom ucelený etický systém, ktorý im osobne umožní 

osvojiť si spoločensky žiaduce a eticky správne postoje, názory a presvedčenie, aby vedeli 

správne hodnotiť vzťahy medzi pohlaviami, vzťahy v manželstve a v rodine, viesť žiakov 

k pochopeniu lásky ako základnej zložky sexuality, pripraviť žiakov na zodpovedné 

rozhodovanie v kritických oblastiach psychosexuálneho vývinu na základe mravných 

a všeobecne platných hodnôt a noriem, prispievať k poznatkom o sexuálnom rozmere nášho 

života a k jeho pochopeniu. 

V tomto procese sú podstatné city, hodnoty a kultivovaná komunikácia, veľmi dôležité 

je sprostredkovať žiakom základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych 

zmenách v puberte, v týchto súvislostiach dať žiakom aj primerané informácie o anatómii 

a fyziológii rozmnožovacieho ústrojenstva ženy a muža, priblížiť im proces rozmnožovania, 

vnútromaternicový vývin plodu vrátane priebehu gravidity a pôrodu, vysvetliť žiakom význam 



230 

 

plánovaného rodičovstva, význam harmonickej a zdravej rodiny pre optimálny telesný a 

duševný vývin dieťaťa, zásady rodinnej výchovy, práva a povinnosti rodičov a detí. 

V neposlednom rade je nevyhnutné upozorniť nielen na prevenciu, ale je potrebné vysvetliť 

žiakom možné riziká predčasných a rizikových sexuálnych aktivít, vrátane nežiaducej 

gravidity, interrupcie, pohlavných chorôb a nákazy HIV/AIDS, zoznámiť žiakov s metódami 

plánovaného rodičovstva- prirodzené metódy plánovaného rodičovstva a metódy 

antikoncepcie a ich vplyv na zdravotný stav, vysvetliť žiakom nebezpečenstvo zneužívania 

drog pre reprodukčné zdravie, naučiť žiakov odolávať negatívnym vplyvom rovesníckych 

skupín, rôznym médiám, ale naučiť ich aj aktívnej obrane pred možným sexuálnym zneužítím, 

naučiť žiakov potrebným sociálnym zručnostiam, asertívnemu správaniu aempatie. V týchto 

súvislostiach im zdôrazniť význam sebaovládania a sebadisciplíny pri vytváraní kvalitných a 

rovnocenných medziľudských vzťahov. 

 

Obsah 

1. Priateľstvo 

 Citový vývin v období dospievania 

 Poznanie a pozitívny vzťah k druhým 

 Zmysel prvých priateľstiev a ich význam v živote dospievajúceho dievčaťa 

a chlapca Priateľstvo medzi chlapcami a dievčatami 

 Náklonnosť, zamilovanosť a láska.  

 Význam citov pre zdravý psychosexuálny rozvoj dievčat a chlapcov. 

2. Kultivované dospievanie 

 Psychické a fyzické zmeny v období dospievania  

 Menštruácia, polúcia. Masturbácia. 

 Potreba zvýšenej hygieny v období dospievania.  

 Vplyv telesných a psychických zmien v puberte na zmenu postojov dievčat 

a chlapcov k svojmu telu a zmeny v kvalite postojov k druhému pohlaviu 

 Rozdiely v psychosexuálnom vývine dievčat a chlapcov v období dospievania  

 Sexualita v živote človeka 

 Kultivovaný a kultúrny prejav sexuality ako obraz mravného a sexuálne zrelého 

človeka. Požiadavka pohlavnej zdržanlivosti (pohlavnej abstinencie) v období 

dospievania ako podmienka udržania a posilňovania sexuálneho 

a reprodukčného zdravia 

 Rozdiely medzi biologickou. psychologickou a sociálnou zrelosťou 

3. Anatómia a fyziológia rozmnožovacích ústrojov 

 Stavba a funkcia rozmnožovacích ústrojov 

 Oplodnenie, priebeh gravidity 

 Vývin plodu, pôrod, zásady starostlivosti o gravidnú ženu a plod, úcta 

a ohľaduplnosť k tehotnej žene 

 Starostlivosť o novorodenca, prirodzená výživa dieťaťa 

 Negatívne vplyvy ohrozujúce zdravie a život plodu: drogy (alkohol, fajcenie, 

dalšie drogové závislosti), stres, nesprávna výživa, rizikový spôsob života. 

4. Zodpovedný prístup k sexualite 

 Sexualita ako prirodzený prejav ľudského jedinca, ale aj ako prejav kultúrnosti 

 a kultivovanosti osobnosti človeka 

 Nebezpečenstvo citového otupenia pri odtrhnutí sexu od osobného vzťahu 

a zodpovednosti 

 Oddialenie sexuálnych aktivít do nadviazania trvalého partnerského vzťahu – 
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 zdravotné a psychologické riziká striedania sexuálnych partnerov 

 Vernosť a poznanie sexuálneho partnera a jeho zdravotného stavu ako najlepšia 

prevencia pred infekciou HIV/AIDS a pred pohlavnými chorobami 

 Riziká riskantného sexuálneho správania: šírenie AIDS a ďalších pohlavných 

chorôb, nežiaduca gravidita, nechcené deti, interrupcie, nezrelé manželstvá 

 Optimálne podmienky pre zdravé a šťastné rodičovstvo, plánované rodičovstvo 

 Základné poučenie o prirodzených metódach plánovaného rodičovstva 

a o antikoncepcii 

5. Negatívny vplyv drogových závislostí na sexuálne a reprodukčné zdravie 

 Drogy a ich vplyv na sexuálne správanie – strata zábran, riziko predčasných 

 sexuálnych aktivít s ich negatívnymi dôsledkami 

 Zdravotné a sociálne riziká zneužívania drog 

 Formy aplikácie drogy a možnosť nákazy HIV/AIDS 

 Drogy v období gravidity a počas dojčenia, riziká pre plod a novorodenca 

6. Zásady bezpečného správania 

 Prejavy týrania a zneužívania detí 

 Nebezpečenstvo detskej pornografie a sexuálneho zneužívania detí 

 Spoločenská a osobná ochrana pred týmito sociálno-patologickými prejavmi 

 Príprava detí na aktívnu sebaobranu a naučenie bezpečného správania a riešenia 

krízových situácií 

 Proces výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
Ročník: deviaty 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard 
Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 

Úvod do 

predmetu 

 VMR 

Priateľstvo 
 

7 

 

 

Úvodná hodina 

Citový vývin v období dospievania 

Poznanie a pozitívny vzťah k druhým 

Dar priateľstva v živote dospievajúceho 

dievčaťa a chlapca 

Náklonnosť, zamilovanosť a láska 

 Zdravý psychosexuálny rozvoj dievčat 

a chlapcov. 

Predmet VMR a jeho význam 

v živote človeka. 

Vysvetliť pojmy, citový vývin pozitívny 

vzťah k druhým 

rozdiel medzi dospievajúcim chlapcom, 

dievčaťom 

rozdiel medzi priateľstvom a láskou 

zdravý psychosexuálny rozvoj 

Vie vysvetliť význam predmetu pre praktický 

život 

Vie vysvetliť pojmy,uviesť príklady 

Vie vysvetliť význam v životných situáciách 

Chápe význam, vysvetlí – čo znamená pre 

človeka priateľ 

Chápe a vysvetlí  rozdiel medzi pojmov 

Vie vysvetliť význam citov 

 

 

OŽZ 

 

 

Kultivované 

dospievanie 
7 Psychické a fyzické zmeny v období 

dospievania, menštruácia, polúcia, 

masturbácia. 

Hygiena v období dospievania 

Kultivovaný a kultúrny prejav sexuality 

/ 

Pohlavná zdržanlivosť 

Biologická, psychologická a sociálna 

zrelosť. 

Význam vianočných zvykov pre  rodinu 

– pre mňa 

Vysvetliť pojmy psychické a fyzické zmeny, 

menštruácia, polúcia, masturbácia. 

 

Dôležitosť osobnej hygieny 

Vysvetliť pojem kultivovaný a kultúrny 

Vysvetliť pojmy pohlavná zdržanlivosť 

Vysvetliť pojmy biologická, psychologická a 

sociálna 

Chápe a vysvetlí význam pojmov 

Chápe význam, vysvetlí telesné a psychické 

zmeny v puberte 

Vie vysvetliť význam pojmov, vie uviesť 

príklady v životných situáciách 

Vie vysvetliť pojem pohlavná zdržanlivosť 

Vie vymenovať vlastnosti 

Vie vysvetliť,  čo znamenajú sviatky v kruhu 

rodiny 

 

 

OŽZ, VRm 

 

 
TVP 
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Anatómia a 

fyziológia 

rozmnožovacích 

ústrojov 

6 Stavba a funkcia rozmnožovacích 

ústrojov 

Oplodnenie, priebeh gravidity, vývin 

plodu, pôrod, starostlivosť o 

novorodenca, prirodzená výživa 

dieťaťa.Úcta a ohľaduplnosť k tehotnej 

žene.Negatívne vplyvy ohrozujúce 

zdravie a život plodu: drogy (alkohol, 

fajčenie, ďalšie 

drogové závislosti), stres, nesprávna 

výživa, rizikový spôsob života. 

 

 

Vysvetliť pojmy oplodnenie, gravidita, pôrod 

 

 

Vysvetliť pojmy úcta a ohľaduplnosť stres 

rizikový spôsob života. 

Vie pomenovať, vie vysvetliť funkcie 

Vie vysvetliť pojmy 

Chápe význam, vie vysvetliť pojem 

Vie vymenovať nebezpečenstvá, vie vysvetliť 

ako sa vyhnúť nežiaducim vplyvom 

 

 

 

OŽZ 

TVP 

Zodpovedný 

prístup k sexualite 
7 Sexualita  prirodzený prejav ľudského 

jedinca,  prejav kultúrnosti a 

kultivovanosti  

Nebezpečenstvo citového otupenia,  sex 

a osobná zodpovednosť 

Zdravotné a psychologické riziká 

striedania sexuálnych partnerov 

Pohlavné choroby - riziká riskantného 

sexuálneho správania:  

Nežiaduca gravidita,  

Interrupcie, antikoncepcia 

Nezrelé manželstvá 

Vysvetliť pojmy kultúrnosť a kultivovanosť  

citového otupenia 

 

zdravotné a psychologické riziká  

nežiaduca gravidita  

interrupcie, antikoncepcia 

 nezrelé manželstvá 

 

Vie vysvetliť pojmy, vie uviesť príklady 

Chápe pojmy a nebezpečenstvo 

Vie vysvetliť pojmy, vie poukázať na 

nebezpečenstvá 

Chápe význam plánovaného rodičovstva 

Chápe nebezpečenstvo pohlavného 

zneužívania, pornografie,  

Vie vysvetliť možné následky, vie vysvetliť 

pojmy Chápe význam zodpovednosti 

sexuálneho života 

 

OŽZ 

 

Negatívny vplyv 

drogových 

závislostí na 

sexuálne a 

reprodukčné 

zdravie 

4 Drogy  -  vplyv na sexuálne správanie – 

strata zábran, 

Zdravotné a sociálne riziká zneužívania 

Drogy a možnosť nákazy HIV/AIDS 

Vysvetliť pojmy 

strata zábran 

zneužívania 

HIV/AIDS 

Vie uviesť druhy, príklady 

Vie uviesť príklady, vie vysvetliť pojmy  

Vie vysvetliť pojmy, uviesť príklady 

 

OŽZ 

 

TVP 

Zásady 

bezpečného 

správania 

2 Prejavy týrania a zneužívania detí. 

Správania a riešenia krízových 

situácií.Ekologická  

Vysvetliť pojmy týranie a zneužívanie 

krízová situácia 

Vie vysvetliť nebezpečenstvo detskej 

pornografie 

Vie vysvetliť bezpečné správanie 

v modelových situáciách 

OŽZ, TVP 
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Výtvarná výchova 

 
Názov predmetu Výtvarna výchova 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, deviaty 

Škola ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu. Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

 
 
 

Charakteristika vyučovacieho predmetu 

Vzdelávacia oblasť nadväzuje na primárny stupeň výchovy a vzdelávania, na ďalšie 

rozvíjanie žiakových kreatívnych vyjadrovacích schopností prostredníctvom vybraných 

vyjadrovacích prostriedkov výtvarného umenia, hudby, dizajnu, architektúry, filmu, 

elektronických médií. Toto vyjadrovanie je chápané vo vzťahoch k dramatickým aj literárnym 

vyjadrovacím prostriedkom a v širších súvislostiach kultúry – v rámci spoločných tém 

a medzipredmetových väzieb aj s predmetmi ostatných vzdelávacích oblastí. Dôležitým 

poslaním oblasti je budovanie vlastnej kultúrnej identity, chápanie miesta súčasného umenia 

v živote žiaka a aktívna účasť na ňom ako aj rozvíjanie schopnosti porozumieť iným kultúram. 

Ciele vyučovacieho predmetu 

Absolvovaním tejto vzdelávacej oblasti žiak by mal:  

 mať povedomie vlastnej kultúrnej identity, rozvíjať vlastné kultúrno-historické 

vedomie 

 rozvíjať kultivovanú vizuálnu, sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť  

 získať schopnosť kreatívneho vyjadrovania myšlienok, skúseností a emócií  

 prostredníctvom rôznych médií, vrátane hudobných umení, scénických umení, 

písaného a hovoreného slova, výtvarných prostriedkov, elektronických médií  

 využívať základné kultúrne nástroje na kultivovanú komunikáciu, 

 rozlišovať rôzne súčasti kultúry (umenie, veda, náboženstvo, šport a i.), rozumieť ich 

úlohe v živote jednotlivca a spoločnosti  

 rozlišovať hlavné umelecké druhy, opisovať svoje estetické zážitky z vnímania 

umeleckých diel 

 chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v každodennom živote  

 chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti a v kultúre  

 chápať význam kultúrnych a umeleckých pamiatok 
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 porozumieť súčasnej umeleckej a kultúrnej tvorbe  

 zaujímať sa o kultúrne dedičstvo svojho regiónu, národa a štátu a zoznamovať sa s kultúrou 

iných národov a regiónov 

 získavať informácie o miestnom, národnom, európskom a svetovom kultúrnom  

 dedičstve, vedieť ich spracovať a kriticky vyhodnocovať  

 získať vedomosti o významných umeleckých dielach z európskej tradície  

 vážiť si celosvetové kultúrne dedičstvo, kultúrne a umelecké hodnoty rôznych svetových 

kultúr, rešpektovať a tolerovať hodnoty iných kultúr  

 poznať zákonitosti etikety, vedieť kultúrne komunikovať na základe pravidiel etikety  

 zaujímať zodpovedné postoje k súčasnej kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram  

 uplatňovať kritické myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom 

 mať základné interkultúrne kompetencie pre komunikáciu s príslušníkmi iných kultúr 

Kľúčové kompetencie žiakov 

Žiak by mal mať po absolvovaní nižšieho sekundárneho vzdelania určité vedomosti, 

zručnosti a postoje. 

 

VEDOMOSTI: 
 

Vo výtvarnej výchove   je väčšina vedomostí získavaná a zároveň overovaná 

prostredníctvom praktických  činností žiaka. Časť vedomostí o výtvarnom umení a vizuálnej 

kultúre sa vytvára počas motivačej, expozičnej a diskusnej časti vyučovania a je podporená 

vizuálnymi materiálmi /edukačné DVD, knihy, časopisy, publikácie, internetové galérie / 

 

ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI: 
 

FORMÁLNE ZRUČNOSTI Žiak dokáže: 

 zvládnuť základy proporčnej stavby zobrazovaného predmetu 

 vybrať časť videnej skutočnosti za účelom zobrazenia 

 hrať sa s jednoduchými animačnými trikmi, kamuflážou a napodobeninou 

 vyjadriť   sa   základnými   technickými   postupmi   kreslenia,   maľovania,   

jednoduchých grafických techník, fotografovania, priestorového vytvárania objektu, 

plastiky, skulptúry 

 vytvoriť   základný  rozvrh   architektonického   tvaru   a priestoru,   kresbu   

jednoduchého dizajnérskeho návrhu 

 vo svojom vyjadrovacom procese spracovať charakteristické podnety z prostredia 

svojho regiónu 

 vo  svojom  vyjadrovacom  procese  (  výtvarnom,  hudobnom,  literárnom  )  

spracovávaťpodne ty z iných predmetov 

 

TECHNICKÉ ZRUČNOSTI Žiak dokáže: 

 narábať s rôznymi nástrojmi 

 kresliť prostredníctvom linky a šrafovania, tieňovania 

 zvládnuť technické základy usporiadania a miešania farieb na palete i na obraze 

 zvládnuť konštrukčno-technické úkony s materiálmi 

 zvládnuť techniku konštrukcie vonkajšieho tvaru 

 zvládnuť jednoduché techniky odtláčania 
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 zvládnuť  základy  modelovania  predmetných  tvarov,  odtláčania  do  modelovacej  

hmoty a jednoduchého odlievania reliéfu do sadry 

 zvládnuť techniku skladania a spájania priestorových tvarov do asambláží 

 zvládnuť základné grafické operácie na počítači 

 

MENTÁLNE SPÔSOBILOSTI Žiak dokáže: 

 vedieť odôvodniť výber časti alebo prvkov zobrazovanej skutočnosti 

 chápať niektoré spôsoby notácie (mapa, partitúra, plán) ako výtvarný spôsob 

vyjadrovania skutočnosti 

 vnímať a analyticky porovnávať charakter okolitej krajiny 

 uvedomovať si možnosti výtvarného vyjadrenia niektorých podnetov prírodovedy 

 pokúšať sa o charakterizáciu seba samého, o vlastnú ikonografiu, značku 

 

POSTOJE: 

Hlavnou kompetenciou v oblasti postojov je tvorivý prístup – žiak je vedený k tomu, 

aby pri každej edukačnej  téme volil svoje vlastné, teda autentické riešenie a postupne 

formuloval svoj estetický i hodnotiaci názor. 

U žiaka by sa mali sformulovať tieto postoje: 

 otvorenosť voči experimentovaniu s farbou, hmotou, tvarom, technikou, postupom, 

motívom a témou 

 otvorenosť voči hľadaniu analógií (tvarových, materiálových, výrazových) 

 schopnosť spontánnych výtvarných riešení 

 náklonnosť k uvedomenému hľadaniu vlastných riešení, odklon od vyjadrovacích  

schém 

 tolerancia voči rôznym typom vyjadrovania, vkusu iných ľudí 

 aktívny prístup ku svojmu prostrediu, citlivá reflexia jeho hodnôt 

 hľadať vlastné cesty seba vyjadrenia, budovanie vlastného vkusu a imidžu 

Stratégia vyučovania 

Voľba určitej metódy,formy alebo techniky práce na VV závisí od obsahu, ktorý treba 

stvárniť,od vekových osobitostí a zručností žiakov. Vo VV preto nepoznáme univerzálne 

metódy a techniky. 

Metódy, ktoré môžeme vhodne využiťsú: 

 podľa typu a fáz vyučovania (metódy motivačné,vysvetľovacie,aplikačné / 

 podľa psychologického hľadiska (pozorovanie a vnímanie javov 

zrakom,sluchom,hmatom ) 

 podľa počtu žiakov,s ktorými pracujeme (individuálna práca,práca vo 

dvojiciach,tímová práca,frontálna práca ) 

 podľa charakteru zdroja informácíí /internet, knižné publikácie,galérie,výstavy, 

exkurzie,výlety,vychádzky,metódy pozorovania objektov / 

 podľa výchovnej perspektívy (metódy osvojovania vedomostí a zručností aj metódy 

citovej výchovy ) 

 podľa miery aktivity žiakov (experimentovanie,riešenie problému,dotváranie,práca v 

materiáli,práca s umeleckým dielom,demonštrácia techniky,práca s počítačom 

a elektronickými médiami) 
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Učebné zdroje 

 reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách 

 internetové stránky zamerané na výtvarné umenie 

 filmové, hudobné a literárne ukážky 

 kultúrne inštitúcie a galérie prezentujúce diela výtvarných umelcov 

 výtvarná tvorba žiakov 

 prírodné objekty 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Na základe dohody pedagógov v rámci predmetovej komisie sa na predmete VV 

nehodnotí výsledok práce, ale proces výtvarnej činnosti. Ťažiskom  hodnotenia je osobný 

rozhovor so žiakom, v ktorom učiteľ žiakovi poskytne veku primeranú , analyticky podloženú 

spätnú väzbu o rôznych aspektoch jeho činnosti. Predmet VV je na vysvedčení klasifikovaný 

známkami. 

Pri hodnotení pristupujeme k žiakom diferencovane podľa aktivity, úsilia, schopnosti 

vyjadriť samostatný názor, tvorivosti a originality myslenia ako aj  výtvarného vyjadrovania 

sa. 
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Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: piaty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Výtvarný jazyk 

/základné prvky 

Výtvarného    

vyjad- 

renia 

3 Negatív a pozitív 

Plošné vyjadrenie 

Plastické vyjadrenie 

Vyjadriť tvar /výrazný obrysový tvar / 

Vyjadriť farebnosť 

Vyjadriť plastičnosť predmetov, prírodnín 

Žiak dokáže vnímať a zobraziť 

rôznorodosť tvarov, farebnosti i 

priestorové princípy predmetov  /prírod-  

nín / zvláda prácu s ceruzou, štetcom 

a základy modelovania 

Matematika 

Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

3 Kresba a maľba podľa 

skutočnosti 

predmet 

zátišie 

krajina 

Rozlišovať a zobrazovať vonkajšie znaky a 

vnútorné členenie umelých / prírodných / 

foriem, ich rezov a štruktúr. Rozvíjať 

priestorové videnie, analýza priestoru 

Žiak pozná a zvláda základy proporčnej 

stavby 

zobrazovaného predmetu. Žiak ovláda 

lineárnu kresbu 

/modeláciu šrafovaním, tieňovaním / a 

maľbu 

pastelom i temperovými farbami 

Biológia 

Enviromentál

na 

výchova 

Podnety 

výtvarného 

umenia /výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

3 Ranokresťanské um. 

Byzantské umenie 

Mozaika, ikona 

Prehlbovať estetické cítenie a vzťah k umeniu 

ranných kresťanov ,poznať podmienky vzniku. 

Kresbový návrh a ukladanie obrazu do štvor- 

čekov alebo kociek /mozaika / 

Prehlbovať estetické cítenie a vzťah k 

umeniu 

ranných kresťanov, poznať podmienky 

vzniku. 

Kresbový návrh a ukladanie obrazu do 

štvorčekov alebo kociek /mozaika / 

Dejepis 

Multikultúrna 

výchova 

Podnety filmu 

a videa 
2 Úvod do filmovania 

Záber 

Spájanie obrazov 

Spoznávať podstatu filmovania / záber, strih, 

videozáznam /.Pochopiť zmenu výtvarnej 

formy pri experimentovaní s materiálom 

 Žiak dokáže hľadať výsek časti 

skutočnosti a vie slovne vyjadriť dej. 

Vie vytvoriť koláž, montáž 

Filmové 

umenie 

Slovenský 

jazyk 
Podnety 

tradičných 

remesiel 

4 Drotárstvo 

Sklenárstvo 

Hrnčiarstvo 

Murárstvo 

Oboznámiť s ľudovými remeslami.Využiť 

výrazové možnosti materiálov pri tvorbe 

objektov a dekoratívno-úžitkových predmetov 

Žiak dokáže pracovať s rôznym 

materiálom / hlina, 

drôt,prútie,sklo / a pozná technológiu 

ich spracovania.Zvláda narábanie s 

rôznymi nástrojmi / špachtľa, rydlo/ 

 Slovenský 

jazyk 

a literatúra 

Dejepis 



239 

 

Podnety hudby 

a literatúry / syn- 

estetické podnety 

2 Ilustrácia príbehu 

Interpretácia hudby 

Rozvíjať predstavivosť a tvorivosť. Vyjadriť 

vzťahy v prostredí, výtvarne vyjadriť hudobný 

a literárny zážitok 

Žiak vie zobraziť dej, vie odlíšiť 

popredie od pozadia 

a farbou experimentovať pri vyjadrení 

literárneho 

a hudobného zážitku 

 

Podnety 

architektúry 
2 Vývoj architektúry 

Hravé skúmanie 

priestoru 

Spoznávať rôzne štýly architektúry. 

Experimentovať a objavovať pri hre s 

architektonickými útvarmi výtvarno-technické 

princípy, funkčnosť a estetičnosť 

Žiak vie rozlíšiť druhy architektúry 

podľa základných 

znakov, dokáže hodnotiť jej úžitkovú a 

estetickú funkciu 

 

Zdravý 

životný štýl 

Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

2 Výtvarné hry 

s problematikou 

dejepisu /geografie 

Porovnávať analógie s látkou dejepisu 

/geografie /. Pri hre s historickými, 

geografickými a geodetickými symbolmi 

vytvoriť mapu 

Žiak vie vytvoriť nekonvenčnú mapu. 

Dokáže napodobniť kresbou , maľbou 

,skladaním aj vlastnými symbolmi 

udalosť z dejepisu 

 

Enviromentál

na 

výchova 

Tradícia a identita 

/kultúrna krajina 
2 Výtvarné reakcie na 

rôzne typy regionálnych ornamentov 

Ornamenty iných 

kultúr 

Spoznávať a reprodukovať prvky diel 

regionálnych i inokultúrnych umelcov/ vitráž, 

maľba 

na sklo / 

Štylizácia prvkov, ornamentika 

Žiak dokáže charakterizovať a rozlíšiť 

ornamenty domácich umelcov ,ale i 

umelcov iných kultúr. 

Vie vytvárať formálne série z jedného 

motívu, vie tvoriť variácie motívov i 

originálne vlastné ornamenty 

 

Multikultúrna 

výchova 

Podnety dizajnu 2 Návrh loga, značky 

Ex libris 

Oboznámiť s typmi a zákonitosťami 

lineárneho a plošného písma i jeho využitím 

v praxi. Účelovosť a estetičnosť. 

Dizajn- priemyselné výtvarníctvo 

Žiak vie vyjadriť značkou /logom / 

výrobok, firmu, vie 

dotvárať vhodným symbolom/ 

ornamentom /.Ovláda jednoduché 

techniky odtláčania / frotáž, monotypia 

 

Škola v galérii- 

galéria v škole 
2 Umelecké dielov galérii /návšteva 

výstavy, galérie/ 

Internetová galéria 

Oboznámiť s funkciou a systémom rôznych 

druhov galérií. Objavovať prvky obrazu v 

galerijnej zbierke. 

Žiak dokáže interpretovať 

charakteristické prvky umeleckých diel 

reprezentujúcich súčasné tendencie 

vizuálnych umení. Vie využiť médiá, 

internet v umení 

Galérie 

Informatika 

Mediálna 

výchova 

Podnety 

fotografie 
2  Základy práce s fotoaparátom 

Hry s ostrosťou 

Hry s ostrosťou Hry s ostrosťou 

Ekologická etika  z pohľadu žiaka / zber 

odpadu, neznečisťovať  

Rozvíjať cit a pochopenie pre estetický výber a 

usporiadanie objektov pri experimentovaní so 

záberom pre fotografiu 

Žiak ovláda základy práce s 

fotoaparátom, dokáže vybrať časť 

videnej skutočnosti za účelom 

zobrazenia 

Mediálna 

výchova 

Ochrana 

života a 

zdravia 
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Mediálna 

výchova 

Ochrana života a 

zdravia 

2 Kubizmus a konštruktivizmus 

Surrealizmus 

Abstraktné umenie 

Oboznámiť so znakmi konkrétnej /realistickej/ 

a abstraktnej výtvarnej tvorby. Analýza 

tvarových, farebných, kompozičných znakov 

zátišia a abstraktných výtvarných prejavov 

Oboznámiť so znakmi konkrétnej 

/realistickej/ a abstraktnej výtvarnej 

tvorby. Analýza tvarových, farebných, 

kompozičných znakov zátišia a 

abstraktných výtvarných prejavov 

Matematika 

Dejepis 

Multikultúrna 

výchova 

Elektronické 

médiá 
2 Skenovanie- úprava digit. obrazu 

Základné 

operácie s digit. obrazom- úprava 

digit.fotografie v PC 

Získavať a rozvíjať základné zručnosti pri práci 

s počítačom- skenovanie, rozmnožovanie, 

zväčšovanie, zmenšovanie, otáčanie obrázka 

/fotografie / 

Vytvoriť konečný efekt –Zmena fotografie 

Žiak ovláda základné operácie na 

počítači, vie ich tvorivo využívať pri 

experimentovaní 

s obrázkom, fotografiou. 

Vie vytvárať formálne série z jedného 

motívu 

a jednoduché variácie motívu 

Mediálna 

výchova 

Informatika 

 

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: šiesty 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Výtvarný jazyk 

/základné prvky 

výtvarného 

vyjadrovania 

3 Mierka a proporčné 

vzťahy 

Operácie 

s proporciami /predmet, zátišie, krajina 

Výtvarne analyzovať  a vyjadriť tvarové 

a farebné znaky zaujímavých predmetov 

/ krajiny / pričom zachovať určité 

proporcie, mierku, pomer a vyváženosť 

Žiak dokáže vnímať a výtvarne vyjadriť 

proporčné 

vzťahy predmetov a experimentovaním 

s výrazovými prostriedkami odhaľovať 

netradičné operácie s proporciami 

/výška, šírka, pomer hlavných častí/ 

Matematika 

Enviromentál

na 

výchova 

Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

3 Kreslenie figúry podľa skutočnosti,  

pämati 

-opisu 

Výtvarne zobraziť ľudskú figúru, vnímať, 

spresňovať a analyticky porovnávať jej 

proporcie. Odhaľovať a zobrazovať zákonitosti 

biologickej stavby človeka 

Žiak ovláda a vie výtvarne vyjadriť 

základy proporčnej stavby človeka. 

Dokáže figúru štylizovať 

i dotvárať podľa fantázie 

Biológia 

Ochrana 

života a 

zdravia 

Podnety 

výtvarného 

umenia /výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

2 Kinetické /svetelné umenie 

Op-art 

Výtvarným vyjadrením obohatiť tradičné 

výrazové prvky o prvky pohybu 

Vyvolať dojem kmitavého pohybu krivkami 

/elipsa, špirála ,parabola, hyperbola / 

 Žiak vie využiť statické a dynamické 

vlastnosti línie vo svojom výtvarnom 

prejave. Dokáže vyjadriť napätie a 

pohyb rôznorodosťou kriviek a tvarov 

Matematika 

Informatika 
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Podnety 

výtvarného 

umenia /výtvarné 

činnosti 

inšpirované 

dejinami umenia 

3 Stredoveké umenie 

Gotické umenie 

Vitráž 

Vnímať a hodnotiť výtvarné diela stredoveku 

a gotiky. Spoznávať historickú podmienenosť 

architektúry a jej vplyv na formovanie 

prostredia 

Žiak pozná charakteristické výtvarné 

diela a stavebné štýly stredovekého 

umenia a gotiky. Ovláda funkcie výtv. 

diela vo vzťahu k dobe, životu a 

spoločnosti 

dejepis 

Podnety 

fotografie 
2 Inscenovaná fotografia 

Zmeny osvetlenia- 

vplyv na plasticitu 

Oboznámiť s podstatou inscenovanej 

fotografie. Rozvíjať cit a pochopenie pre vplyv 

svetla a zmeny svetla na plasticitu objektov 

Žiak dokáže experimentovať s využitím 

svetla, ostrosťou a neostrosťou  záberu, 

pozná aj výtvarné problémy 

komponovania záberu a jeho osvetlením 

Informatika 

Mediálna 

výchova 

Podnety filmu a 

videa 
2 Vzťah obrazu a zvuku 

vo filme 

Hudba, hlas a slovo, strih 

Spoznávať základné vyjadrovacie prostriedky 

vizuálnych umení, nadobúdať gramotnosť 

v oblasti vizuálnej kultúry 

Žiak pozná a overuje techniku vzniku 

videozáznamu, vie citlivo prepojiť obraz 

so zvukom /hudbou / a dokáže 

expreimentovať so strihom v krátkej 

nahrávke z akcie v triede 

Mediálna 

výchova 

Hudobná 

výchova 

Podnety 

architektúry 
2 Urbanizmus / plán 

mesta ,štruktúra zón, 

doprava / 

Rozvoj vzťahu k architektonickým 

priestorovým formám a životnému prostrediu. 

Urbanistické riešenie krajiny ,rozvoj 

Žiak dokáže chápať niektoré spôsoby 

notácie / plán 

mesta / ako výtvarný spôsob 

vyjadrovania skutočnosti Chápe 

nezastupiteľnosť architektúry 

Enviromentál

na 

výchova 

Tvorba 

projektu 

Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

2 Výtvarné hry 

s problematikou 

dejepisu /geografie 

Porovnávať analógie s látkou dejepisu 

/geografie /. Pri hre s historickými, 

geografickými a geodetickými symbolmi 

vytvoriť mapu 

Žiak vie vytvoriť nekonvenčnú mapu. 

Dokáže napodobniť kresbou , maľbou 

,skladaním aj vlastnými 

symbolmi udalosť z dejepisu 

Dejepis 

Geografia 

Enviromentál

na 

výchova 

Podnety dizajnu 2 Odevný dizajn 

Módny doplnok 

Rozvoj vedomostí o odevnom dizajne- 

účelová a estetická stránka. Experimentálnymi 

činnosťami rozvíjať vzťah k materiálu a jeho 

spracovaniu, cibriť estetický vkus žiaka 

Žiak dokáže experimentovať v materiáli, 

zvláda konštrukčno-technické úkony 

/krčenie, trhanie, skladanie/ a vytvorí 

netradičný odev, odevný módny 

doplnok 

s rešpektovaním tvaru, vzhľadu a 

funkcie 

 

Estetická 

výchova 

Podnety 

tradičných 

remesiel 

4 Košikárstvo 

Šperkárstvo 

Klampiarstvo 

Rezbárstvo 

Spoznávať výrazové vlastnosti prírodných 

materiálov / štruktúra,, tvrdosť, ohybnosť, 

pružnosť/ a využitie v dekoratívno-úžitkovej 

tvorbe 

Žiak vie pracovať s rôznymi materiálmi, 

chápe praktické a estetické funkcie 

trojrozmerných foriem a 

pozná podstatu technológie tradičných 

remesiel 

Enviromentál

na 

výchova 

Svet práce 
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Elektronické 

médiá 
2 Spracovanie obrazu 

/vrstvy, filtre, farebné variácie/ 

Písmo a obraz 

/ montáž obrazu 

Rozvíjať vedomosti a zručnosti pri práci 

s počítačom /montáž obrazu, transformácie, 

simulovanie vrstiev a filtrov / 

Žiak vie samostatne a tvorivo používať 

vyjadrovacie prostriedky elektronických 

médií. Vie komponovať, štylizovať a 

prostredníctvom toho vyjadriť vlastné 

nápady, koncepty 

Mediálna 

výchova 

Informatika 

Podnety hudby 

a literatúry /syn- 

estetické podnety 

2  Farebná hudba /objekt, 

hudobno-vizuálny nástroj/ 

Zvuková plastika 

/ objekt /Hry s ostrosťou Hry s 

ostrosťou Ekologická etika 

z pohľadu žiaka / zber 

odpadu, neznečisťovať 

z hľadiska,  

 

 

Rozvoj vedomostí, zručností a estetického 

cítenia pri spracovávaní podnetov z hudby 

a literatúry. Obohacovať predstavivosť 

a fantáziu pri hľadaní vzťahu medzi akustickým 

a vizuálnym umením -improvizácia 

Žiak dokáže pomocou hudby, literatúry 

a využitím nadobudnutých zručností 

ovládania médií vlastným tvorivým 

postupom zapisovať zvuk, hudbu, slovo 

Mediálna 

výchova 

Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

2 Podnety prírodopisu /prírodné štruktúry/ 

Fauna 

Flóra 

Odhaľovať zákonitosti stavby prírodnín 

/prírodné štruktúry/ a v materiáli tvorivo 

vytvárať 

nové motívy prírody: fauna, flóra 

Žiak vie experimentovať v materiáli 

s vybratými časťami vidnej skutočnosti, 

dokáže ich obmieňať do fantastických 

tvarov a zvláda konštrukčno-technické 

úkony s materiálmi /krčenie, skladanie, 

vrstvenie , atď. 

Biológia 

Geografia 

Enviromentál

na 

výchova 

Tradícia a identita 

/ 

kultúrna krajina 

2 Architektúra /odev,  zvyky, jedlá 

Výtvarné reakcie na tradičné formy 

Spoznávať, reprodukovať a tvorivo obmieňať 

tradičné formy v regióne. Vymýšľať a 

kombinovať vzniknuté novotvary. Aplikovať 

na súčasný odev, architektúru, zvyky, jedlá, 

atď. 

Žiak dokáže vo svojom výtvarnom 

vyjadrovacom procese spracovať 

charakteristické podnety 

z prostredia regiónu a vytvoriť nové 

netradičné variácie v prírodnom 

materiáli 

Občianska 

výchova 

Dejepis 

 

Základná škola Nábrežie Dr. Aurela Stodolu, Liptovský Mikuláš 

 

Predmet: Výtvarná výchova 

Ročník: siedmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Výtvarný 

jazyk/základné 

prvky výtvarného 

vyjadrovania 

3 Poriadok a chaos /symetria, asymetria/, 

usporadúvanie prvkov v kompozícii, 

miešanie 

prvkov /hybridácia 

Poznávaním zásad lineárnej, farebnej a plošnej 

kompozície rozvíjať cit pre výber a 

usporiadanie prvkov v symetrickej a 

asymetrickej plošnej kompozícii 

Žiak dokáže pomenovať a výtvarne 

vyjadriť prvky v rôznych symetrických a 

asymetrických kompozíciách 

a experimentovať s nimi na ploche / 

Kachlička-farebný papier / 

Matematika 
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Možnosti 

zobrazovania 

videného sveta 

3 Kreslenie priestoru 

/perspektíva  architektúry ,ulice ,krajiny 

Rozvíjať pozorovanie, priestorové a 

perspektívne videnie sveta pri 

výtvarnom zobrazení architektúry, ulice a 

krajiny /lineárna a centrálna perspektíva/ 

Žiak pozná a vie využiť vo výtvarnom 

prejave princípy priestorového 

a perspektívneho zobrazovania, 

rešpektuje vzájomné vzťahy a proporcie 

v perspektívnom priestore / Kresba / 

Biológia 

Geografia 

Podnety 

výtvarného 

umenia/médiá, 

štýly, procesy, 

techniky, témy 

2 Dada, neodada /protipól realistického 

zobrazenia / 

Akčné umenie 

Vnímať, spoznávať a hodnotiť výtvarné štýly, 

procesy a techniky a pozorovať ich vplyv 

na človeka 

/náhoda, fantázia, šokovanie, provokácia / 

AU-dej, čin, fyzický úkon, predvedenie  

Performancia -druh AU 

 Žiak sa vie oslobodiť od známej reality 

a dokáže tvoriť vlastnú 

skutočnosť/fantáziu/ s využitím 

netypických výtv. Materiálov 

,kontrastov /Asambláž/ 

Žiak chápe a vie vytvárať dej a zmeny 

dejov v priestore, dokáže pred divákom 

vo vystúpení zapájať svoje telo, gestá a 

mimiku tváre 

Technická 

výchova 

Telesná a 

športová 

výchova 

Podnety 

výtvarného 

umenia 

3 Renesančné umenie 

/maľba, architektúra, odievanie 

Spoznávať a vnímať historickú podmienenosť 

renesančnej maľby ,architektúry a odievania 

/Leonardo da Vinci,Raffael,Michelangelo 

Žiak pozná charakteristické renesančné 

výtvarné diela, stavebný štýl ,znaky 

dobového odievania a dokáže ich 

hodnotiť i reprodukovať /Kresba, 

maľba/ 

Dejepis 

Podnety 

fotografie 
2 Fotografická reportáž/spájanie  obrazov, 

tvorba deja, záznam akcie performancie 

Rozvíjať poznatky a zručnosti pri spracovávaní 

obrazov do fotografických reportáží 

/obraz,záznam, akcia, performancia 

Žiak dokáže experimentovať s obrazmi 

fotografie, vie ich spracovať 

komponovať a spájať do deja v časovej 

i logickej následnosti /Fotomontáž / 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

Mediálna 

výchova Podnety filmu a 

videa 
2 Scenár –literárna príprava filmu a videa 

Poznatky o lit. scenári 

Príprava lit. scenára 

Získať poznatky prípravy literárneho scenára 

/scenárista, literárny scenár, dialóg, monológ 

Technický scenár /obraz, rad obrazov 

Žiak vie aplikovať vedomosti z 

literatúry pri príprave literárneho 

scenára pre film a video a v symbióze 

slova, zvuku, hudby a obrazu vytvoriť 

krátky 

videofilm 

Mediálna 

výchova 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

Podnety 

architektúry 
2 Typ, funkcia a výraz stavby Architekt – urbanista tvorca stavby ,mesta 

Podmienenosť typu a výrazu stavby od 

prostredia a funkcie. Prezentovať rôzne 

moderné štýly v architektúre 20.storočia 

Žiak pozná súvislosti typu ,výrazu a 

funkcie stavby a dokáže ich rešpektovať 

pri vytvorení modelov fantastickej 

architektúry z netradičných materiálov 

/Priestorové vytváranie -projekty 

architektúry  

Dejepis 

Matematika 

Podnety dizajnu 2 Dizajn výrobku /návrh úžitkového 

predmetu 

Rozvíjať vedomosti a zručnosti o dizajne 

/poznať princípy dizajnu ,priemyselný a 

výrobkový dizajn/ ,rozvíjať výtvarné myslenie 

v práci s neradičným tvarom a materiálom 

Žiak vie navrhnúť úžitkový predmet, 

uvažuje a dokáže skombinovať jeho tvar 

vo vzťahu k funkčnosti a vizuálnej 

zaujímavosti, pozná a vie využiť 

základné esteticko-technické princípy 

/Modelovanie- predmet dennej potreby / 

Technická 

výchova 
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Podnety 

tradičných 

remesiel 

4 Podnety krajčírstva 

Podnety čipkárstva 

Podnety výšivky 

Rozvíjať vzťah k ľudovým tradíciám a 

remeslám, nabádať žiakov k získaniu 

poznatkov a manuálnych zručností pri práci 

s textilnými materiálmi, oboznámiť s 

technikami typickými 

pre región 

Žiak dokáže po inštruktáži učiteľa 

vytvoriť prácu podľa vlastného návrhu 

šitím, vyšívaním, čipkovaním, 

pozná vlastnosti používaných materiálov 

a dokáže s nimi experimentovať 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

Dejepis 

Občianska 

náuka 
Elektronické 

médiá 
2 Morfing /transformácie tvaru 

na iný tvar prostredníctvom softveru alt. 

Prostredníctvom rozkresby 

Oboznámiť žiakov s princípmi morfingu, 

transformácie tvaru prostredníctvom softveru 

alebo rozkresby 

Žiak zvláda operácie s daným tvarom / 

obrazom / v počítači, vie tvoriť morfing, 

pozná jeho princípy 

Experimentácia s tvarom a tvorba 

originálnych obrazov / Práca s 

počítačom / 

Mediálna 

výchova 

Informatika 

Podnety hudby a 

literatúry / 

synestetické 

podnety 

2 Vizuálna poézia 

/pokus o recitáciu 

Poznávať a využívať vyjadrovanie 

synestetických podnetov, poznávať a 

pomenovať príbuznosti a odlišnosti vzťahov 

medzi vizuálnou poéziou a recitovaným 

slovom, rozvoj fantázie 

Žiak chápe vzťahy medzi vizuálnym 

obrazom a hovoreným slovom 

/recitáciou /,vie navrhnúť vizuálnu 

poéziu rytmu tvarov, znakov a farieb, 

dokáže ju slovom interpretovať 

Výtvarné vyjadrenie vizuálnej poézie 

/kombinované techniky, koláž / 

Hudobná 

výchova 

Slovenský 

jazyk a 

literatúra 

Podnety rôznych 

oblastí 

poznávania 

sveta 

2  Telo človeka /zvieraťa 

objekt /Hry s ostrosťou Hry s ostrosťou 

Ekologická etika 

z pohľadu žiaka / zber 

odpadu, neznečisťovať 

z hľadiska,  

 

 

Vyjadriť anatomickú stavbu tela človeka 

/zvieraťa/ 

Inšpiráciou videného pokúsiť sa o jeho 

prevedenie do výtvarného jazyka 

Žiak dokáže posilnením poznatkov z 

biológie rozšíriť ich o estetické 

hľadisko, zvláda zobraziť znaky 

pôvodné /proporčné/ a tvoriť originálne 

reflexie i štylizácie /grafika-

monotypia,linoryt,suchá ihla 

Biológia 

Tradícia a identita 

/ 

kultúrna krajina 

2 Rozprávky ,príbehy, legendy a história 

obce, regiónu 

Spoznávať tradície a históriu regiónu, evidovať 

kontinuitu a zmeny v súčasnom životnom štýle. 

Transformovať rituály a príbehy 

Žiak vie vytipovať charakteristické črty, 

zvyky, kultúru svojho prostredia a s 

využitím fantázie výtvarne spracovať 

Dejepis 

Sl. jazyk a 

literatúra 

Škola v galérii / 

galéria v škole 
2 Slovo a obraz Priblížiť dielo a vrátiť sa do diela 

prostredníctvom slova /návšteva galérie/ 

Interpretovať /výtvarne stvárniť/ slovo 

Reprodukovať /priblížiť slovom/ videný obraz 

 

Žiak dokáže interpretovať počuté slovo 

zvolenou výtvarnou technikou 

Výchova 

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

Predmet: Výtvarná výchova 9. ročník 1 hod/týždeň 

Tematický 

celok 

Čas. 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezová 

téma 

Tematické 

práce. 
5 Úvod do vyučovania predmetu, potreby, 

pomôcky, bezpečnosť pri práci. Silueta 

sísliska – frotáž.  Členený portrét – 

vytvoriť koláž doplnenú lineárnou 

kresbou. Klaun – mozaika -  trhaná, 

strihaná, pokus o pestrú, nápaditú 

kompozíciu farieb. Kubistické zátišie –

trojpohľadovosť, geometrizovanie 

tvarov.  

Úvod do VV.  Frotáž sídlisko. 

Koláž. Práca s materiálmi.  

Mozaika.  Farebná kompozícia.  

Kubizmus.  Abstrakcia.  

 

 

 

Žiak vie vytvoriť frotáž na základe predstavivosti siluety 

sídlisk. Žiak  vie výtvarne pracovať s časopisom, 

kopírovať chýbajúce časti do jedného celku. Žiak 

dokáže témou cirkus, vytvoriť nápaditú a pestrú 

výtvarnú prácu. Vie využiť línie na abstraktné zátišie, 

vyjadriť  trojpohľadovosť, geometrizovať tvary. 

 

OSR 

ENV 

EV 

VUŽP 

RTM 

Úžitkové práce. 8 Dizajn – návrh na dekoratívnu látku 

s jesenným motívom. Uplatnenie 

fantázie pri dizajne látky. Návrh  

a realizácia na dekoratívne riešenie 

posúvaných nití. Práca s geometrickými 

pomôckami, rozvoj kombinačných 

schopností a fantázie. Vianočný 

pozdrav, aplikácia stuhy, pohľadnice, 

fotografie.  Návrh na filatelistickú 

známku, použiť ľubovoľný motív 

a písmo. Poznať umeleckú hodnotu 

známok.  Návrh na logo školy. Analýza 

výrazových prostriedkov. Veľkonočné 

kraslice, ornament vo výtvarnom umení, 

alt. mozaika.  Ekologický plagát – 

priblížiť plagátovú tvorbu, radiť písmo 

do plochy.  

Využitie farieb.  Fantázia.  

Dekoratívna práca – návrh  a 

výrobok. Vianočné pozdravy.  

Filatelistická známka.  Výrazové 

prostriedky.  Veľkonočné 

výtvarné umenie.  Plagát ako 

výtvarný prostriedok.  

Žiak vie uplatniť fantáziu pri návrhu na dekoratívnu 

látku z jesenných farieb. Žiak pracuje s geometrickými 

pomôckami na výkrese a rozvíja svoje kombinačné 

schopnosti a fantáziu.  Žiak   vie esteticky riešiť pozdrav 

prepletaním stuhy a dotvorením pohľadnicou.  Žiak vie 

vytvoriť návrh na filatelistickú známku, poznať 

umeleckú hodnotu miniatúrnych umeleckých diel. 

Dokáže analyzovať výrazové prostriedky značky, 

symbol školy.   Žiak vie vytvoriť viacfarebné 

kompozície z trhaného papiera, alt. vyzdobiť vajíčko 

ornamentálnymi prvkami.  Žiak dokáže vytvoriť plagát 

použitím výstrižkov z časopisov a radením písma, 

využiť kontrast a symboliku.  

ENV 

 EV 

 VUŽP 

RTM 

VV 

 EV 

 E 

 T 
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Výtvarná 

kultúra.  

 

 

10 

Dizajn, najmladší odbor umeleckej 

tvorby – beseda. Umenie, veda, 

technika. Analýza súčasného 

estetického a umeleckého vkusu. 

Úžitkové umenie – druhy umeleckých 

remesiel. Druhy, význam a spoločenská 

funkcia remesiel. Umenie a gýč. 

Charakterizovať umenie a gýč, analýza 

umeleckého napodobenia. Moderné 

umenie 20. storočia. Stretnutie 

s umením – návšteva galérie.  Symetria 

a symetria vo výtvarnom umení 

a v prírode.  Secesia vo výtvarnom 

umení, prelom 19. – 20. storočia, Alfonz 

Mucha. Grafiti – umenie alebo 

vandalizmus. Vysvetliť pojmy grafiti, 

vandalizmus.  Návrh na grafitovú 

kresbu. Vystihnúť základné znaky 

grafiti – text a dekoratívnu kresbu.  

Dizajn v bežnom živote. 

Umelecký vkus  v živote.  

Remeslá. Úžitkové umenie. 

Umenie a gýč. Moderné umenie 

a umelecké diela. Galéria. 

Kompozícia diela.  19-20 storočie 

v umení, A. Mucha. Grafiti ako 

moderné umenie. Návrh grafitu. 

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

vie analyzovať súčasný  estetický a umelecký vkus.  

Žiak vie vymedziť v riadenej besede charakter, druhy, 

význam, spoločenskú funkciu.  Vie charakterizovať 

umenie a gýč, analyzovať umeleckú hodnotu 

a napodobeninu.  Dokáže  vnímať, analyzovať umelecké 

diela. Explózia umeleckých smerov a prúdov.  Vie 

podnietiť vzťah k výtvarnému umeniu, vnímať 

a analyzovať umelecké diela. Žiak vie zákonitosti 

symetrie a asymetrie. Žiak pozná dielo Alfonza Muchu.  

Vie vysvetliť pojem grafiti – umenie a pojem 

vandalizmus. Žiak  vie vystihnúť základné znaky grafiti. 

EV 

 E 

 VUŽP  

 T,  MEV, 

MUV 

ENBV, OSR, 

VV, VUŽP,  

OČP 

 

 

Zobrazovacie 

činnosti. 

 

 

3 

Zátišie z prírodných a umelo 

vytvorených predmetov (mliečnik 

s jablkami)Tvar, veľkosť svetlo, a tieň. 

Secesný ornament – kompozícia do 

kruhu, štylizovať a zjednodušiť prírodné 

secesné tvary.  Zobrazovanie 

skutočnosti – kytica. Zachytiť prírodné 

a umelé tvary, komponovať do plochy.  

Zátišie – jeho forma.  Výtvarné 

techniky. Secesia a kruh. 

Skutočné umenie -  kytica. 

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

prekrývať telesá. Dokáže štylizovať 

a zjednodušiť prírodné secesné tvary, komponovať ich 

do kruhu.  Žiak vie zachytiť prírodné a umelé tvary 

kytice. 

ENV, VUŽP, 

EV, OSR 

EV, OČP,  

RTM 

 

 

Priestorové 

vytváranie. 

 

 

4 

 

Vrstvený reliéf z jedného prvku štvorec, 

viacuholník, trojuholník), tvarovanie. 

Sova – reliéf z rôzneho materiálu. 

Medovníková chalúpka – konštrukcia  

v priestore z odpadového materiálu.  

Medovníková chalúpka – maľba 

objektu, dokončenie.  

Vrstvenie – ako výtvarná 

technika.  Odpadový materiál.  

Priestorová práca - dokončenie.  

Vie točiť, prekladať, posúvať, vrstviť ľubovoľný prvok, 

vytvoriť reliéf navrstvením. Žiak vie vytvoriť 

v priestore reliéf z rôzneho odpadového materiálu.  

Dokáže  vytvoriť priestorový objekt z odpadových 

materiálov.  Žiak vie  dotvoriť objekt kolorovaním, 

inštalovať výstavku projektov.  

EV, T, RTM, 

OČP, VUŽP, 

PPZ,  

 

Výtvarné 

činnosti. 

 

 

3 

Veci okolo nás – odtlačok ruky na 

predmete.  Analýza vzájomných 

a priestorových vzťahov . Smútok, 

radosť, dobro, zlo – arteterapia.  

Využitie symboliky farby a rukopisu 

línie Symetrické riešenie plochy. 

Priestorové vzťahy.Vzajomné 

vzťahy.  Arteterapia. Symbolika. 

Symetria v umení. 

Žiak vie analyzovať vzájomné a priestorové vzťahy.  

Žiak vie využiť symboliku farby a rukopisu línie. Žiak 

vie využiť osovú súmernosť, pozitívne a negatívne 

riešenie plochy. 

EV, T, VUŽP,  

OČP,  RTM, 
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Hudobná výchova 

 
Názov predmetu Hudobná výchova 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, deviaty 

Škola ZŠ na Nábreží Dr. A. Stodolu, Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

Charakteristika predmetu  
Hudobná výchova je spoločenský, organizovaný, cieľavedomý proces hudobného 

rozvoja jedinca a je rozhodujúca pri odovzdaní a sprostredkovaní hudby novým generáciám, 

pričom zohráva dôležitú úlohu aj ako jedna z foriem realizácie tvorivosti každého človeka.  

Spoločná úloha predmetov vo vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra je sprostredkovať 

žiakom národné a svetové kultúrne dedičstvo a takto zvýšiť všeobecnú vzdelanosť národa.  

Hudobnosť národa neurčuje niekoľko desiatok vynikajúcich interpretov, ale 

viacgeneračná vrstva zanietených percipientov hudby. Jedine hudobná výchova na základnej 

škole pokrýva celú populáciu, preto jej kvalita je mimoriadne dôležitá a chápeme ju aj ako 

výchovu človeka.  

Dôraz sa kladie na výchovu hudbou s rešpektovaním výchovy k hudbe. Hudobné 

prejavy a počúvanie hodnotnej hudby znamená nenahraditeľný prostriedok formovania 

osobnosti najmä vo sfére jej emocionalizácie. Hudobná výchova umocňuje žiakom tvorivo si 

osvojovať hudbu a spoznávať hudobné umenie v kontexte s inými druhmi umenia.  

Ciele učebného predmetu: 
Cieľom hudobnej výchovy je pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre identitu. 

Kognitívne ciele – spoznať najvýznamnejších slov. a svetových hud. skladateľov a ich 

vybraných diel, nadobudnúť schopnosť otvorene prijímať, hodnotiť a vážiť si hudobné diela 

a hud. prejavy vlastného národa, iných národov a etník. 

Socioefektívne ciele – uvedomeným počúvaním hudby vychovávať k empatii, vedieť 

prežívať výnimočnosť významných umeleckých osobností, nadobudnúť schopnosť 

spolupracovať pri kolektívnych hud. činnostiach 

Psychomotorické ciele – žiaci dokážu správne realizovať hudobné prejavy /vokálne, 

inštrumentálne, pohybové /, v intonačnej a sluchovej výchove získané zručnosti vedia využiť 

pri svojich hudobných činnostiach. 
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Kľúčové kompetencie žiakov  
 formovať a rozvíjať emocionálny svet žiakov 

 vychovať žiakov hrdých na vlastné kultúrne bohatstvo a históriu 

 vhodne a nenásilne spájať hudbu s prejavmi iných umení 

 vychovať vnímavých, aktívnych poslucháčov, tolerantných k iným kultúram 

anázorom 

 formovať mravné vzťahy žiakov k prostrediu v škole a v rodine, pozitívne 

vzťahy k prírode, ku všetkým prejavom života 

Zručnosti a spôsobilosti žiaka 

Vokálne činnosti 
Žiak dokáže: 

 rozširovať hlasový rozsah, nadobúda správne spevácke návyky 

 intonovať durové a molové motívy 

 sluchovo rozlišovať súzvuky a melódie 

 orientovať sa v grafickom zázname jednoduchej melódie 

 spievať intonačne čisto 

 dokáže posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých 

 pozná slovenské folklórne oblasti a ich typické kroje, zvykoslovie 

Inštrumentálne činnosti 
Žiak dokáže: 

 hrať a tvoriť sprievody na detských hudobných nástrojoch 

 využívať ich počas hudobnej reprodukcie i produkcie 

 tvoriť jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam 

 pochopiť farby a možnosti detských hudobných nástrojov 

 reprodukovať rôzne motívy, témy a časti skladieb 

Hudobno – pohybové činnosti 
Žiak dokáže: 

 používať taktovacie gestá 

 pohybovo vyjadriť charakter piesne 

 reagovať pohybom na znejúcu hudbu 

 rytmizovať a taktovať 

 realizovať hudobno – pohybové hry so spevom 

 rozpoznať tance rôznych štýlových období 

Percepčné činnosti 
Žiak dokáže: 

 aktívne vnímať a prežívať hudbu 

 verbálne vyjadriť svoj názor a zážitok z počúvanej hudby 

 orientovať sa v znejúcej hudbe 

 postrehnúť výrazné hudobné myšlienky 
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Učebné zdroje 
 učebnice 5., 6., 7., 8., 9., ročníka 

 internetové stránky zamerané na hudbu 

 hudobné ukážky – CD nosiče 5.,6.,7.,8., 9.ročník 

 prezentácie žiakov ZUŠ 

 hudobné ukážky –  CD nosiče – folklórne oblasti / podľa ponuky a možností z 

vlastných   zdrojov 

 encyklopédie 

 obrazový materiál – hudobné nástroje, portréty hud. skladateľov 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 
Predmet hudobná výchova je klasifikovaný na vysvedčení známkami: 

 výborný, chválitebný, dobrý, dostatočný 

Pri hodnotení je potrebný individuálny prístup podľa daností a schopností žiaka. 

Učiteľ citlivo pristupuje k hodnoteniu vokálnych , inštrumentálnych, hudobno – 

pohybových a percepčných činností. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Hudobná výchova Ročník: piaty 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové témy 

Ako sa nám 

prihovára hudba. 
10 Výrazové prostriedky 

a ich funkcia. 

Rytmus, tempo, dynamika, melodika, 

harmónia. 

Žiak vie spievať intonačne čistoa rytmicky presne. Prepojenie s VV, 

OV, EV. 

Zážitok z hudby a jeho 

zdôvodnenie. 

Precítenie a pochopenie hudobného 

diela. 

Žiak dokáže využiť intonačné, spevácke a sluchové 

návyky. 

Prepojenie 

s literárnou 

a mediálnou 

výchovou . 

Podoby hudobnej 

skladby. 

Detská tvorivosť,práca s hudobnou 

myšlienkou. 

Žiak je schopný improvizovať na hudobných 

nástrojoch a orientovať sa v grafickom zázname 

piesne. 

Prepojenie s VV. 

Komunikatívna 

funkcia hudby. 

Komunikácia s okolitým svetom 

prostredíctvom hudby. 

Žiak vie posúdiť kvalitu vokálneho prejavu druhých. Prepojenie s OV. 

Správanie sa na 

hudobných podujatiach. 

Umenie. Ako sa správame  na 

kultúrnych 

podujatiach. 

Žiak dokáže kultivovane zaspievať 12 piesní vhodne 

zvolených so zreteľom na hlasové dispozície a 

hlasovú hygienu. 

Pepojenie 

s mediálnou 

výchovou. 

Prostredníctvom 

hudby spoznávame 

svoju kultúru 

a kultúru iných 

národov. 

12 Piesne krajín 

Vyšegrádskej štvorky- 

Slovensko, Česko, Poľsko, 

Maďarsko. 

Pochopenie vlastnej kultúry a zmysel pre 

identitu.Tolerancia k druhým kultúram a 

národom. 

Vcítenie sa do nálady, ktorú chcel autor 

vyjadriť. 

Žiak vie vytvárať jednoduché inštrumentálne 

sprievody k piesňam. 

Je schopný improvizácie na ľahkoovládateľných 

nástrojoch. Dokáže hrať rytmické motívy. 

Multikultúrna 

výchova. 

Hudba spojená 

s inými druhmi 

umenia. 

11 Základné prvky opery, 

operety, muzikálu, baletu. 

Opera – komplexné hudobnodramatické 

dielo. 

Opereta – mladšia sestra opery. 

Balet a baletná hudba. Ľudový tanec. 

Žiak vie reagovať na hudbu pohybom, vyjadriť 

pohybom náladu, charakter, výraz piesne, znejúcej 

hudby. Dokáže vytvárať pohybové kreácie na hudbu. 

Návšteva hud. 

podujatí. Prepojenie 

s VV, EV, cudzím 

jazykom. Film, 

video, komunikačné 

prostriedky. 

Voľné dotvorenie hry 

so spevom 

Belo Felix: Pamodaj šťastia. 

Hudobná tvorivosť. Realizácia svojej 

predstavy 

.Notové pásmo. 

Osobitosti hudobnej formy. 

Žiak dokáže tvorivo myslieť. 

Vie využívať znalosti notového písma. 

Prepojenie 

s literárnou 

výchovou- 

dramatizácia. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Hudobná výchova Ročník: šiesty 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Hudba minulosti 

a súčasnosť. 
17 Počiatky hudby. Pravek – vznik hudby. 

Starovek – prvé veľké kultúry. 

Stredovek – kresťanská hudba, svetská 

hudba. Stredoveká hudba na našom 

území – duchovná pieseň. 

Rrenesancia – hudba na hradoch a 

zámkoch. 

Žiak dokáže pochopiť a osvojiť si v základných črtách 

slohový vývoj európskej hudby od najstarších čias až po  

klasicizmus. Žiak vie rozlíšiť ukážky hudby od 

primitívnych kultúr po hudbu klasicizmu. 

Spojenie hudby 

s pohybovým 

prejavom. 

Barok. Vznik opery- J.Peri, C. Monteverdi, A. 

Vivaldi, J.S. Bach – fúga, G.F. Handel. 

Hudba na Slovensku v období baroka. 

Žiak vie charakterizovať hudobnodramatické dielo. 

Dokáže zaspievať jednohlasnú a dvojhlasnú skladbu, 

využiť hlasovú a nástrojovú dynamiku, dokáže využiť 

poznatky o hudobnej forme. 

Mediálna 

výchova. 

Klasicizmus. Charakteristika smeru. 

Sonátová forma. 

Viedenskí klasici: J.Haydn – sláčikové 

kvarteto, 

W.A.Mozart – Túžba po jari, 

L.v.Beethoven – Pieseň jarmočného 

speváka 

Hudobný klasicizmus na Slovensku. 

Žiak dokáže charakterizovať dané obdobie na 

základe hudobných ukážok, sprostredkovať poznatky o 

tvorbe hudobných skladateľov. 

Je schopný rozpoznať hudobné motívy skladieb a 

sluchovou analýzou ukážky rozpoznať časti sonátovej 

formy. 

Tvorba projektu – 

prezentačné 

schopnosti. 

Prepojenie 

s dejepisom, 

zemepisom. 

Prostredníctvom 

hudby 

spoznávame 

svoju kultúru 

a kultúru iných 

národov. 

16 

 

Hudba rôznych 

národov – Rakúsko, 

Nemecko, Taliansko, 

Francúzsko, Španielsko, 

Rusko, Slováci na Balkáne, 

Írsko, Škótsko, Izrael... 

Rakúsko – klasici, J.Strauss ml., 

F.Lehár 

Nemecko – Tanzliederquodlibet 

Taliansko – Santa Lucia Španielsko – 

Španielska romanca 

Francúzsko – Na Avignonskom moste 

Rusko – Kalinka, Kazačok Chorvátsko 

– Kad si bila mala Mare Izrael – Hana 

nagila 

Žiak vie zúročiť poznatky o príslušnej krajine a jej 

ľuďoch. 

Vie sa orientovať v znejúcej hudbe. 

Dokáže interpretovať ľudové a umelé piesne rôznych 

krajín. Vie sa orientovať v durovej a molovej tónine. 

Svoje hudobné skúsenosti vie doplniť skúsenosťami 

z iných druhov umenia. 

Dokáž e charakterizovať vybranú skladbu. 

Multikultúrna 

výchova. 

 

Mediálna 

výchova. Tvorba 

projektu – 

prezentačné 

schopnosti. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Hudobná výchova Ročník: siedmy 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Hudobné 

prechádzky 

storočiami. 

18 Romantizmus Miniatúrne a monumentálne formy – R. 

Schumann, F. Schubert. 

Opera – C.M.Weber, G. Verdi, R. 

Wágner. Doba virtuózov- N. Paganini, 

F. Liszt. Programová hudba- H. Berlioz, 

B. Smetana. Národné školy- F.Chopin, 

E.Grieg, B.Smetana, P.I.Čajkovskij, 

N.R.Korsakov, G.Pucini, J.Brahms. 

Sonátová forma – A.Dvořák.  Ľudová 

pieseň. 

Žiak dokáže charakterizovať dané obdobie na 

základe hudobných ukážok, sprostredkovať poznatky o 

tvorbe hudobných skladateľov. 

Je schopný rozpoznať hudobné motívy skladieb a 

sluchovou analýzou ukážky rozpoznať časti sonátovej 

formy. 

 

Vie kultivovane a intonačne čisto  predniesť 

slovenskú ľudovú pieseň . 

Multikultúrna 

výchova. 

 

Medzipredmetové 

vzťahy – 

dejepis,zemepis, 

etická výchova. 

Slovenská hudba 

v romantizme. 

Slovenská skladateľská generácia 

prelomu 

19. a 20. storočia- J.L.Bella, V.F.Bystrý, 

M.Moyzes,  M.Sch.Trnavský. Hudba 

národného obrodenia. 

Žiak vie odprezentovať poznatky o hudobných 

skladateľoch prostredníctvom PC. 

Dokáže zaspievať pieseň s tematikou národného 

obrodenia. 

Tvorba projektu – 

prezentačné 

schopnosti. 

Hudobné návraty. Hudba v stredoveku – sakrálna, svetská. 

Hudba v baroku – J.S.Bach, fúga. 

Hudba v klasicizme – J.Haydn – 

sonátová forma. Vývoj tanca. Hudobníci 

a hudobné nástroje rôznych dôb. 

Žiak vie sluchovou analýzou rozlíšiť skladby 

jednotlivých hudobných období. 

Je schopný zatancovať jednoduchú choreografiu 

pavany, menuetu a valčíka. 

Vie pomenovať hudobné nástroje v orchestri. 

Medzipredmetové 

vzťahy – TV. 

Hudba 

20.storočia. 
15 Hudobné pojmy. Hudobné atómy, módy, aleatorika, 

dodekafónia, seriálna hudba- B.Bartók, 

A.Schonberg. 

Žiak vie pomenovať, vysvetliť a nájsť v skladbách 

základné hudobné pojmy. 

Dokáže výtvarne spracovať tému. 

Výchovný koncert 

. 

Medzipredmetové 

vzťahy – VV.  Zakladatelia modernej slovenskej hudby 

– A. 

Moyzes, E.Suchoň, J.Cikker. 

Žiak je schopný charakterizovať diela slovenských 

hudobných skladateľov a cez ich tvorbu sa oboznámiť 

so spoločenskou a politickou situáciou v krajine. 

Medzipredmetové 

vzťahy – dejepis. 

Pestrá paleta 

populárnej hudby. 

Džez - vznik, vývoj, smery. Spirituál. 

S.Joplin. 

G.Gershwin. 

Prienik džezu s inými žánrami hudby – 

pop. hudbou, etno, world... 

Žiak dokáže verbálne vyjadriť svoj názor a zážitok 

z posluchu skladby . Vie pochopiť multikulturalitu a 

odlišnosť a osvojiť si pozitívne etnické postoje. Je 

schopný vážiť si kultúru iných národov. 

 

Multikultúrna 

výchova. 

 Country&Western .- J.Cash. 

Šansón- E.Piaf. Folk- B.Dylan. 

Hudobné divadlo – opereta- J.Strauss, 

J.Offenbach, G. Dusík. 

Osvobozené divadlo- Ježek, Voskovec, 

Werich. 

Semafor- Suchý, Šlitr. 

Muzikál- My fair Lady, Na skle 

maľované. Rock and roll- Ch. Berry, 

E.Presley, Beatles. 

Žiak dokáže zaradiť skladbu podľa žánrovej odlišnosti, 

na základe poznatkov dokáže hodnotiť a porovnávať 

skladbu. 

Skladby vie zaspievať intonačne čisto, rytmicky presne 

v durových, molových a modálnych tóninách, so 

sprievodom hudobného nástroja. 

Dokáže ohodnotiť spevácky výkon spolužiaka. 

Tvorba projektu – 

prezentačné 

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

Predmet: Výtvarná výchova 9. ročník    1 hod týždenne 

Tematický celok 
Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezová 

téma 

Podnety hudby 

Špirala života 

-vzťahy medzi 

generáciami 

4 História európskej 

zábavnej hudby.Stará 

krása zapadnutá 

prachom času. 

Rockové skupiny-

vkus generácii. 

 

Zábavná hudba stredoveku a renesancie, 

trubadúri, truvéri, minnesängri.Hudobné 

Uhorsko ako kolíska slov. hudby.Dnešní 

pokračovatelia zábavnej hudby.Vkus 

a móda na príkladoch. 

 

 

Ž. pozná štýl klúčových epoch európskej hudby, 

pozná vyjadrovacie prostriedky a kompozičné 

postupy v hudbe, vie diskutovať o umeleckých 

dielach. Ž. pozná staré pamiatky hudobného 

Uhorska ako kolísky slov. hudby. Ž. vie vo svojom 

vyjadrovacom procese spracovať charakteristické 

podnety rôznych tendencií umenia 20. storočia až 

po súčastnosť.  

VRM 

Prieniky umenia 

a vedy. 
10 Mediálne 

prezentované 

hudobné vzory – 

hudobný priemysel. 

Hudba prírody, Zeme, 

vesmíru. Hudba 

a príroda. Prejavy 

života v hudbe. 

Hudba národov a ras 

– genetické väzby. 

Ľudové a trampské 

piesne. Populárne 

piesne. Obrazy 

a výjavy prírody 

v hudbe. Pastorálnosť 

v hudbe. 

Vkus a móda na príkladoch. Zvuky okolo 

nás- živá a neživá príroda. Piesne 

a skladby o rastlinách a živočíchoch. 

C.Saint-Saens:Karneval zvierat. 

Privolávanie dažďa v Afrike,vítanie slnka 

v Číne, černošské spevy o Misissippi. 

Piesne do prírody.Balada o poľných 

vtákoch,... C. Saint-Saens:Umierajúca 

labuť. E. Grieg,P.I. Čajkovskij Vianočný 

výchovný koncert 

Ž. dokáže tvorivo používať vybrané médiá, 

vyjadrovacie prostriedky- prostredníctvom toho 

vie vyjadriť vlastné nápady a koncepty.Ž. sa vie 

vyjadriť pomocov spevu a inštrumentácie a vie 

spracovať charakteristické podnety zo svojho 

sociálneho prostredia. Ž. orientačne pozná autorov 

svetového a slovenského umenia, vie diskutovať 

o hudobných dielach.Ž. dokáže tvorivo používať 

vybrané médiá, vyjadrovacie prostriedky- 

prostredníctvom toho vie vyjadriť vlastné nápady 

a koncepty. Ž. pozná ľudové a trampské piesne, 

ktoré sa vyžadujú k taboráku alebo na výlete.                   

EMV 

MKV 

MDV 

VRM 
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Populárna hudba. 10 Tvorivé umenie 

a stredoprúdová 

produkcia.Vkusové 

preferencie rôznych 

vekových 

a sociálnych skupín. 

Vzťahy medzi 

umením 

a gýčom.Manipulácia 

vkusu reklamou. 

Hodnotné videoklipy 

a prezentované 

hodnoty. Hudobné 

relácie vo 

verejnoprávnej 

a komerčných TV 

z pohľadu konzumu 

žiakov. Vzory 

správania v hud. 

videonahrávkach. 

Symbolické 

reprezentácie kultúry 

mladých, štýlu života 

vo videoklipoch.  

Senzi senzus, cigánska kaviarenská 

hudba, retro. Ukážky hudobného gýča, 

hudba ku gýčovým filmom. Hudba 

v reklame a jej pôvod v umení. Tvorba 

skečov, scénok, humorných výstupov, 

deformovanie hudby. Ukážky filmového 

a literárneho gýča. Vzory s právania 

v hudobných videonahrávkach. Tvorba 

vlastného videoklipu. 

Ž. dokáže tvorivo používať vybrané médiá, 

vyjadrovacie prostriedky- prostredníctvom toho 

vie vyjadriť vlastné nápady a koncepty. Ž. dokáže 

byť tolerantný voči rôzntm typom vyjadrovania 

a vkusu iných ľudí. Vie vyjadriť a vyhodnotiť štýl 

ľudí, ktorých obdivuje. Ž. vie identifikovať 

a správne používať pojmy z podnetov ponúkaných 

z rôznych smerov hudobného umenia. Ž. dokáže 

vo svojom vyjadrovacom procese spracovať 

charakteristické podnety z televízie.   

VRM 

MDV 

  

 

Komplexné 

projekty. 
9 Fantastické a magické 

v hudbe. Hudba 

a zvuk ako zdroj 

emocionálnych 

zážitkov. Balada, 

rozprávka – 

vytvorenie 

videoklipu. Vlastná 

zvučka. Vytvorenie 

zvukového 

a vizuálneho nosiča.  

Výber vhodnej hudby na umocnenie deja. 

Ozvučenie filmu. Vytvorenie zvukového 

a vizuálneho nosiča (CD, DVD). Tvorba 

vlastnej zvučky. Tvorba krátkeho 

rozlúčkového filmu.  

Ž. dokáže odôvodniť výber hudby alebo 

hudobného motívu z hľadiska dôležité – 

nepodstatné, zaujímavé – nezaujímavé. Ž. dokáže 

aktívne pristupovať ku svojmu prostrediu, citlivo 

reflektovať jej hodnoty, poznávať a pretvárať ich. 

Ž. dokáže vyjadriť svoje typické znaky 

prostredníctvom loga a zvučky. Vie odôvodniť 

výber prvkov. Ž. dokáže experimentovať 

vyjadrovacími prostreidkami, technikou, 

postupom, motívom a témou. Dokáže nachádzať 

vlastné riešenia.  

MDV 
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Výchova umením 

 

Názov predmetu Výchova umením 

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

Ročník ôsmy 

Škola ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu Lipt. Mikuláš 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia Denná 

Vyučovací jazyk Slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Tento nový predmet, ktorý nadväzuje na predmety výtvarná a hudobná výchova, je 

akýmsi variantom estetickej výchovy, pretože pristupuje k umeniu ako komplexnému prejavu 

ľudského jedinca, spoločnosti. No od estetiky sa odlišuje tým, že sa zameriava najmä na 

prepojenie hudobného a vizuálnych umení (výtvarné umenie, dizajn, film, architektúra) 

a žiakom bude sprostredkovávaný najmä v praktických činnostiach.  

Cez prepojenie auditívneho a vizuálneho princípu má žiakom sprostredkovať dotyk so 

slovenským aj svetovým kultúrnym dedičstvom. Žiak sa nemá na umenie pozerať ako na 

prejav nejakej osoby, ktorá sa rozhodla, že bude maľovať alebo komponovať. Tento predmet 

má vychovať kultúrne uvedomelých ľudí, ktorým nebude dianie v galériách a koncertných 

sieňach ľahostajné, ktorí budú v umení hľadať odpovede, budú sa naň pozerať ako na isté 

doplnenie ich každodenného života. Umožní žiakovi porozumieť jazyku umenia, jeho 

vyjadrovacím prostriedkom, komunikačným stratégiám a žiak prestane podnety, ktoré umenie 

dáva posudzovať len ako pekné alebo škaredé bez hlbšieho zamyslenia sa nad tým, prečo je 

niečo urobené takýmto spôsobom a čo mi má povedať. Umenie tým, že ho budú vedieť 

vnímať, bude pôsobiť na ich emocionálnu, ale aj racionálnu stránku, poskytne im ďalšiu 

možnosť trávenia voľného času.  

Praktická stránka predmetu nadviaže na doterajšie skúsenosti, zručnosti a postoje 

žiakov a bude naďalej rozvíjať ich tvorivosť.  

Ciele predmetu 

A) Kognitívne ciele: žiaci získajú okrem praktických zručností informácie o rôznych 

druhoch, štýloch a obdobiach umenia, prestanú sa na ponúkané hudobné a výtvarné podnety 

pozerať z pohľadu pekné – škaredé, začnú vnímať obsah umeleckého diela, jeho formu, 

umelecké diela budú nie len hodnotiť, ale aj prijímať a oceňovať ich tvorcov; získajú 

vedomosti a prehľad o najznámejších slovenských a svetových dielach a umelcoch, zoznámia 

sa s umením vo svojom regióne.  
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B) Socioafektívne ciele: cez prácu s umením a nazeranie na umenie ako súčasť kultúry 

a istú reakciu na dobu dokážu žiaci hodnotiť umenie a istým spôsobom sa stotožňovať  

s autormi, no zároveň budú vedení k tomu, aby postoje a názory autorov len mechanicky 

nepreberali, le ich aj hodnotili, prípadne si vyberali a rozvíjali ponúknuté riešenia ďalej. 

K umeniu nebudú pristupovať s predsudkami, prípadne len mechanicky preberať názory 

svojho učiteľa, ale kritickým myslením. Umenie iných kultúr a národností im umožní 

nezavrhovať iných ľudí, ale chápať a prijímať ich odlišnosť ako súčasť rozmanitosti života na 

Zemi. Prácou na projektoch a v skupinách sa rozvinú ich schopnosti pracovať v tíme 

a uvedomovať si zodpovednosť za svoju časť práce, naučia sa propagovať a prezentovať 

vlastnú prácu, kriticky ju hodnotiť a takýmto spôsobom pozerať aj na prácu spolužiakov.  

 

C) Psychomotorické ciele: na základe získavania praktických zručností dokážu žiaci aj 

samostatne zrealizovať svoje predstavy, budú schopní využívať estetické v bežnom živote, 

osvojením si rôznych technických postupov sa žiakom otvoria možnosti sebarealizácie.  

Kľúčové kompetencie žiakov 

Časť vedomostí o výtvarnom umení a hudobnom umení a kultúre sa vytvára počas 

motivačnej, expozičnej a diskusnej časti vyučovania a je podporená vizuálnymi materiálmi / 

edukačné DVD, knihy, časopisy, publikácie, internetové galérie/. 

 

ZRUČNOSTI A SPÔSOBILOSTI 

Formálne  a technické zručnosti 

 Žiak si dokáže vybrať vhodnú techniku vzhľadom na zvolenú tému a formu 

práce. 

 Dokáže sa slobodne vyjadrovať, stvárniť svoje pocity, myšlienky s istým 

cieľom a cieľavedome ich usporiadať do istej kompozície, inštalácie.  

 Dokáže si nielen vybrať a stvárniť výsek reality, ale ju pretvárať, modifikovať, 

vytvárať štylizácie a farebné variácie videného.  

 Vyjadriť sa kombinovaním rôznych vyjadrovacích techník. 

 Transformovať text alebo melódiu napočúvanej alebo obľúbenej skladby, 

piesne. Vyjadriť pocity radosti, smútku, nebezpečenstva, harmónie, šťastia 

rytmickými nástrojmi, prípadne hraním na hudobný nástroj alebo kombináciou 

rôznych zvukov.  

 Vytvárať doplnenie textu, spevu, rapu do hotovej melódie na zvolenú tému. 7. 

Spracovať podnety z iných podnetov a transformovať ich – napr. hudobné 

podnety do výtvarného umenia alebo naopak. 

 Zvládne zhmotňovať svoje predstavy kresbou rôznymi nástrojmi, 

modelovaním, konštrukciou, či technikami maľby alebo monotypie.  

 Pracovať čisto so zámerom prezentácie svojho výtvoru.  

 Naplánovať a zrealizovať formou projektu nejaké kultúrne predstavenie pre 

obec - výber hudby, výzdoba.  

 Navrhnúť kostýmy a štýl líčenia pre nejaké krátke divadelné predstavenie.  

 Technicky zvládnuť prípravu jednoduchého kostýmu podľa charakteru postavy. 

 Zvládne základné práce s fotoaparátom, cieľavedome komponuje fotografiu 

a následne zvládne jednoduché úpravy a dotvorenie fotografie na počítači.  
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Mentálne spôsobilosti 

 Žiak dokáže vedieť odôvodniť a skomentovať výber umeleckého diela. 

 Chápe základné princípy výstavby umeleckých diel. 

 Vie zdôvodniť výber výtvarnej techniky, prípadne hud. nástroja alebo hud. 

ukážky na stvárnenie určitej témy. 

 Rozlíši moderné a klasické umenie, vie sa orientovať v jednotlivých výtvarných 

a hudobných epochách (základné a preberané epochy). 

 

Komunikatívne a sociálno-interakčné zručnosti 

 Žiak výtvarne aj slovne interpretuje umelecké dielo. 

 Navštevuje kultúrne inštitúcie a osvojuje si spoločenské správanie v nich. 

 Vo vyučovacom procese využíva informačno-komunikačné médiá. 

 Dokáže predniesť svoje vlastné názory na umenie, predloženú tému.  

 Pracuje v tíme, zapája sa do skupinových aktivít.  

 Vie primerane reagovať na podnety výtvarného a hudobného umenia. 

 Rozvíja svoje prezenčné a organizačné zručnosti pri usporiadaní kultúrneho 

podujatia pre obec.  

Stratégia vyučovania 

Predmet bude vyučovaný v časovej dotácii 0,5 hod. týždenne, no snahou vyučujúceho 

je poskytnúť žiakom istý komplexný celok. Voľby techník a metód či foriem vyučovania 

predmetu budú závisieť vždy od aktuálnej edukačnej témy, ako aj od technických 

a mentálnych zručností žiakov. Predmet bude vyučovaný najmä skupinovou formou, pretože 

aj umenie je vlastne komunikácia medzi človekom a spoločnosťou. Okrem formy skupinovej 

práce budú využívané najmä metódy motivačné, vysvetľovacie a aplikačné a metóda 

názornosti.  

Každá vyučovacia hodina bude pozostávať z istej teoretickej časti (vedenej formou 

rozhovoru, praktických ukážok tak, aby si žiaci pripomenuli poznaky o konkrétnom období, 

epoche, umeleckom štýle), na ktorú bude následne nadväzovať praktická časť, kde si žiaci 

sami overia, vytvoria, transformujú počuté, alebo videné. Praktickú časť si dokončia na 

nasledujúcej hodine.  

Učebné zdroje  

 reprodukcie diel výtvarných umelcov v odborných publikáciách, 

 internetové stránky zamerané na výtvarné umenie, 

 filmové, hudobné a literárne ukážky, 

 kultúrne inštitúcie a galérie prezentujúce diela výtvarných umelcov, 

 výtvarná tvorba žiakov, 

 prírodné objekty, 

 školská knižnica. 

Kritériá, metódy a prostriedky hodnotenia 

Na základe dohody pedagógov v rámci predmetovej komisie sa v predmete VYU 

podobne ako  v HUV či VYV hodnotí nie výsledok, ale samotný prístup žiaka k práci a proces 

činnosti. Hodnotenie sa realizuje formou osobného rozhovoru so žiakom, v ktorom učiteľ 
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poskytne citlivú veku primeranú spätnú väzbu, analyzuje spolu so žiakom samotný proces 

vzniku výslednej práce. Predmet VYU je v záverečnom hodnotení klasifikovaný známkami 

výborný, chválitebný a dobrý, pričom jednotlivé činnosti môže učiteľ klasifikovať aj známkou 

dostatočný a nedostatočný, a to v prípade zámerného negovania vyučovacej činnosti žiakom, 

znehodnocovania iných prác a pomôcok žiakov. 

Pri hodnotení nesmieme zabúdať na špecifikum každého žiaka, na stupeň rozvoja jeho 

fantázie a výtvarného myslenia, hudobného cítenia a v záverečnom hodnotení poukázať na 

základe predloženia všetkých jeho výtvarných prác, práce na konkrétnych vyuč. hodinách 

z daného školského roka na kvalitatívne zmeny v oblasti technických zručností, ale aj na 

rozvoj tvorivosti a samostatnosti žiaka a jeho schopnosti hodnotiť seba aj ostatných 

a prezentovať sa. 
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Základná škola  Nábrežie Dr. A. Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Výchova umením Ročník: ôsmy 
1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 
Téma Obsahový štandard Výkonový štandard 

Prierezové 

témy 
Zvuk a obraz – 

jazyk umenia 
10 Úvodná hodina 

Obraz v hudbe, hudba v obraze 

Hľadanie výtvarných ekvivalentov 

k hudobnému jazyku 

Výtvarné stvárnenie hudobných foriem  

(žánrov a štýlov) 

Avantgarda – Geometrizácia, 
kryštalizovanie, zahmlievanie, 

zmäkčenie, zoštíhlenie, roztečenie 

(surrealizmus, kubizmus) 

Transformácia podoby smerom k inému 

Láska a nenávisť stvárnená 

v hudobných dielach 

Expresionizmus 

Filmové žánre 

Strihanie zvukov a záberov 

 

Hľadanie vzťahov medzi hudobným 

a výtvarným vyjadrovaním 

Vytváranie hudby na vybrané vizuálne 

artefakty 

Výber hudobných skladieb 

k výtvarným dielam 

Hľadanie príbehu v obraze a hudbe 

Interpretácia obrazu 

Vyjadrenie rôznych hudobných foriem 

a žánrov rôznymi výtvarnými formami 

Figuratívne vyjadrenie hudobných 

štýlov 

Vytváranie variácií, ponášok na 

obľúbené melódie, ich hranie na 

nástrojoch 

Láska a nenávisť stvárnená 

v hudobných dielach 

Štýl a výraz emócií v hudbe 

Multimédiá – pohyb a ej 

prostredníctvom obrazu a zvuku 

Film, akustické základy spracovania 

a zaznamenávania zvuku, počítačová, 

elektroakustická hudba 

Žiak  

orientačne pozná najdôležitejších autorov 

svetového umenia 

dokáže kultivovane diskutovať o umeleckých 

dielach, verbálne vyjadriť dojmy z počúvanej 

hudby 

Pozná základné vyjadrovacie prostriedky 

a kompozičné princípy v hudbe a výtvarnom 

umení 

vie narábať s farbou, hmotou, tónom, gestom na 

úrovni gramotnosti 

sa dokáže vyjadriť základnými technickými 

postupmi kreslenia, maľovania, jednoduchých 

grafických techník, fotografovania 

dokáže proporčne správne zobraziť dané objekty 

dokáže tvorivo používať výtvarné techniky 

a vyjadriť tak vlastné nápady  

pozná charakteristické diela a štýl kľúčových 

epoch európskeho umenia, orientačne 

slovenského a svetového umenia 

Pozná ľudové aj umelé piesne s tematikou lásky 

vie zostaviť scénku s emočným zameraním 

dokáže diskutovať o vplyve hudby a výtvarného 

umenia na formovanie osobnosti človeka 

pozná žánre filmu a základné tendencie vo vývoji 

dokáže akusticky spracovať krátke filmové 

zábery 

Enviromentálne 

výchova 

 

Výchova k 

materstvu a 

rodičovstvu 

 

 

 

Mediálna 

výchova 

Tradícia a identita 13 Vianočné piesne a koledy 

Obrazovo-zvuková koláž 

Videoumenie, videoperformácia, 

videoinštalácia, klip 

Porovnanie kultúry a subkultúry mesta 

s vidiekom 

Strihanie zvukov a filmových záberov, 

vytváranie obrazovo-zvukovej koláže 

Žiak  

dokáže narábať s farbou, hmotou tónom, gestom 

na úrovni gramotnosti 

vybrať časť zobrazovanej skutočnosti za účelom 

Multikultúrna 

výchova 
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Sakrálne skladby 

Baroková hudba 

Biblické motívy a postava Krista vo 

výtvarnom umení 

Iluzionizmus v službách architektúry 

Púte, kalvárie 

Súčasné a barokové sakrálne umenie 

Vyjadrenie posvätného a transcendenta 

v hudbe 

Prostredie a situácia 

Porovnanie kultúry a subkultúry mesta 

s vidiekom 

Slovenský a český folk 

Etno 

„Garážová“ hudba, diskotéková hudba, 

kaviarenská hudba, dychovka, ľudová 

hudba 

World music 

Umenie a náboženstvo, umenia baroka 

Baroková hudba 

Baroková architektúra, barokový 

objekt, maliarstvo a sochárstvo 

Spirituál, gospel 

Prostredie a situácia – väzba hudby 

a výtvarného umenia na konkrétne 

prostredie 

Mestské a vidiecke korene života 

Architektúra vo vzťahu k prostrediu 

zobrazenia 

pozná zákonitosti fotografovania 

zvláda základné grafické operácie na počítači 

dokáže ozvučovať zábery zvukmi,pripraviť 

prezentáciu videoklipu, diskutovať o téme človek 

a viera, pozná charakteristické diela a štýl baroka 

vie analyzovať, hodnotiť a porovnávať umelecké 

diela 

dokáže nakresliť prvky barokovej architektúry 

dokáže analyticky porovnávať charakter okolitej 

krajiny, svojej obce, svojho regiónu, hudobných 

tradícií s inými typmi kultúr 

dokáže spracovať hudobné podnety zo svojho 

okolia – diskotéka, oslavy na námestiach, 

pouliční muzikanti, svadba, pohreb, dožinky, 

hasičský bál a pod. 

dokáže navrhnúť konkrétnu budovu 

 

Mediálna 

výchova 

 

Enviromentálna 

výchova 

 

Regionálna 

výchova 

Prieniky umení 10 Pohybová prezentácia rôznych 

charakterov 

Portrét v dejinách umenia 

Literárny opis  

Fotografický portrét 

Ľudové a umelecké piesne s tematikou 

lásky, radosti, strachu 

Regionálne galérie 

Kreslenie podľa modelu 

Kresba portrétu, karikatúra 

Mentálny portrét ľudskej osobnosti 

v hudbe 

Telový dizajn, vizážistika 

Retro, oldies 

Pop art 

Divadlo a tanec, spojenie s hudbou 

a dizajnom 

Portrét 

Literárny opis – tváre, postavy, 

zvykov, vkusu 

Fotografický portrét, osvetlenie, výrez, 

orámovanie 

Štýl a výraz emócií v hudbe 

Kresba hlavy, kresba podľa modelu 

Pokus o karikatúru 

Mentálny portrét ľudskej osobnosti 

v hudbe 

Vzory a vlastná tvár 

Návrh vzoru tetovania, realizácia 

fixkami 

Reprezentácia kultúry mladých v 80-

tych rokoch 20. storočia, štýlu života 

Žiak  

dokáže pohybovo stvárniť rozličné postavy 

a charaktery, navrhnúť kostýmy, masky, líčenie 

orientačne pozná najdôležitejších autorov 

svetového a slovenského umenia portrétu 

dokáže napísať literárny portrét 

vie vyjadriť technikou fotografovania atmosféru, 

charakter, typické znaky človeka 

vie tvorivo využívať rôzne výtvarné techniky 

a prostredníctvom nich vyjadriť svoje nápady 

a koncepty 

vie nakresliť karikatúru človeka 

vie pripraviť návrhy a podľa nich realizovať 

úpravy na tvárach, v oblasti odievania a účesov 

 

Osobný 

a sociálny 

rozvoj 

 

 

Multikultúrna 

výchova 
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Telesná a športová výchova 

 

Názov predmetu Telesná a športová výchova 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

Škola ZŠ Nábrežie Dr. A. Stodolu 

Stupeň vzdelania ISCED 2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika vyučovacieho predmetu: 
Predmet telesná a športová výchova poskytuje základné informácie o biologických, 

fyzických a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. Žiak si v ňom rozvíja schopnosti 

a osvojuje vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen 

počas školskej dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne 

využitie voľného času a zároveň vedomosti o zdravotnom účinku osvojených zručností 

a návykov. 

Ciele vyučovacieho predmetu: 
Všeobecným cieľom telesnej a športovej výchovy ako vyučovacieho predmetu je 

umožniť:  

 žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni, 

osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti, 

zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť 

 zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 

vykonávanej pohybovej aktivity pôsobiť a dbať o zdravie 

 vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu 

s ohľadom na ich záujmy, predpoklady a individuálne potreby ako súčasť 

zdravého životného štýlu a predpokladu schopnosti celoživotnej starostlivosti 

o vlastné zdravie 

Stratégia vyučovania: 
V jednotlivých tematických celkoch učebných osnov, bude vyučujúci dosahovať 

stanovené ciele podľa druhu učiva kombináciou a logickým usporiadaním metód, zásad 

a foriem práce, ktoré budú prispôsobené momentálnym podmienkam vyučovania, počtu 

žiakov v skupine, úrovni pohybových zručností a schopnosti a v neposlednom rade na základe 

záujmu a spolupráce žiakov. 
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Obsah predmetu: 
Zabezpečenie uvedených kompetencií sa uskutočňuje prostredníctvom obsahu, ktorý 

tvoria základné poznatky o význame pohybových aktivít pre zdravie, prevenciu ochorení, 

správnej životospráve, športovej činnosti a jej organizovaní, pohybovej výkonnosti a jej 

hodnotení a pohybové prostriedky. 

Tematické celky: 
Základom obsahu telesnej výchovy v škole je učivo. Štruktúru učiva tvoria tematické 

celky so 66 vyučovacími hodinami. 
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Základná škola , Nábrežie Dr. A. Stodolu, Liptovský Mikuláš 

Predmet: Telesná výchova Ročník: piaty 

2 hod. týždenne 

Tematický celok Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Testovanie 4 Eurofit test - Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti - vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej 

pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných noriem 

- 

Sebapoznávan

ie 

Atletika 16 Technika atletických 

disciplín 

-základná terminológia a systematika 

atletických disciplín 

-základné pravidlá súťaženia a rozhodovania 

atletických súťaží, 

-organizácia súťaží (časomerač, rozhodca, 

zapisovateľ), 

-zásady fair-play, 

-bezpečnosť a úrazová zábrana, 

-zásady hygieny a vplyv atletiky na -zdravý 

vývin mládeže. 

-vie sa orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, 

-pozná význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, 

-pozná základné pravidlá atletických disciplín a pod 

dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri 

organizácii a rozhodovaní atletických súťaží, 

 

- Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Sebapoznávan

ia a 

 poznávanie 

iných- 

Zdravotná 

výchova- 

starostlivosť 

o vlastné 

zdravie 

Základy 

gymnastických 

športov 

25 Disciplíny a cvičebný 

obsah športovej 

gymnastiky žien, 

mužov; športového 

aerobiku, modernej 

gymnastiky 

-význam a zmysel vykonávania gymnastických 

športov, 

-zásady držania tela, esteticko-pohybové 

prostriedky gymnastických športov, 

-terminológia polôh a pohybov, cvičebných 

tvarov, 

- prípravné, imitačné cvičenie, metodický 

postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, 

spoločnej pohybovej skladby, 

-zásady motorického učenia v gymnastických 

-poznať gymnastické športy, vedieť popísať 

disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

-vedieť správne pomenovať cvičebné polohy, 

pohyby, cvičebné tvary, 

-vedieť zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na 

vybraný gymnastický šport, 

-vedieť ukázať imitačné, prípravné cvičenia - 

cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť 

pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo 

skupiny, 

-uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní 

Osobnostný 

rozvoj 

- Akceptácia 

a tolerancia 

iného človeka, 

jeho názorov a 

 postojov 
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   športoch, 

-zásady bezpečného správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení, 

-zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia 

hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl. 

gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, 

cvičebných tvaroch 

-vedieť ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu 

gymnastického cvičenia v disciplínach vybraného 

gymnastického športu 

-dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, 

rozsahu pohybu, svalovom napätí 

 

Športové hry 21 Športové hry -systematika herných činností, základná 

terminológia, 

-technika herných činností jednotlivca 

-herné kombinácie a herné systémy 

-herný výkon v športových hrách, hodnotenie 

športového výkonu 

-funkcie hráčov na jednotlivých postoch, 

-základné pravidlá vybraných športových hier, 

-organizácia jednoduchej súťaže v športových 

hrách (rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia, 

pozorovatelia a pod.) 

-zásady fair-play. 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy 

-vedieť pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane 

i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), 

zapisovateľa, časomerača na hodinách určených na 

hru v záujmovej forme športových hier 

 

Efektívne 

riešenie 

konfliktov 

v škole a 

 medzi 

rovesníkmi 

Prevencia 

agresie, 

šikanovania 

a násilia v 

škole 

Diskriminácia 

 

 

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

Predmet: Telesná výchova Ročník: šiesty 

2 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Testovanie 4 Eurofit test - Testovanie všeobecnej pohybovej výkonnosti vie posúdiť a diagnostikovať úroveň svojej 

pohybovej výkonnosti a telesného rozvoja podľa 

daných noriem 

Sebapoznávanie 
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Atletika 16 Technika atletických 

disciplín 

-základná terminológia a systematika 

atletických disciplín 

-základné pravidlá súťaženia a rozhodovania 

atletických súťaží, 

-organizácia súťaží (časomerač, rozhodca, 

zapisovateľ), 

-zásady fair-play, 

-bezpečnosť a úrazová zábrana, 

-zásady hygieny a vplyv atletiky na -zdravý 

vývin mládeže. 

-vie sa orientovať v základných atletických 

disciplínach, charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať, 

-pozná význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

a využíva ich vo svojej spontánnej pohybovej aktivite, 

-pozná základné pravidlá atletických disciplín a pod 

dohľadom pedagóga je schopný pomáhať pri 

organizácii a rozhodovaní atletických súťaží, 

-pozná význam rozcvičenia a vie sa aktívne zapojiť 

do jeho vedenia, 

-pozná a v živote uplatňovať zásady fair-play ako 

súťažiaci, rozhodca, organizátor, divák. 

- Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

- 

Sebapoznávan

ia 

a poznávanie 

iných 

- Zdravotná 

výchova- 

starostlivosť 

o vlastné 

zdravie 

Základy 

gymnastických 

športov 

25 Disciplíny a cvičebný 

obsah športovej 

gymnastiky žien, 

mužov; športového 

aerobiku, modernej 

gymnastiky 

-význam a zmysel vykonávania gymnastických 

športov, 

-zásady držania tela, esteticko-pohybové 

prostriedky gymnastických športov, 

-terminológia polôh a pohybov, cvičebných 

tvarov, 

- prípravné, imitačné cvičenie, metodický 

postup osvojovania a zdokonaľovania polôh, 

pohybov, cvičebných tvarov, väzieb, zostavy, 

spoločnej pohybovej skladby, 

-zásady motorického učenia v gymnastických 

športoch, 

-pozná gymnastické športy, vedieť popísať 

disciplíny, ich cvičebný obsah, zameranie, a cieľ 

-vie správne pomenovať cvičebné polohy, 

pohyby, cvičebné tvary, 

-vie zostaviť a viesť rozcvičenie so zameraním na 

vybraný gymnastický šport, 

-vie ukázať imitačné, prípravné cvičenia - 

cvičenia, základné cvičebné tvary, zaradiť a predviesť 

pohybové kombinácie v zostave jednotlivca alebo 

skupiny, 

-uplatňovať optimálnu techniku pri vykonávaní 

gymnastických polôh, lokomočných pohyboch, 

- Osobnostný 

rozvoj 

- Akceptácia 

a tolerancia 

iného 

človeka, jeho 

názorov a 

postojov 

   -zásady bezpečného správania, dopomoc, 

záchrana pri cvičení, 

-zdravotne orientovaná výkonnosť, redukcia 

hmotnosti, obezity, pozitívny životný štýl. 

cvičebných tvaroch 

-vie ohodnotiť techniku, estetiku a skladbu 

gymnastického cvičenia v disciplínach vybraného 

gymnastického športu 

-dokázať postrehnúť chyby v predvedení, držaní tela, 

rozsahu pohybu, svalovom napätí, 

-vedieť posúdiť reálne svoju individuálnu športovú 

úroveň. 
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Športové hry 21 Športové hry -systematika herných činností, základná 

terminológia, 

-technika herných činností jednotlivca 

-herné kombinácie a herné systémy 

-herný výkon v športových hrách, hodnotenie 

športového výkonu 

-funkcie hráčov na jednotlivých postoch, 

-základné pravidlá vybraných športových hier, 

-organizácia jednoduchej súťaže v športových 

hrách (rozhodcovia, časomerači, zapisovatelia, 

pozorovatelia a pod.) 

-zásady fair-play. 

-vie správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre (stretnutí) uplatniť techniku základných 

herných činností jednotlivca a využiť herné 

kombinácie a systémy 

-vie pomenovať a popísať funkcie hráčov v obrane 

i v útoku, 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá vybraných 

športových hier, 

-vedieť zostaviť a prakticky viesť rozcvičenie 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), 

zapisovateľa, časomerača na hodinách určených na 

hru v záujmovej forme športových hier 

-vedieť posúdiť reálnu hodnotu svojho individuálneho 

športového výkonu a aj výkonu svojho družstva. 

- Efektívne 

riešenie 

konfliktov v 

škole 

a medzi 

rovesníkmi 

- Prevencia 

agresie, 

šikanovania 

a násilia v 

škole 

- 

Diskriminácia 

 

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

Predmet: Telesná výchova Ročník: siedmy 

2 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Poznatky z telesnej 

výchovy a športu 
1 Telocvičný poriadok Bezpečnosť a ochrana zdravia na hodinách 

telesnej výchovy,antropometrické merania 

-vie vysvetliť potrebu rozcvičenia pred 

vykonávanímpohybovej činnosti,vedieť poskytnúť 

prvú pomoc pri úraze 

Zdravotná 

výchova 

Atletika 15 Technika atletických 

disciplín 

Technika behu-šľapavý,švihový 

bežecká abeceda,štarty-nízky,polovysoký 

beh na 60m,300m,1000m,12 min. beh 

štafetový beh 

skok do diaľky,skok do výšky 

hod kriketovou loptičkou,vrh guľou 

-vie sa orientovať v základných atletických 

disciplínach,charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať 

-poznať význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Sebapoznávan

ia 

a poznávanie 

iných 
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Základy 

gymnastických 

športov 

25 Śportová gymnastika Prostné cvičenia,zdokonaľovanie 

gymnastických prvkov akrobacie 

gymnastická zostava 

preskok-roznožka a skrčka cez kozu 

Vie optimálne rozvinúť koordinačné 

schopnosti,kĺbovú pohyblivosť a svalovú 

elasticitu,statickú a dynamickú 

silu,vedomú a kinestetickú diferenciáciu pohybov 

-pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

a vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich život 

- Akceptácia 

a tolerancia 

iného 

človeka, jeho 

názorov a 

postojov 

Športové hry 22 Športové hry 

Basketbal 

Volejbal 

Hádzaná 

Herné činnosti jednotlivca: základné 

postavenie hráča,pohyb hráča bez 

lopty,spracovanie 

lolopty,dribling,dvojtakt,trojtakt,zaujatie 

obranného postavenia,bránenie hráča bez lopty 

,s loptou,osobne, priestorovo,prihrávky od 

pleca,zhora,s veľkým náprahom,streľba zhora 

z miesta,skokom do bránkoviska 

Herné kombinácie: dvaja proti jednému,hoď 

a bež,protiútok skupiny hráčov,preberanie po 

križovaní, Herné systémy: osobná 

obrana,priestorová obrana 0-6,základný útočný 

-vie správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných herných 

činností jednotlivca a využiť herné kombinácie 

a systémy 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), 

zapisovateľa, časomerača 

- Efektívne 

riešenie 

konfliktov v 

škole 

a medzi 

rovesníkmi 

   systém v rade,útočný systém proti osobnej 

obrane 

Pravidlá hádzanej,poznatky o technike herných 

činností,osobná hygiena,správanie sa k 

súperovi 

-vie vysvetliť základné pravidlá hádzanej, volejbalu, 

basketbalu,charakterizovať zásady fair-play,popísať 

hráčske funkcie 

- Prevencia 

agresie, 

šikanovania 

a násilia v 

škole 

Diskriminácia 

Testovanie 3  Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti 

člnkový beh 10×5m 

skok do diaľky z miesta 

ľah-sed za 30 s 

výdrž v zhybe 

vytrvalostný člnkový beh 

-vie poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

základných pohybových schopností 

 

Do celoročného plánu bude v priebehu školského roka zaradený tematický celok lyžovanie, podľa klimatických podmienok a na základe 

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

Predmet: Telesná a športová výchova Ročník: ôsmy 

2 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Poznatky z telesnej 

výchovy a športu 
1 Telocvičný poriadok Bezpečnosť a ochrana zdravia na hodinách 

telesnej výchovy,antropometrické merania 

-vie vysvetliť potrebu rozcvičenia pred 

vykonávanímpohybovej činnosti,vedieť poskytnúť 

prvú pomoc pri úraze 

Zdravotná 

výchova 

Atletika 15 Technika atletických 

disciplín 

Technika behu-šľapavý,švihový 

bežecká abeceda,štarty-nízky,polovysoký 

beh na 60m,300m,1000m,12 min. beh 

štafetový beh 

skok do diaľky,skok do výšky 

hod kriketovou loptičkou,vrh guľou 

-vie sa orientovať v základných atletických 

disciplínach,charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať 

-poznať význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

Osobnostný 

a sociálny 

rozvoj 

Sebapoznávan

ia 

a poznávanie 

iných Základy 

gymnastických 

športov 

18 Śportová gymnastika Prostné cvičenia,zdokonaľovanie 

gymnastických prvkov akrobacie 

gymnastická zostava 

preskok-roznožka a skrčka cez kozu 

Cvičenie na kruhoch a hrazde 

Vie optimálne rozvinúť koordinačné 

schopnosti,kĺbovú 

pohyblivosť a svalovú elasticitu,statickú a dynamickú 

silu,vedomú a kinestetickú diferenciáciu pohybov 

-pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

a vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich život 

- Akceptácia 

a tolerancia 

iného 

človeka, jeho 

názorov a 

postojov 

Športové hry 29 Športové hry 

Basketbal 

Volejbal 

Florbal 

Tenis 

 

 

 

 

 

Herné činnosti jednotlivca: základné 

postavenie hráča,pohyb hráča bez 

lopty,spracovanie 

lolopty,dribling,dvojtakt,trojtakt,zaujatie 

obranného postavenia,bránenie hráča bez lopty 

,s loptou,osobne, priestorovo,prihrávky od 

pleca,zhora,s veľkým náprahom,streľba zhora 

z miesta,skokom do bránkoviska 

-vie správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných herných 

činností jednotlivca a využiť herné kombinácie 

a systémy 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), 

zapisovateľa, časomerača 

- Efektívne 

riešenie 

konfliktov v 

škole 

a medzi 

rovesníkmi 

systém v rade,útočný systém proti osobnej 

obrane 

Pravidlá hádzanej,poznatky o technike herných 

činností Herné činnosti jednotlivca: Odbijanie 

loptičky v dvojiciach a stenu.Dribling s 

loptičkou,hra na ihrisku 

-vie vysvetliť základné pravidlá hádzanej, volejbalu, 

basketbalu,charakterizovať zásady fair-play,popísať 

hráčske funkcie 

- Prevencia 

agresie, 

šikanovania 

a násilia v 

škole 

Diskriminácia 
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Testovanie 3  Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti 

člnkový beh 4×10m 

skok do diaľky z miesta 

ľah-sed za 30 s, výdrž v zhybe 

vytrvalostný člnkový beh 

-vie poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

základných pohybových schopností 

 

 

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

Predmet: Telesná a športová výchova Ročník: deviaty 

2 hod.  týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 
Poznatky z telesnej 

výchovy a športu 
1 Telocvičný poriadok Bezpečnosť a ochrana zdravia na hodinách 

telesnej výchovy,antropometrické merania 

-vedieť vysvetliť potrebu rozcvičenia pred 

vykonávanímpohybovej činnosti,vedieť poskytnúť 

prvú pomoc pri úraze 

Zdravotná 

výchova 

Atletika 15 Technika atletických 

disciplín 

Technika behu-šľapavý,švihový 

bežecká abeceda,štarty-nízky,polovysoký 

beh na 60m,300m,1000m,12 min. beh 

štafetový beh 

skok do diaľky,skok do výšky 

hod kriketovou loptičkou,vrh guľou 

-vedieť sa orientovať v základných atletických 

disciplínach,charakterizovať ich a prakticky 

demonštrovať 

-poznať význam a vplyv základných prostriedkov 

kondičnej prípravy na zdravý rozvoj organizmu 

OSR 

 

Základy 

gymnastických 

športov 

18 Śportová gymnastika Prostné cvičenia,zdokonaľovanie 

gymnastických prvkov akrobacie 

gymnastická zostava preskok-roznožka a 

skrčka cez kozu 

Cvičenie na kruhoch a hrazde 

-optimálne rozvinúť koordinačné schopnosti,kĺbovú 

pohyblivosť a svalovú elasticitu,statickú a dynamickú 

silu,vedomú a kinestetickú diferenciáciu pohybov 

-pochopiť účinok pohybovej aktivity na zdravie 

a vedieť sa správať v situáciách ohrozujúcich život 

OSR 

RV 

OŽZ 

Športové hry 29 Športové hry 

Basketbal 

Volejbal 

Florbal 

Tenis 

Herné činnosti jednotlivca: základné 

postavenie hráča,pohyb hráča bez 

lopty,spracovanie 

lolopty,dribling,dvojtakt,trojtakt,zaujatie 

obranného postavenia,bránenie hráča bez lopty 

,s loptou,osobne, priestorovo,prihrávky od 

pleca,zhora,s veľkým náprahom,streľba zhora 

z miesta,skokom do bránkoviska 

-vedieť správne pomenovať, popísať, prakticky 

ukázať, v hre uplatniť techniku základných herných 

činností jednotlivca a využiť herné kombinácie 

a systémy 

-vykonávať funkciu rozhodcu (pomocného rozhodcu), 

zapisovateľa, časomerača 

- Efektívne 

riešenie 

konfliktov v 

škole 

a medzi 

rovesníkmi 
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   systém v rade,útočný systém proti osobnej 

obrane 

Pravidlá hádzanej,správanie sa k súperovi 

Herné činnosti jednotlivca: Odbijanie loptičky 

v dvojiciach a stenu.Dribling s loptičkou,hra na 

ihrisku 

-vedieť vysvetliť základné pravidlá hádzanej, 

volejbalu, 

basketbalu,charakterizovať zásady fair-play,popísať 

hráčske funkcie 

- Prevencia 

agresie, 

šikanovania 

a násilia v 

škole 

Diskriminácia 

Testovanie 3  Diagnostika všeobecnej pohybovej výkonnosti 

člnkový beh 4×10m 

skok do diaľky z miesta 

ľah-sed za 30 s 

výdrž v zhybe 

vytrvalostný člnkový beh 

-vedieť poznatky o rozvoji a diagnostikovaní 

základných pohybových schopností 
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Lyžiarsky výcvik 

 

Charakteristika výcviku: 

 
Organizovanie lyžiarskeho výcviku prispieva ku základnej kondičnej príprave žiakov, rozvíjaniu pohybových 

schopností, žiakovej samostatnosti a uvedomenie si svojej zodpovednosti k druhým. Umožňuje žiakovi 

pochopiť význam športu pre zdravý životný štýl. Žiak získa zručnosti prakticky ukázať techniku zjazdového 

a bežeckého lyžovania. U žiaka formuje vôľové  vlastnosti a taktiež formuje vzťah k prírode. 

 

Ciele výcviku: 

 
Organizovaním lyžiarskeho výcviku sa ciele podieľajú  na rozvíjaní kľúčových kompetencií tým, že žiak: 

 vie správne vykonať a prakticky ukázať základné pohyby na lyžiach s 

prispôsobením sa rôznym terénnym nerovnostiam resp. prekážkam pri jazde 

 vie pomenovať a popísať základné techniky jednotlivých jázd, oblúkov, brzdení 

a pod. 

 vie vysvetliť základné pravidlá vybraných sezónnych činností, 

 vie  správne vykonať základné bezpečnostné techniky – pády, pri vykonávaní 

sezónnych činností, 

 vie zostaviť a prakticky vedie rozcvičenie (vlastné, aj skupiny cvičencov) pred 

začiatkom jednotlivých sezónnych aktivít, 

 si vie správne prispôsobiť výstroj a výzbroj potrebný pre vykonávanie 

jednotlivých sezónnych činností. 

 vie  plniť úlohy (funkcie) súvisiace s pretekmi v jednotlivých sezónnych 

činnostiach – funkcia rozhodcu, organizátora a pod. 

 

Obsah výcviku: 

 
Na lyžiarskom výcviku sa žiak oboznamuje s vybranými poznatkami, techniky 

zjazdového lyžovania, so základnou terminológiou, s bezpečnosťou pri činnosti, poskytnutí 

prvej pomoci pri úraze, organizovaním pretekov, nosením, údržbou, prípravy lyžiarskej 

výstroje. 
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Regionálno – branný kurz 

 
Charakteristika kurzu: 

           

Žiak dosahuje takú roveň nadobudnutých vedomostí a zručností, ktoré mu umožnia 

aktívnea bezpečne sa pohybovať a táboriť vo voľnej prírode a zároveň vytvoria predpoklady  

pre uplatnenie tejto aktivity v jeho ďalšom živote. 

 

Ciele kurzu: 

 

Organizovanie regionálneho – branného kurzu a jeho cieľmi sa u žiaka rozvíjajú 

kľúčové kompetencie, tým, že  žiak: 

 sa vie  orientovať v prírode podľa turistických značiek, mapy, buzoly, ale aj 

prírodných úkazov 

 sa presunie v teréne presunovým prostriedkom podľa výberu 

 vie opísať a vysvetliť základné pravidlá správania sa v prírodnom prostredí 

smerujúce k jeho ochrane 

 pozná historické a kultúrne pamiatky v okolí svojho bydliska a regiónu 

 vie poskytnúť adekvátnu prvú pomoc 

 vie organizovať pohybové hry v prírode 

 pozná pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov 

 

Obsah kurzu: 

 

Organizovaním regionálneho – branného kurzu primerane veku oboznamuje žiakov 

s vybranými poznatkami z oblasti turistickej terminológie, prípravy táboriska a jeho likvidácie, 

o úrazovej zábrany a bezpečnosti, o ochrane životného prostredia, so základnými pravidlami 

cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, taktiež ovláda dopravné značky. 
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Loptové hry 

 
Názov predmetu  Loptové hry 

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

Ročník piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

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

Stupeň vzdelania ISCED2 

Dĺžka štúdia 5 rokov 

Forma štúdia denná 

Vyučovací jazyk slovenský jazyk 

 

Charakteristika predmetu 

Predmet loptové hry poskytuje základné informácie o biologických, fyzických 

a sociálnych základoch zdravého životného štýlu. 

Žiak si v ňom rozvíja schopnosti a osvojuje vedomosti, zručnosti, návyky jednotlivých 

druhov loptových hier , ktoré sú súčasťou zdravého životného štýlu nielen počas školskej 

dochádzky, ale i v dospelosti. Osvojí si zručnosti a návyky na efektívne využitie voľného času. 

Ciele 

Všeobecným cieľom loptových hier  ako vyučovacieho predmetu je umožniť:       

 žiakom rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti na primeranej úrovni 

 osvojovať si, zdokonaľovať a upevňovať pohybové návyky a zručnosti 

 zvyšovať svoju pohybovú gramotnosť 

 zvyšovať všeobecnú pohybovú výkonnosť a zdatnosť, prostredníctvom 

vykonávanej pohybovej aktivity  

 dbať o zdravie, vytvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite 

 u žiakov rozvíjať sebaovládanie a sebadisciplínu  

 formovať kompetencie: pohybové,  kongnitívne,  komunikačné, učebné, 

interpersonálne, postojové. 

Obsah 

Volejbal 

Žiak ovláda základné herné kombinácie, je schopný hrať podľa pravidiel, vie viesť 

jednoduchý zápis, rozhodovať zápas, ovláda terminológiu. Spodné, vrchné  podanie, prihrávky 

– príjem  lopty 
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Basketbal 

Žiak ovláda základné herné kombinácie, je schopný hrať podľa pravidiel, vie viesť 

jednoduchý zápis, rozhodovať zápas, ovláda terminológiu. Streľba z miesta, z pohybu,  

dvojtakt,  zónová obrana. 

Florbal 

Žiak ovláda základné herné kombinácie, je schopný hrať podľa pravidiel, vie viesť 

jednoduchý zápis, rozhodovať zápas, prihrávky v dvojiciach. Streľba na bránku 

Vybíjaná 

 Žiak ovláda základné herné kombinácie, je schopný hrať podľa pravidiel, vie 

viesť jednoduchý zápis, rozhodovať zápas 

 Prihrávky, chytanie lopty, príjem  lopty 

Prehadzovaná 

 Žiak ovláda základné herné kombinácie, je schopný hrať podľa pravidiel, vie 

viesť jednoduchý zápis, rozhodovať zápas 

 Prihrávky v dvojiciach, podanie – hra podľa pravidiel 

Proces 

Postupne upevňujeme zmysel pre kolektív, spoluprácu a vzájomnú pomoc. Rozvíjame 

prirodzenú pohyblivosť a obratnosť na osvojenie si zručností loptových hrách: vybíjaná, 

prehadzovaná, florbal, volejbal, basketbal. Rozvíjame u žiakov rýchlosť, vytrvalosť, pohybovú 

silu a obratnosť. Zdokonaľujeme základné herné zručnosti s loptou, kondičné formy cvičenia . 

Zvládne základné herné kombinácie, je schopný hrať podľa pravidiel, vie viesť jednoduchý 

zápis, vie rozhodovať zápas. 
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Základná škola Dr. Aurela Stodolu Liptovský Mikuláš 

Predmet: Loptové hry Ročník: piaty, šiesty, siedmy, ôsmy, deviaty 

1 hod. týždenne 

Tematický 

celok 

Časová 

dotácia 

Téma Obsahový štandard Výkonový štandard Prierezové 

témy 

Úvod do 

predmetu 

Vybíjaná 

6 Úvodná hodina 

Prihrávky, chytanie lopty 

Pravidlá,  prihrávky – príjem  lopty 

Prihrávky – hra 

Prihrávky -hra – taktika 

Turnaj 

Vysvetliť 

Prihrávky, chytanie lopty 

Pravidlá,  prihrávky – príjem  lopty 

Prihrávky – hra 

Prihrávky -hra – taktika 

Turnaj 

Dodržiava  zásady bezpečného a účelného 

pohybu v telocvični 

Žiak ovláda základné herné kombinácie, 

je schopný hrať podľa pravidiel 

vie viesť jednoduchý zápis, 

rozhodovať zápas, ovláda terminológiu 

OŽZ 

Basketbal 8 Prihrávky, vedenie lopty 

Streľba z miesta, z pohybu 

Dvojtakt, - streľba na kôš 

Zjednodušená hra 

Vysvetliť 

Prihrávky, vedenie lopty 

Streľbu z miesta, z pohybu 

Dvojtakt, - streľba na kôš 

Zjednodušenú  hru 

Žiak vie vymenovať základné herné kombinácie 

prejaví úroveň osvojenia herných činností, vie 

hrať podľa pravidiel 

vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas, 

terminologický vie pomenovať činnosti 

jednotlivca 

OŽZ 

Prehadzovaná 

 
6 Prihrávky v dvojiciach, podanie 

Hra podľa pravidiel 

Prihrávky v trojiciach 

Prehadzovaná -  hra – taktika 

Prehadzovaná - turnaj 

Vysvetliť 

Prihrávky v dvojiciach, podanie 

Pravidiel 

Prihrávky v trojiciach 

Taktiku 

Žiak vie vymenovať základné herné kombinácie 

prejaví úroveň osvojenia herných činností, vie 

hrať podľa pravidiel 

vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas, 

terminologický vie pomenovať činnosti 

jednotlivca 

OŽZ 

Florball 

 

 

13 Vedenie loptičky 

Prihrávky v dvojiciach 

Prihrávky po čiare v trojiciach 

Streľba na bránku 

Hra podľa pravidiel 

Hra - turnaj 

Vysvetliť 

Prihrávky v dvojiciach 

Prihrávky po čiare v trojiciach 

Streľba na bránku 

Hra podľa pravidiel 

 

Žiak vie vymenovať základné herné kombinácie 

prejaví úroveň osvojenia herných činností, vie 

hrať podľa pravidiel 

vie ich vysvetliť, viesť jednoduchý zápas, 

terminologický vie pomenovať činnosti 

jednotlivca 

OŽZ 

 


